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የካምብሪጅ የተመደበ የፀረ-ድህነት ድርጅት የካምብሪጅ ምጣኔ-ሃብት ዕድል ኮሚቴ (CEOC)፣ 
ለእያንዳንዱ ላለፉት ስድስት ምርጫዎች የከተማ ምክር ቤት እጩዎች መድረክ ውጭ መሸፈኑን 
ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። CEOC ለልዩ ልዩ ታዳሚዎቹ እና ለማህበረሰቡ በጠቅላላ በሄይቲኛ፣ 
በክሪኦልኛ፣ በስፓኛ እና በአማርኛ የሙሉ መድረኩን አብሯዊ ትርጓሜ በማቅረበቡ ይህ መድረክ ልዩ ነበር። 
ከታዳሚዎች ቅርፅ እና ብዝሃነት አንፃር፣ ይህ መድረክ የምርጫ ቅስቀሳ ሂደቱ በጣም አካታች ኩነት መሆኑ 
ታውቋል።  
 
በዚህ ዓመት በ COVID-19 የተነሳ፣ CEOC ኩነቱን በአካል ማካሄድ አይችልም እና ቨርቹዋል ኩነት 
ከአብሯዊ ትርጓሜ ጋር ለማቅረብ መቻል በጣም ፈታኝ ነው። ስለዚህ CEOC የካምብሪጅ ዝቅተኛ ገቢ እና 
ስደተኛ ሕዝብን በበለጠ በሚነኩ ጉዳዮች ላይ መጠይቅ ለሁሉም እጩዎች ለመላክ ወስኗል። ከታች የ 2021 
የካምብሪጅ ከተማ ምክር ቤት እጩዎችን ምላሾች ያገኛሉ። ይህ ለኖቬምበር 2ቱ ምርጫ በመረጃ ላይ 
የተመሠረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ያግዝዎታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። 
 
ለመጠየቁ ምላሽ የሰጡትን እጩዎች ይገናኙ: 
Dana Bullister Sumbul Siddiqui 
Robert Eckstut Theodora Skeadas 
Alanna Mallon E. Denise Simmons 
Marc McGovern Jivan Sobrinho-Wheeler 
Joe McGuirk Nicola Williams 
Gregg Moree Quinton Zondervan 
Patty Nolan  

 
 
  



ጥያቄ 1: እርስዎ ከተመረጡ ወደ ምክር ቤቱ የሚያቀርቡት የመጀመሪያው የመመሪያ ሀሳብ 
ምንድነው እና ለምን? 
 
Dana Bullister 
ከመኖሪያ ቤት መረጋጋት ጋር በተያያዘ እገዛ ለሚፈልጉ ሁሉም ተከራዮች በተመጣጣኝ የህግ ውክልና ላይ 
ገንዘብ እንዲውል ሀሳብ አቀርባለሁ። ለእነዚህ ወሳኝ ግብዓቶች የበለጠ ፍትሃዊ ተደራሽነትን በማቅረብ፣ 
ካምብሪጅ ከገቢ ደረጃው ሙሉ ያሉ ሰዎች በቤታቸው ውስጥ ለመቆየት እና ከማህበረሰባችን አስደናቂ 
ግብዓቶች ተጠቃሚ ለመሆን በቂ ድጋፍ እንዳላቸው ማረጋገጥ ይችላል። 
 
Robert Eckstut 
ካምብሪጅን ከምክር ቤት-ሥራ አስኪያጅ ወደ ከንቲባ-ምክር ቤት የመንግሥት ዓይነት እለውጣለሁ። 
የከተማው ሥራ አስኪያጅ በዴሞክራሲያዊ መንገድ አልተመረጠም እና በካምብሪጅ ውስጥ ስልጣን 
ይይዛል፤ የካምብሪጅ ሰዎች እንዲፀድቁ የሚፈልጓቸው ብዙ ጥሩ መመሪያዎች በከተማ ሥራ አስኪያጁ 
ጠረጴዛ ላይ ውድቅ ይሆናሉ። በጣም ብዙ የከተማ የምክር ቤቱ አባላት ነገሮችን ላለመስራት በከተማው 
ሥራ አስኪያጅ ላይ እንደ ምክንያት ይገደፋሉ፤ የችግሩን ዋና ምክንያት ማስተካከል በተግባር ጥሩ ሕግን 
ማፅደቅ ያስከትላል። 
 
