መግብያ

ለdeis እና jpa የጋራ የሕዝብ ችሎቶች

የብሔራዊ ካፒታል ክልል በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ከተጨናነቁት ውስጥ አንዱ
ሲሆን የሜርላንድ ኗሪዎች ረጂም የመጓጓዣ ጊዜ በማጥፋት ረገድ በሀገሪቱ
በሁለተኛ ደረጃ ይገኛሉ። በክልሉ ውስጥ በተገመተው የወደፊት የህዝብ
ዕድገት መሰረት እነዚህ ቁጥሮች ሲጨመሩ ማየቱ እንቀጥላለን። በርካታ ጥናቶች
እንደሚያመለክቱት በ I-495 እና I-270 መንገዶች የተደረገውን ማሻሻያዎችን
ጨምሮ በመጓጓዣው የሚውለውን ኢንቩስትመንት ታይቶ፡ አጠቃላይ
የትራንስፖርት አውታረመረብ መጨናነቅን ለማስወገድ ሰዎችን፣ እቃዎችን፣ እና
አገልግሎቶችን በጠቅላላ ማንቀሳቀስ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።

DEIS እና JPA ከድጋፍ መረጃ ጋር በፕሮግራሙ ድረገጾች ላይ ይገኛሉ። የመስሚያ መርጃ ቁሳቁሶች፣ የዝግጅት አቀራረብ፣
የመረጃ ማሳያዎች እና በራሪ ወረቀትን ጨምሮ ከሐምሌ 31 ጀምሮ በሰነዱ ተገኝነት ቦታዎች ወይም በፕሮግራሙ
ድህረገጾች ሊታዩ ይችላሉ። በሩቅ መስመር እና በአካል በሚካሄደው የችሎት ጊዜ፡ ህዝቡ ምስክሮቻቸውን ለማቅረብ
3 ደቂቃዎች ይሰጣሉ።