Alanna Mallon 
አሁን በከተማው ምክር ቤት ለ 4 ዓመታት እንደቆየ ሰው፣ በሁለቱ የሥራ ዘመኖቼ ብዙውን ጊዜ ከሥራ 
ባልደረቦቼ ጋር በመተባበር የመመሪያ ሃሳቦችን ለምክር ቤቱ ለማቅረብ ታድያለሁ። ገቢን፣ የመኖሪያ ቤት 
እና የምግብ ደህንነት አለመፅናት፣ ለቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች ድጋፎችን እና የገንዘብ ድጋፍን 
ማስፋፋት፣ ወደ የህዝብ ደህንነት ሥራዎች እና ሌሎች የሰው ኃይል ልማት መርሃ-ግብሮች መንገዶችን 
ማቅረብ እና ሌሎች ላይ ያነጣጠሩ መመሪያዎች። እኔ እየሠራሁበት የነበረ እና ለሦስተኛ የስራ ዘመን 
እንዲኖረኝ ከተከበርኩ ወደፊት ላመጣው የምወደው አንድ የመመሪያ ሃሳብ፣ ከ 1983 ጀምሮ በቦስተን 
ውስጥ እንደነበራቸው በሁሉም የግል ግንባታዎች ላይ የካምብሪጅ ነዋሪ የሥራ መስፈርት ነው። በከተማ 
ምክር ቤት ጊዜዬ ለነዋሪዎቻችን የግንባታ ግብይቶች መንገዶችን በመፍጠር፣ በየአመቱ አካባቢያዊ 
“የግንባታ መንገዶች” ክፍልን ወደ ካምብሪጅ በማምጣት ላይ እየሰራሁ፣ እና ነዋሪዎቻችን የሥልጠና 
መርሃ-ግብሮችን፣ የሂሳብ እና ለስላሳ ክህሎቶችን ግንባታ እና ሌሎችንም እንዲያገኙ ለመርዳት በአዲስ የ 6 
ሳምንት “መግቢያ ወደ ግንባታ” ሥልጠና ክፍል እየሠራሁ ነበር። ነገር ግን ያለ ከፍተኛ ማበረታቻ 
ነዋሪዎቻችን በከተማ ውስጥ የግንባታ ግብይት ሥራዎችን፣ ሥልጠናዎችን እና ሌሎች ከግንባታ ጋር 
የሚገናኙ ሥራዎችን ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ፣ ብዙ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎቻችን ከሠራተኛ ጥበቃዎች፣ 
ጥቅማ ጥቅሞች እና ጡረታዎች ጋር በደምብ የሚከፍሉ ስራዎችን ማግኘት ሳይችሉ፣ በካምብሪጅ ውስጥ 
ግንባታ እንዲካሄድ እንፈቅዳለን። 
 
Marc McGovern 
መጀመሪያ CEOC እና የእኛን ለትርፍ ያልቆሙ ሁሉ ለሚያደርጉት ነገር በማመስገን መጀመር እፈልጋለሁ። 
እኔ ከልጆች እና ከቤተሰቦች ጋር ወደ 30 ዓመታት የሚጠጋ ያህል የማኅበራዊ ሠራተኛ ነኝ። የተገደበ የገንዘብ 
ድጋፍ ባለው እና በየጊዜው የሚሄድ ጫና ባለው አትራፊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ መስራት ምን 
እንደሚመስል አውቃለሁ። በእናንተ ምትክ መስራት የህይወቴ ስራ መሆኑን በህብረተሰባችን ውስጥ እገዛ 
ለሚፈልጉ ለማሳወቅም እፈልጋለሁ። 
 



ከተማው ውስጥ 100% ተመጣጣኝ ቤቶችን ለመገንባት ተጨማሪ እድሎችን ለማምጣት ተመጣጣኝ 
የመኖሪያ ቤት አቀማመጥን ለማሻሻል እሰራለሁ። እንደ የAHO መሪ የገንዘብ ደጋፊ፣ ከ 1 ዓመት ባነሰ ጊዜ 
ውስጥ ይህ ደንብ 400 ተመጣጣኝ ቤቶችን ወደ ካምብሪጅ እያመጣ መሆኑን በማየቴ ኮርቻለሁ። ሆኖም 
ግን፣ እኛ የተሻለ መስራት እንችላለን። እንደ Mass. Ave. ባሉ ዋና ጎዳናዎች ላይ የተፈቀደውን ቁመት 
በመጨመር፣ በበለጠ በጥብቅ የሚፈለጉትን ተመጣጣኝ አሃዶችንም እንዲገነቡ መፍቀድ እንችላለን። 
 
Joe McGuirk 
ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤት እዚህ (እንዲሁም በክልሉ) ዘውታሪ ጉዳይ ስለሆነ የማዘጋጃ ቤት ሁለንተናዊ 
የተንቀሳቃሽ ደረሰኝ መርሃ-ግብሬን ሀሳብ አቀርባለሁ። 
ሁሉም መኖሪያ ቤታቸው ቀድመው ከ 60% በታች የአከባቢ አማካኝ ገቢ (በወግ አጥባቂነት 12,400 
አባወራዎች ወይም ከሁሉም ተከራይ ቤተሰቦች 40% ለሚሆን ባለ ሶስት ቤተሰብ $72,480) እያገኙ ያሉ 
የመንግስት ድጋፍ የማይቀበሉ ተከራዮች ኪራያቸውን ለአከራያቸው እንዲከፍሉ ለመርዳት በየወሩ 
ከከተማው ድጋፍ ይቀበላሉ። እነዚህ ተከራዮች የገቢያቸውን 30% በየወሩ ለኪራይ ይከፍላሉ፣ እና ከተማው 
በአፓርትማው መጠን እና ቦታ (በዚፕ ኮድ ላይ ተመስርቶ) በአከራዩ ድርሻ እና በፍትሃዊ የገቢያ ኪራይ 
(በየዓመቱ በ HUD የተቋቋመ) መካከል ያለውን ልዩነት ይከፍላል። በማሳቹሴትስ ውስጥ ለአለምአቀፍ 
የአከባቢ ደረሰኝ መርሃ-ግብር የመጀመሪያው ይህ መርሃ-ግብር በከተማችን ውስጥ ለሁሉም ሰፊ የገቢያ 
ተመጣጣኝነትን በትክክል ያረጋግጣል።  
 
ደረሰኞች ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ቤቶች ለመፍጠር ውጤታማ እና በአንፃራዊነት ብቁ ዋጋ ያላቸው 
የመመሪያ መፍትሄ መሆናቸው በደንብ ተመዝግቧል። ይህ መርሃ-ግብር በየዓመቱ ከከተማው የተረጋገጠ 
ነፃ ጥሬ ገንዘብ ከአንድ አምስተኛ ያነሰ እና ከከተማይቱ FY22 የሥራ ማስኬጃ በጀት ከ 5% ያነሰ ~$35 
ሚሊዮን ገንዘብ እንደሚያስወጣ እገምታለሁ። ይህ የማዋእለ-ንዋይ ፍሰት በከተማችን ውስጥ ለሁሉም 
ባለ ዝቅተኛ ገቢ ነዋሪዎች ተመጣጣኝ ቤት ዋስትና የሚሰጥውን በአንፃራዊነት ዝቅተኛ ዋጋ አንፃር ለድርድር 
የማይቀርብ ነው። 
 
Gregg Moree 
ትምህርት እኔ ዋና ቅድሚያ የምሰጠው ነው። መምህራንን በፍትሐዊነት ማስተናገድ እና ተጨማሪ ሁለት 
ቋንቋ ተናጋሪ መምህራንን መቅጠር አለብን። የወጣት ሥልጠና መርሃ-ግብሮችን በመጠቀም ለወጣት 
ህዝባችን ተጨማሪ ዕድሎች ሊኖሩ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እንዲሁም፣ ካምብሪጅ ብዙ ታላላቅ ኩባንያዎች 
እና የሃይ-ቴክ ዕድሎች ስላሉት ብዙ የሥራ ልምምድ መርሃ-ግብሮች መኖር አለባቸው።  ለወጣት 
የካምብሪጅ ነዋሪዎች የሥራ ልምምዶችን ለማበልፀግ ኩባንያዎች እና ገንቢዎች ከከተማው ጋር አስገዳጅ፣ 
የተፈረሙ ውሎች ሊኖሯቸው ይገባል። 
 
Patty Nolan 
የአየር ንብረት ቀውስን ለመፍታት ከአየር ንብረት ቀውስ ሥራ ቡድን ጋር እየሠራሁባቸው ያሉ ዋና 
ተነሳሽነቶች።  ለምን – እኛ በቂ እየሠራን ባለመሆኑ - ከ 1990 ጀምሮ እንደ ማህበረሰብ ያሉን ልቀቶች 
ጨምረዋል - በ 2010 በ 20% ተቀንሰው ሊሆን ይገባ ነበር ይልቁንስ በ 20% ጨምረዋል!  እና ለ 15 
ዓመታት ልቀቶች በጭራሽ አልቀነሱም።  የባህር ከፍታ ጭማሬ የመሬታችንን አንድ ሦስተኛውን ያሰምጣል 
ተብሎ ስለሚጠበቅ ከተማችን አደጋ ላይ ናት።  እና የአካባቢ ፍትህ እኛ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ 
ይፈልጋል – የአየር ንብረት ቀውሱ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን በጣም ይጎዳል እና እኛ በከፊል ተጠያቂዎች ነን።   



 
Sumbul Siddiqui 
እኔ ዳግም ከተመረጥኩ በሁሉም የከተማችን ባልተቤትነት ስር ያሉ ንብረቶች ዙሪያ ተጨባጭ ዕቅድ እና 
ለተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤትነት ሊያገለግል የሚችል ንብረት በማግኘት ዙሪያ ተጨማሪ ጥረቶችን ማየት 
እፈልጋለሁ። የመጀመሪያዎቹ ውይይቶች ከተቋረጡ በኋላ የቼሪ ጎዳና ዕጣ ውይይቱን ዳግም አስጀምረናል 
ነገር ግን እኛ እርምጃ ልንወስድበት የምንችለው በከተማ ባለቤትነት ያለ ብዙ መሬት አለ። በተጨማሪም፣ 
ሌስሊ ዩኒቨርሲቲ ለተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤትነት የሚያገለግል መሬት ይሸጣል፣ እናም ከተማው 
እንደዚህ ያሉትን አማራጮች እንዲከተል እፈልጋለሁ። 
 