የእነዚህን ተፈታታኝ ችግሮች፡ ዛሬ እና ለወደፊቱ መፍትሔ ለመፍጠር፡
የፌዴራል ሀይዌይ አስተዳደር (FHWA)፡ እና ሜሪላንድ የትራንስፖርት ግዛት
ሀይዌይ አስተዳደር (MDOT SHA)፡ ከአካባቢ ፖሊሲ ሕግ (NEPA) በሚስማማ
መንገድ፡ የ I-495 እና I-270 የመንገዶች ቁጥጥር ጥናት ጥናት እያጠናቀቁ
ናቸው። ጥናቱ መጨናነቅን የሚቀርፍ፣ የጉዞ አስተማማኝነትን የሚያሻሽል፣
እና በሌሎች የ I-495 እና I-270 ክፍሎች ላይ የሽግግር እና የመለዋወጥ ሁኔታን
ጨምሮ ሌሎች የጉዞ ስልቶች፡ እንደ የህዝብ መጓጓዣ እና የመጓጓዣ መጋራት
መንገዶች የሚያሻሽል መፍትሄን ለመለየት ይፈልጋል።
ለሚተዳደረው የመንገዶች ቁጥጥር ጥናት ሰፋ ያለ የህዝብ ማጠናቀቂያ ጥናት
ተጠናቋል፡ ይህም በሚያዝያ ወር 2018 ዓ.ም አራት ስኮፒን ኦፐን ሀውስ
(Scoping Open Houses)፣ በሀምሌ ወር 2018 ዓ.ም የአማራጭዎች ቅድመ
ሁኔታን የሚያመለክቱ አራት የሕዝብ ዎርክሾፖች፣ በሚያዝያ እና በግንቦት
2019 ዓ.ም ላይ የተዘረዘሩትን አማራጮችን ለዝርዝር ጥናት የቀሩትን የሚመከሩ
አማራጭዎችን የሚያቀርቡ ስምንት የህዝብ ዎርክሾፖች፣ እና በርካታ
የማህበረሰብ ስብሰባዎች እና የባለድርሻ ክስተቶች የሚያጠቃልሉ ናቸው።
FHWA እና MDOT SHA በፌዴራል ምዝገባ በሐምሌ 10፡ 2020 ዓ.ም
በታተመው የተገኝነት ማሳሰቢያ፡ የአካባቢ ተጽዕኖ መግለጫ (DEIS) እና
የመንገዶች ቁጥጥር ረቂቅ ክፍል 4(f) አጠናቅቀዋል። DEIS ህንጻዎችን
የመገንባት አማራጮችን እና ምንም ህናጻ የመገንባት አማራጭን ጨምሮ
የትራፊክ፣ የአካባቢ፣ የምህንድስና እና የገንዘብ ትንታኔዎችን ያጠቃልላል።
ይህ DEIS ለሕዝብ፣ ለድርድር ፍላጎቶች እና ለሌሎች ኤጀንሲዎች በታቀደው
የፌዴራል እርምጃ እና ጠቃሚ አካባቢያዊ ተፅእኖዎች እንዲሁም ሊከሰቱ
ለሚችሉ ተፅእኖዎች ቅነሳን በተመለከተ አስተያየት እንዲሰጡበት እድል ይሰጣል
፡፡
FHWA ፣ MDOT SHA እና የሜሪላንድ የአካባቢ ጥበቃ (MDE) ስድስት በጋራ
የሚካሄዱ ሕዝባዊ ችሎቶችን ያካሂዳሉ ፡፡ Tየዩናይትድ ስቴትስ ጦር ሠራዊት
ቡድን መሐንዲሶች (USACE) ለጦር ኃይሎች ዲፓርትመንቶች መስፈርቶችን
ለማሟላት በነሐሴ 25 ላይ በአንድ ችሎት ላይ ይሳተፋሉ። በሜሪላንድ ውስጥ
የማንኛውንም የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የውሃ መገዶችን፣ የተጠረገ ወይም ያልተጠረገ
ዌትላንድ (Tidal or Nontidal Wetland) ለውጥን በተመለከተ አስተያየቶችን
በጋራ የፌዴራል/ግዛት ማመልከቻ (JPA) ላይ ተቀባይነት ይኖረዋል። USACE
በንጹህ ውሃ ሕግ ክፍል 404 (ለ)(1) መሰረት፡ እንዲሁም MDE በአገባቢ አንቀጽ
§5-503 እና §5-906፤ እና የሜርላንድ አኖቴትድ ኮድ (Annotated Code)
መሰረት ማመልከቻውን የመገምገም ሀላፊነት አለባቸው።
DEIS እና JPA በተመለከተ የሚቀርበውን የህዝብ እና የኤጀንሲ አስተያየቶች
በሀምሌ 10 እና በጥቅምት 8 ቀን 2020 መካከል ተቀባይነት ይኖራቸዋል።

495-270-P3.COM/DEIS

በሩቅ መስመር/በኦንላይን የሚካሄዱ ችሎቶች

አሁን ባለው የ COVID-19 የጤና ቀውስ እንዲሁም MDOT SHA የህዝብ እና የኤጀንሲ አባላትን ለመጠበቅ ባሳየው ቁርጠኝነት
መሰረት፡ ህዝቡ ህዝባዊ ምስክሮችን በሩቅ መስመር በሚተላለፈው መንገድ በኩል ምስክርነት እንዲሰጥ ይበረታታል። አራት በሩቅ
መስመር የሚካሄዱ ችሎቶች ከጠዋቱ 9 እስከ ከስዓት 8 ድረስ ባለው ጊዜ እንዲካሄዱ ታቅደዋል።

• ማክሰኞ፡ ነሐሴ 18፡ 2020 ዓ.ም
• ሐሙስ፡ ነሐሴ 20፡ 2020 ዓ.ም

• ማክሰኞች ነሐሴ 25 2020 ዓ.ም (ኦፊሻል የUSACE ችሎት)
• ሐሙስ፡ መስከረም 20፡ 2020 ዓ.ም

ለሕዝብ የሚደረግ ምስክርነትን መስጠት፡
•በዚህ ላይ ይመሰገቡ፡ 495-270-p3.com/DEIS
• ለእያንዳንዱ ችሎት ሶስት ክፍለ-ጊዜዎች አሉ፦
• ጥዋት (9 ከጥዋት – 12 ከሰዓት)
• ከሰዓት በኋላ (1 – 4 ከሰዓት)
• ምሽት (5 – 8 ከሰዓት)
• የኢሜል መመሪያዎች ለተረጋገጠ ክፍለ ጊዜ
ይላካሉ