Theodora Skeadas 
ቀጣዩ የከተማ ምክርቤት ቤት ለሌለው ማህበረሰብ ቋሚ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ያልተከማቸ መኖሪያቤት 
እንዲያዘጋጀ እፈልጋለሁ። መኖሪያ ቤት ሰብአዊ መብት ነው እናም ለሁሉም የማደግ እድሎች መሠረት 
ነው።  
 
መኖሪያ ቤት የሌላቸው ሰዎች ደህንነት እንዲሰማቸው እና ክብራቸውን እንዲጠብቁ የራሳቸው የግል ክፍል 
የማግኘት መብት አላቸው። አሁን ባለው መንግሥት ስር፣ መኖሪያ ቤት የሌላቸው መቶዎች የካምብሪጅ 
ነዋሪዎች ማንኛውም የግል ቦታ ተደራሽነት የላቸውም። በቂ ያልሆነ መጠለያ ማለት ሰዎች ተቀባይነት 
በሌለው በመንገድ ላይ ይተኛሉ ማለት ነው። በYWCA ካምብሪጅ ውስጥ ለብቸኛ ሴቶች በታነር 
መኖሪያችን ከድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች ጋር 103 የነጠላ ክፍል የሚይዙ (SRO) የመኖሪያ ቤቶች አሃዶች 
አሉን። መኖሪያ ቤት የሌላቸው የእኛ ማህበረሰብ አባሎች ቋሚ መኖሪያ ቤት ለማቅረብ ይህንን አርአያ 
መድገም እንችላለን።  
 
ካምብሪጅ በስር ሰደድነት ቤት ለሌላቸው በቋሚነት የሚደግፉ መኖሪያ ቤቶችን በገንዘብ መደገፍ አለበት። 
መኖሪያ ቤት የሌላቸው ሰዎች አገልግሎቶችን እና እንክብካቤን ለመቀበል ከተግባራዊነት የራቁ 
መስፈርቶችን እንዲያሟሉ የማያስገድድ የመኖሪያ ቤት ቅድሚያ መመሪያ ለማፅደቅ እሰራለሁ። በጋራ፣ 
መኖሪያ ቤትን ለሁሉም በእውነቱ ፍትሃዊ ለማድረግ ለሌሎች የሜትሮ አካባቢዎች ብሔራዊ መሪ መሆን 
እንችላለን። 
 
የዕቅዶቼን ተጨማሪ እዚህ ማንበብ ይችላሉ: https://www.votetheo.com/housing-justice   
 
E. Denise Simmons 
በሴፕቴምበር 2017፣ ለከተማው ምክር ቤት ከእሳቤ ውስጥ እንዲያስገባ ሁሉን አቀፍ የመኖሪያ ቤቶች 
ዕቅድ አቀረብኩ - የተመጣጣኝ ቤት ጉዳዮችችንን ከፋፍለን ከማጥቃት ይልቅ እኛ የወደፊቱን የመኖሪያ 
ቤቶች መመሪያዎቻችንን እና ውይይቶቻችንን የሚመራ ጠቅላይ ሰነድ መፍጠር ብልህ የሚሆን 
ይመስለኛል። ይህንን ሰነድ አንድ ላይ ለማጠናቀር እንደ ቼሪል-አን ፒዛ-ዚዎሊ እና ሌሎች የመኖሪያ ቤቶች 
ጠበቆች ካሉ ሰዎች ጋር ሠርቻለሁ እናም ለምክር ቤቱ በማስተዋወቄ ኮርቼ ነበር። ቀጣዮቹ ሁለት የከተማ 
ምክር ቤቶች የዚህን ሁሉን አቀፍ የቤቶች ዕቅድ አካላት ወስደው፣ አጣርተው ወደ ከተማ መመሪያ 
አስተላልፈው ሳለ፣ አሁንም ይህንን ዕቅድ በጅምላ በማሳለፍ እና ወደፊት ስንቀጥል የእኛን አቀራረቦች 
ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት ቀውስን መፍታት ላይ ለማተኮር በመጠቀም እጅግ እንጠቀማለን ብዬ 
አምናለሁ። ይህንን ለቀጣዩ የከተማ ምክር ቤት ዳግም ማስተዋወቅ እና ይህ እንዲፀድቅ ማሳሰብ 
እወዳለሁ። 



 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
በዚህ የስራ ጊዜ ውስጥ፣ በሚቀጥሉት ወራት እውን ሆኖ ለማየት ተስፋ የማደርገው ከክፍያ ነፃ የአውቶቡስ 
ሃሳብ ላይ ሰርቻለሁ። ቦስተን #28 አውቶቡሱን በዚህ ዓመት ነፃ ለማድረግ ሙከራ ተግባራዊ አድርጓል፣ 
ይህም ስኬታማ ሆኖ በሌሎች ሎውረንስ MAን ጨምሮ በሌሎች ማህበረሰቦች ከክፍያ ነፃ አውቶቡሶች ላይ 
ተገንብቷል። ተሳፋሪዎች ሲሳፈሩ መክፈል የአውቶቡስ አገልግሎትን በመቀነሱ ምክንያት—ከክፍያ ነፃ 
አውቶቡሶች ፍትሃዊነትን ያበረታታሉ እናም የአውቶቡስ አገልግሎትን ያፋጥናሉ። ከክፍያ ነፃ 
አውቶቡሶችም ተሳፋሪዎችን በማበረታታት የትራፊክ እና የመኪና ልቀትን ለመቀነስ የሚረጃ መንገዶች 
ናቸው። እንደ አውቶቡስ መንገዶች ካሉ የመመሪያ ጣልቃ ገብነቶች ጋር ተጣምረው፣ ከክፍያ ነፃ 
አውቶቡሶች የአውቶቡስ አገልግሎትን እና ፍትሃዊነትን በማሻሻል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። 
ካምብሪጅ ከክፍያ ነፃ የአውቶቡስ መርሃ-ግብርን ለመደገፍ ሀብቶቹ አሉት፣ ነገር ግን የገንዘብ-ነክ እና 
የአፈፃፀም ሎጂስቲክስን ለማቋቋም MBTA እና አውቶቡሶች ከሚያልፉባቸው ሌሎች ማህበረሰቦች ጋር 
መስራት አለብን። 
 
Nicola Williams 
ተመጣጣኝ እና ጤናማ ምግብ ማግኘት የጤና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የምጣኔ-ሃብት ልማት ጉዳይ ነው፣ 
እናም እንደዚያ መስተናገድ አለበት። በካምብሪጅ ውስጥ የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ እንደ ምግብ ዋጋ በፍጥነት 
እየጨመረ ነው። አብዛኞቹ ባለ ዝቅተኛ ገቢ ነዋሪዎቻችን እና የሚሰሩ ድሆች ጥቂት የቀን እንክብካቤ 
አማራጮች አሏቸው። የእነዚህ መሠረታዊ ፍላጎቶች እያሻቀበ ያለ ወጪ ዝቅተኛ፣ መጠነኛ እና መካከለኛ ገቢ 
ያላቸው ቤተሰቦቻችንን እየተጫነ ነው።   
 
በካምብሪጅ ውስጥ፣ በተለይም በአቅራቢያ ተመጣጣኝ የሆነ የሸቀጣ ሸቀጥ መደብር የሌለበት 30% 
የድህነት ምጣኔ ባለብን በሰሜን ካምብሪጅ ተመጣጣኝ የሸቀጣ ሸቀጥ መደብሮችን አጥብቄ እደግፋለሁ። 
በሰሜን ካምብሪጅ ውስጥ እየተካሄደ ካለው ሁሉ ልማት ጋር፣ እንደ ማህበረሰብ ጥቅማ ጥቅሞች እቅድ 
አካል ተመጣጣኝ የሆነ የሸቀጣ ሸቀጥ መደብር ስለመኖር ማሰብ ያስፈልገናል። በካምብሪጅ ውስጥ 
የምግብ ደህንነት አለመፅናት አለ – የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ይህንን አጋልጧል፣ ሆኖም ግን ለአሥርተ ዓመታት 
ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል። የድህረ-ኮቪድ እቅድ በተለይም ዘ ፖርት፣ ሪቨርሳይድ እና ሰሜን ካምብሪጅ ጨምሮ 
የመደብሮች ተደራሽነት በሌላቸው አካባቢዎች ውስጥ ተመጣጣኝ የሸቀጣሸቀጥ ሱቆችን ሊያካትት 
ይገባል።  ለአከባቢ ነዋሪዎቹ ፍላጎቶች የሚያገለግል ገንቢ ወይም የምግብ ተቋም የ 99-ዓመት ኪራይ 
በማቅረብ በከተማ መሬት ወይም በመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ተመጣጣኝ የሸቀጣሸቀጥ መደብሮች 
እንደ ማህበረሰብ ጥቅማ ጥቅሞች ዕቅዳቸው አካል ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ለማቅረብ 
ቤተ-ሙከራዎችን፣ ተመጣጣኝ ቤቶችን እና የገቢያ ምጣኔ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ሃሳብ እያቀረቡ ካሉ 
ገንቢዎች ጋር ይደራደሩ 
 