በሩቅ መስመር ላይ በሚካሄደው የመስማት ችሎታን ይከታተሉ-

• በዚህ ይመለከቱ፡ 495-270-p3.com/DEIS
• የጽሑፍ መግለጫ ይገኛል
የኢንተርነት ተደራሽነት ከሌለዎት• ለ 855-432-1483 ይደውሉ፡ አማራጮቹን ለመስማት * ይጫኑ
• በሩቅ መስመር የሚካሄድ የቀጥታ ስርጭት ችሎትን ይከታተሉ
•ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ በችሎት ቀናት ምስክርነትዎን
በድምጽ መልእክት ይልቀቁ

በአካል የሚካሄዱ ችሎቶች

ሁለት በአካል የሚካሄዱ ችሎቶች ከ 12 - 9 ከሰዓት እንዲካሄዱ ታቅደዋል።:

• ማክሰኞ፡ መስከረም 1፡ 2020 ዓ.ም – - የፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ - በሆምዉድ ስዊት የሄልተን ሆቴል፡ 9103
Basil Court, Largo, MD 20774
• ሐሙስ፡ መስከረም 10፡ 2020 ዓ.ም – ሞንትጎመሪ ካውንቲ - ሂልተን የስብሰባ ማዕከል፡1750 Rockville Pike,
Rockville, MD 20852
ቀጠሮ በመያዝ ብቻ የሚካሄድ፡ የሕዝብ ወይም አንድ-ለአንድ የሚደረግ ምስክርነት ያቅርቡ፦
• በ 833-858-5960 በመደወል ይመዝገቡ
• ለፓነል አቅራቢዎች የሕዝብ ምስክርትን ወይም አንድ-ለአንድ የሚደረግ ምስክርነት ለፍርድ ቤት ዘጋቢ ይምረጡ
• የተመዘገቡ ተሳታፊዎች በሰዓቱ ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረጋል እናም የአደባባይ ምስክርነትን ሊያዳምጡ እና ለጥያቄዎች መልስ
ለመስጠት ውስን ሰራተኞች ይገኛሉ
• የተመዘገቡ ተሳታፊዎች በፕሮግራሙ ድር ጣቢያ ላይ የሚገኘውን ተመሳሳይ በራሪ ወረቀት ይቀበላሉ
• የሚያስፈልጉ የፊት ሽፋኖችን ፣ የእጅ ማጽጃ ጣቢያዎችን እና የመስማት ችሎታን ውስን አቅም ጨምሮ ማህበራዊ ግንኙነት
የማራራቅ ፕሮቶኮሎች በጥብቅ ተፈጻሚ ይሆናሉ ፡፡
• ችሎት በሚካሄድበት ቀን ከሰዓት በኋላ ከ 12 - 9 ባለው ጊዜ በቀጥታ ለመስማት እና ወይም ምስክርነትዎን በድምጽ መልእክት
ለመተው ለ 855-432-1483 ይደውሉ ፡፡

ማስታወሻ: ችሎቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በሚቀጥለው ጊዜ MDOT SHA የችሎቱ ግልባጩ በፕሮግራሙ ድርጣቢያ ላይ
እንዲገኝ ያደርጋል፤ የ COVID-19 ሁኔታዎች ከተቀየሩ ችሎቶች ለሌላ ጊዜ ሊላለፉ ይችላሉ።

ድጋፍ ለማግኘት የሚቀርብ ጥያቄ:
የሜሪላንድ ሪሌይ አገልግሎት በ 7-1-1 ላይ የቴሌፕሊየስ ተጠቃሚዎችን ሊረዳ ይችላል። ለመሰማት ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎች እንደ የመስማት/
የንግግር ችግር አስተርጓሚ ወይም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ የሚፈልጉ ከሆነ በፕሮግራሙ ነፃ የስልክ ቁጥር በ 833-858-5960 እስከ ነሐሴ 3
ቀን 2020 ድረስ ማነጋገር አለባቸው።
Chinese:
Vietnamese:
如需<中文版>的简报，请发电子邮件到 mls-neĐể nhận được bản tin này bằng
pa-p3@mdot.maryland.gov 。请在电子邮件主
<tiếng Việt>,, xin vui lòng gửi email
题栏标出
đến: mls-nepa-p3@mdot.maryland.gov. Xin vui lòng biểu
Amharic:
thị trong dòng tiêu đề email.
ይህንን ጋዜጣ በ<አማርኛ> ለማግኘት፣ እባክዎ በሚከተለው አድራሻ
Spanish:
ኢሜይል ይላኩ:
Para recibir este boletín en, por favor envíe un correo
mls-nepa-p3@mdot.maryland.gov። እባክዎ በኢሜይሉ ርዕስ
electrónico a: mls-nepa-p3@mdot.maryland.gov. Por favor indique en el
ላይ ብለው ያመልክቱ።
asunto del correo electrónico.