Quinton Zondervan 
ድጋሜ ከተመረጥኩ በጣም ተጋላጭ የሆኑትን በተለይም በካምብሪጅ ውስጥ መኖሪያ ቤት የሌላቸውን፣ 
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን እና አናሳ ማህበረሰቦችን የሚከላከሉ መመሪያዎችን መከተሌን እቀጥላለሁ። ትላልቅ 
የንግድ ሕንፃዎችን ለአየር ንብረት አውዳሚ ልቀቶቻቸው ተጠያቂ ለማድረግ የአረንጓዴ አዲስ ስምምነት 
የዘረኝነት ፍትሕ እና ፍትሃዊነት ኮሚሽን የመከፈፋፈያ አቤቱታን እና ከፈጠራ ምጣኔ-ሃብቱ ውጭ ለተተዉ 
ሰዎች አረንጓዴ ሥራዎችን ለማመንጨት እና ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት ባለቤትነት አሃዶችን ለመገንባት የ 



$500 ሚሊዮን የቦንድ ጥያቄን ጨምሮ ወደሚቀጥለው የሥልጣን ዘመን የሚያልፉ በርካታ ከፍተኛ 
የመመሪያ ተነሳሽነቶችን አስተዋውቄያለሁ። 
 
  



ጥያቄ 2: እነሱ ላይ በጣም ተፅእኖ የሚያደርሱ ጉዳዮችን በተመለከተ በከተማው ውስጥ 
ድምፆቻቸው ሁልጊዜም እንደማይሰሙ CEOC ከአንዳንድ ተሳታፊዎቹ ይሰማል። በካምብሪጅ 
ውስጥ ያሉ ድምፆች ልዩነት መስማታቸውን እንዴት ያረጋግጣሉ?  በተቻለ መጠን የሚለያዩ 
ይሁኑ። 
 
Dana Bullister 
እንደ ከተማ ምክር ቤት አባል፣ የልዩ ልዩ ሕዝባችንን ግብዓት ለማዳመጥ እና ልዩ ቅድሚያ የሚሰጧቸውን 
የሚያከብሩ እና የሚያመዛዝኑ መመሪያዎችን ለመፍጠር የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። እንደ ባለ ትኩረት 
የቴክኖሎጂ ነዳፊ የሰራሁባቸው ዓመታት ጠቃሚ መፍትሄዎች ከሲሊኮን እና ከሽቦ እና ከኮድ 
አንደማይመጡ አስተምረውኛል፤ እውነተኛ ጭንቀቶች ካሏቸው ትክክለኛ ሰዎች ጋር ከመወያየት 
ይመጣሉ። 
  
ፍትሃዊ እና አካታች የሆኑ መመሪዎችን ለመፍጠር፣ ሁሉንም የዳራ ድምፆችን የሚያጎላ ሥርዓት 
ያስፈልገናል። የሚደንቅ ሊፈጁ የሚችሉ ጊዜ እና ጉልበት መጠን ያላቸውን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነዋሪዎች 
በእነዚህ ብቃቶች ውስጥ ለመሳተፍ ፍትሃዊ ዕድል እንዲኖራቸው ከተማው በምክር ቤቶች እና በኮሚሽኖች 
የተካካሱ ሥራዎች ላይ ሚናዎችን ማድረግን ማሰስ አለበት ብዬ አምናለሁ።  
  
ምክር ቤቱ በአከራካሪ ጉዳዮች ላይ የማህበረሰቡን የፖለቲካ ፍላጎት የበለጠ ወካይ ምስል ለመገምገም 
የበለጡ ጠንከር ያሉ የቅኝት ጥናት ዘዴዎችን በመጠቀም ማሰስ አለበት። ምክር ቤቶች ላይ ያሉትን 
ከማማከር በተጨማሪ፣ ማዘዋወር፣ የስልክ ባንክ እና በሌሎች መንገዶች የተሰበሰቡ የብዙ ቁጥር ያላቸው 
ነዋሪዎች በተለይ በመመሪያ ሊነኩ የሚችሉ የቅኝት ጥናቶች ይበልጥ ጠንካራ የሆኑ ናሙናዎችን በንቃት 
መፈለጋቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።  
  
በምርጫዎቻችን ውስጥ የዘመቻ አስተዋፅኦዎችን ተፅእኖ ለመገደብ በተቻለን አቅም ሁሉን ነገር ማድረግ 
አለብን። የከፍተኛ ገንዘብ መዳቢዎችን ወይም በጣም ሀብታም ለጋሾችን ፍላጎት ሳይሆን እውነተኛ 
የህዝባችን ተወካዮች ያካተተ መንግሥት እንፈልጋለን። 
 