Maryland Department
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US Army Corps
of Engineers

DEIS and JPA የሰነዶች ተገኝነት
DEIS እና JPA የድጋፍ መረጃዎችን ጨምሮ በኦንላይን በ 495-270-P3.com/DEIS ይገኛሉ። ሀርድ ኮፒ ለማየት ከሐምሌ 10 ጀምሮ ቀጥሎ በተገለጹት መንገድ ተገኚ ይሆናሉ፦
ማሪያላንድ ግዛት ቢሮዎች: የእይታ ሰዓቶች ከሰኞ እስከ አርብ 11 ከጥዋት እስከ 7 ከሰዓት፡ እና ቅዳሜ እና እሁድ ከ 12 እስከ 5 ከሰዓት በኋላ ነው።
የሞንተጎመሪ ካውንቲ MDOT SHA Gaithersburg Shop, 502 Quince Orchard Road, Gaithersburg, MD 20878 | MDTA MD 200 West Operations, 16902 Crabbs
Branch Way, Rockville, MD 20855 | MDOT SHA Fairland Shop, 12020 Plum Orchard Road, Silver Spring, MD 20904 | MDOT SHA Silver Spring Study
Office, 8537 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910
የፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ MDOT SHA ወረዳ 3 ጽህፈት ቤት፡ 9300 9300 Kenilworth Avenue, Greenbelt, MD 20770
የቪሮጎሊያ ግዛት ቢሮ: የእይታ ሰዓቶች ከሰኞ እስከ አርብ 9 ጥዋት እስከ 4 ከሰዓት ነው።
ፌርፋክስ ካውንቲ VDOT በሰሜን ቨርጂኒያ አውራጃ ጽ / ቤት፡4975 Alliance Drive, Fairfax, VA 22030
የሜርላንድ ቤተ መጽሐፍቶች፡ሃርድ ቅጂዎች በቤተ መፃህፍት ውስጥ ባሉ የመኪና ማቆሚያዎች ውስጥ በሚገኙ ማስመሰያዎች ውስጥ ይገኛሉ። የእይታ ሰዓቶች ማክሰኞ እና ሐሙስ
ከጠዋቱ 11 ሰዓት እስከ 7 ከሰዓት እንዲሁም እሑድ 12 እስከ 5 ከሰዓት ነው። ቤተ መፃህፍቶች ለህዝብ ክፍት ከሆኑ በኋላ፡ ሀርድ ቅጂዎች በመደበኛ ቅርንጫፍ ሰዓታት ውስጥ በቤተ
መፃህፍት ውስጥ ለመገኘት ይገኛሉ።
የሞንተጎመሪ ካውንቲ፡ የሸቪ ቸይስ የመጽሐፍት ቤት | ደይቪስ (ኖርዝ ቤተሳይዳ) የመጽሐፍት ቤት | ኬንክስተን ፓርክ የመጽሐፍት ቤት | ፖቶማክ የመጽሐፍት ቤት
የፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፡ ግለናርያን ቅርንጫፍ የመጽሐፍት ቤት | ላርጎ-ኬተሪንግ ቅርንጫፍ የመጽሐፍት ቤት | ኒው ካሮልተን ቅርንጫፍ የመጽሐፍት ቤት | ስፓውልዲንግ ቅርንጫፍ
የመጽሐፍት ቤት
የዋሽንግተን ዲሲ የመጽሐፍት ቤት፡ የእይታ ሰዓቶች ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ከሰዓት እንዲሁም ከ 3 እስከ 7 ከሰዓት በኋላ ነው። የቤተ መፃህፍት ሰዓቶች ከቀየሩ ሰነዱ
በመደበኛ የቅርንጫፍ የስራ ሰዓታት ጊዜ ይገኛል።
የዋሽንግተን ዲሲ የመጽሐፍት ቤት፡ የሸፐርድ ፓርክ የአከባቢ ቤተ መጻሕፍት
የፖስታ ቤት ቢሮ፡ የእይታ ሰዓቶች ከሰኞ እስከ አርብ 9 ጥዋት እስከ 5 ከሰዓት፡ እንዲሁም ቅዳሜ ለ 9 ጥዋት እስከ የተለያዩ ሰዓቶች (እታች ይመለከቱ)
የሞንተጎመሪ ካውንቲ፡ West Lake PO (ቅዳሜ 1 ሰዓት ላይ ይዘጋል)፣ 10421 Motor City Drive, Bethesda, MD 20817 | Rockville PO (ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ ይዘጋል)፡ 500 N
Washington Street, Rockville, MD 20850
የፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፡ Kenilworth PO (ቅዳሜ 12 ሰዓት ላይ ይዘጋል)፣ 6270 Kenilworth Ave, Riverdale, MD 20737 | Hampton Park PO (ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ ይዘጋል) ፣
9201 Edgeworth Drive, Capitol Heights, MD 20790 | Largo PO (ቅዳሜ በ 3 ፒ.ኤም ይዘጋል)፣ 9801 Apollo Drive, Upper Marlboro, MD 20774 | Temple Hills PO
, 4806 Saint Barnabas Rd, Temple Hills, MD 20748