Robert Eckstut 
በካምብሪጅ ውስጥ ሁሉም ድምፆች አይሰሙም። እውነታው ይህ የካምብሪጅ-ልዩ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ 
ግን ድምፃቸውን ጮክ ለማድረግ (በጊዜ፣ ገንዘብ፣ አውታረ መረብ፣ ወዘተ.) መንገዱ ያላቸው በሚሰሙበት 
በማንኛውም ስርዓት ውስጥ ወደመከሰት ያዘነብላል።  
 
ለልዩ ፍላጎቶች ወይም ለተመረጡ አባላት ቡድኖች ማገልገል ስለሚኖርባቸው አብዛኛዎቹ እጩዎች 
በአስተዳደር አቀራረብ ላይ የሚያዳሉ ናቸው። እኔ አይደለሁም። ከማንኛውም PACዎች፣ ልዩ የፍላጎት 
ቡድን፣ ገንቢዎች፣ ወዘተ ዜሮ መዋጮዎችን ወስጃለሁ። እኔ በቀላሉ ሰዎችን የማመሰግን ነኝ፣ ይህ ማለት 
ብዙውን ጊዜ የምሰማቸው በእኔ ላይ ቁጥጥር የላቸውም ማለት ነው። 
 
Alanna Mallon 
ብዙውን ጊዜ “ተሳትፎ ልዩ መብት ነው” ይባላል እና በካምብሪጅ ውስጥ ያ በእርግጥ እውነት ነው። ስለ 
“ማህበረሰብ ተሳትፎ” እንዴት እንደምናስብ እንደገና በጥብቅ ማሰብ ያስፈልገናል። በከተማ ማዘጋጃ ቤት 
ውስጥ ስብሰባዎችን በይፋ መገንዘባችን እና ከዚያ ከተለያዩ ድምፆች ለምን እንደማንሰማ መገረም በቂ 



አይደለም። ወረርሽኙ በሕዝባዊ ስብሰባዎች ላይ የርቀት ተሳትፎ አማራጮችን በማቅረብ ለመሳተፍ ወደ 
ቀላል መድረክ እንድንሸጋገር ረድቶናል። ነገር ግን ሁሉም ነዋሪዎቻችን በሕዝባዊ ስብሰባዎች እና በህዝባዊ 
ሕይወት ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ፣ የቀጥታ ጊዜ ትርጉም እና ለሕዝብ ስብሰባዎች ድብቅ መግለጫ 
ፅሁፍን ከመስጠት ጋር መቀጠል አለብን። በተጨማሪም፣ ድምፆቻቸው እንዲሰሙ እውነተኛ ዕድሎችን 
በማቅረብ የትኩረት ቡድኖች፣ ለከተማው ምክር ቤት እና ኮሚሽኖች አባላት የሚከፈል ክፍያ፣ የባህል 
አምባሳደሮችን መቅጠርን እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ቡድንን እና ሌሎችንም ማስፋፋት ያሉ ልዩልዩ 
ነዋሪዎቻችንን በንቃት የሚሳተፉባቸውን መንገዶች ማሰብ ያስፈልገናል። እነዚህ ጥረቶች እና መስፋፋቶች 
እነሱን እና ቤተሰቦቻቸውን በሚነካ የውሳኔ አሰጣጥ ላይ በጠረጴዛው ላይ ወንበር ከሚገባቸው 
ነዋሪዎቻችን ጋር ለመገናኘት የበለጠ እውነተኛ፣ ጥልቅ ዕድሎችን ይፈቅዳሉ። 
 
Marc McGovern 
ተደራሽነት። በማኅበረሰቡ ውስጥ በተለይም በዝቅተኝነት በተወከሉት ማህበረሰቦች ውስጥ ብዙ ጊዜዬን 
አጠፋለሁ። በእርግጥም COVID ይህንን አስቸጋሪ ግን የማይቻል ያልሆነ አድርጎታል። ከቤት ወደ ቤት 
እሄዳለሁ። ኩነቶችን አስተናግዳለሁ። ወደ ትምህርት ቤቶች እና የማህበረሰብ ማዕከላት እሄዳለሁ። በአከባቢ 
የተመረጠ ባለስልጣን መሆን ከከተማ አስተዳደሩ ውስጥ ስለሚያደርጉት ነገር ብቻ ሳይሆን ከከተማ 
አስተዳደሩ ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ነው። እንደ ያለፈው የስራ ዘመን ከንቲባ፣ የከንቲባ 
ጽሕፈት ቤት ለሕዝቡ ለማድረስ ሠራተኞችን ወደ መንደሮች እና የሕዝብ መኖሪያ ሕንፃዎች የላከውን 
የከንቲባውን የተደራሽነት ቡድን ፈጠርኩ። ወላጆች የተሻለ መረጃ ያላቸው መሆን እንዲችሉ እና ጠንካራ 
ድምጽ እንዲኖራቸው ወደ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ማምጣትን ጨምሮ የማህበረሰብ ተሳትፎ ቡድኑን 
በገንዘብ የመደገፍ እና የማስፋፋት ቋሚ ተሟጋች ነኝ። 
 