በ DEIS እና JPA ላይ አስተያየት የመስጠት መንገዶች
የቃል ምስክርነት ለፓነል አድማጮች በአካል ወይም በሩቅ መስመር የሚደረግ ችሎት

በቃል ችሎቱ ላይ በቃል ይሁን በሌሎች መንገዶች የተሰጡ አስተያየቶች
በሙሉ (በአስተያየት ቅፅ፣ በኢሜል፣ እና በደብዳቤ) የተቀበሉት ሁሉም
ሰነዶች እኩል ማረጋገጫ ወይም ዋጋ ይሰጣቸዋል ፡፡

በአካል ቀርበው ለፍርድ ቤቱ ዘጋቢ የቃል ምስክርነት መስጠት
በአካል ወይም በሩቅ መስመር ለሚካሄደው ችሎት (855-432-1483) በኩል የቃል
ምስክርነት ወይም መልእክት በመተው

አስተያየቶች ከጥቅምት 8 ቀን 2020 በ11:59 ከሰዓት
በኋላ ባለው የጊዜ ገደብ መድረስ አለባቸው ፡፡

በአካል በመቅረብ በአስተያየት ሳጥን ውስጥ የጽሁድ አስተያየቶች ማስገባት
DEIS ላይ አስተያየት ለመስጠት ሌሎች መንገዶች
በዚህ ላይ አስተያየት ይተው፡ 495-270-P3.com/DEIS/
ወዚህ ኢመይል ያድርጉ፡ MLS-NEPA-P3@mdot.maryland.gov
ስለ DEIS የተጻፈ ደብዳቤ ይላኩ

ሊዛ ቢ ቾፕሊን፣ የዲቢሲያ ዳይሬክተር፣ አይ-495 እና አይ -270 P3 ቢሮ ሜሪላንድ ትራንስፖርት
ዲፓርትመንት ሀይዌይ አስተዳደር 707 ሰሜን ካልቨር ጎዳና ደብዳቤ ማቆሚያ P-601፣ ባልቲሞር፣
ኤም ኤም 21202

በJPA ላይ አስተያየት የሚሰጥበት ሌሎች መንገዶች
በዚህ ኢመይል ይላኩ፡
john.j.dinne@usace.army.mil (USACE)
MDE.SHAprojects@maryland.gov (MDE)
ስለ JPA የተጻፈ ደብዳቤ ይላኩ
USACE ባልቲሞር ወረዳ አከባቢ፦MDE
አቶ ጃክ ዲን 2 Hopkins Plaza ለMDE ዌትላንድ እና የውሃ መንገዶች መርሃ
Baltimore, MD 21201-2930 ግብር፦እቶ ስቲቭ ሀርት 1800 Washington
Blvd., Suite 4300 Baltimore, MD 21230
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