Joe McGuirk 
ከዚህ መግለጫ ጋር እስማማለሁ እና የመወዳደር ምክንያቶቼ መሠረታዊ አካል ነው። ነገር ግን ባለፉት 
በርካታ አሥርተ ዓመታት ወደ ካምብሪጅ በመጣው ብልጽግና ውስጥ ላልተካፈለነው እንዴት በበለጠ 
መሟገት እንዳለብኝ የበለጠ መማር አለብኝ። ስለዚህ እየተሰሙ እንዳልሆነ ከሚሰማቸው ጋር ለመደራደር 
ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ያሉኝ ሌሎች ሀሳቦች ይከተላሉ፡ 
የደመወዝ ደረጃዎችን፣ የጤና እና የደህንነት ደረጃዎችን እና የሥልጠና ደረጃዎችን የመቆጣጠር እና 
የማስፈጸም ችሎታ ያለው ሙሉ በሙሉ በገንዘብ የተደገፈ የደሞዝ ምክር ቤት ወይም የሠራተኛ ምክር 
ቤት አንድ ቁልፍ የሰዎችን ቡድን ይፈታል ብዬ አምናለሁ።  
እንዲሁም ከ 60% በላይ የካምብሪጅ ቤተሰቦች ይከራያሉ። ለተከራዮች ድጋፍ ለማቅረብ በቂ ሠራተኛ 
ላለው አንድ ማቆሚያ ሱቅ የከተማ አስተዳደር ቢሮ ረጅም ጊዜ አልፎብናል። ነባሩን የመኖሪያ ቤቶች 
ህብረት ቢሮ ወደ ተከራዮች መብቶች ቢሮ ለማሳደግና ለማሸጋገር እሰራለሁ። ይህ ቢሮ በተከራዮች እና 
በአከራዮቻቸው መካከል ያለውን የመጫወቻ ሜዳ ማደላደል ላይ ያነጣጠሩ በርካታ ተነሳሽነቶችን 
ያስተዳድራል። 
 
እናም አድሏዊነትን እና መድልዎን ለመለየት እና ለመቆጣጠር በከተማችን የንብረት ባለቤቶች ላይ መደበኛ 
እና የዘፈቀደ የሂሳብ ምርመራ የሚያካሂዱ ሠራተኞችን ለማካተት ነባሩን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 
በሰራተኛ መሙላት አለብን። የሂሳብ ምርመራዎች የንብረት ባለቤቶችን እና የንብረት ሥራ አስኪያጆችን 
አድሏዊነት ለመፈተሽ ውጤታማ ቅፆች ናቸው እና በከተማችን ውስጥ የኪራይ ቤት የሚያቀርቡትን ሁሉ 
ማንኛውንም ዓይነት አድልዎ እንደማይታገስ እውቅና ይሰጣል። 



 
Gregg Moree 
ከነዋሪዎች ጋር በየሳምንቱ ክፍት ስብሰባዎችን ያድርጉ። 
 
Patty Nolan 
ሰዎች ወደ ስብሰባዎች መድረስ ባይችሉ እንኳን እንዲሳተፉ የሚፈቅዱላቸውን የዙም እና ሌሎች 
ቴክኖሎጂዎችን የወረርሽኝ ስርጭት መጠቀም አለብን።  በትምህርት ቤት ኮሚቴ ውስጥ በነበርኩበት 
ወቅት፣ ቤተሰቦችን ለማግኘት በስራችን ውስጥ የተለያዩ ቋንቋዎችን ማካተት በቋሚነት ቅድሚያ 
ሰጥቼዋለሁ - እነዚያ ቤተሰቦች ያለ ቋንቋው ተደራሽነት እየተሳተፉ አልነበረም።  ከተማው የቋንቋ 
ተደራሽነትን እንደ ቅድሚያ በመውሰዱ ደስተኛ ነኝ።  በማዘጋጃ ቤት ማስተላለፊያ ላይ ጠንክሬ የሠራሁበት 
አንዱ ምክንያት የሰዎች የመሳተፍ ተደራሽነት ማግኘት አስፈላጊ እንደሆነ ስለምየው ነው - በሌሎች 
ከተሞች የማዘጋጃ ቤት ባለቤትነት ስር የሆነ የማስተላለፊያ አውታረ-መረብ ለባለ ዝቅተኛ ገቢ ነዋሪዎች - 
እና ስደተኛ አስተማማኝ፣ ተመጣጣኝ፣ ተደራሽ የሆነ የከፍተኛ ፍጥነት ግንኙነትን ይሰጣል - ካምብሪጅ 
በዚያ ግንባር ላይ መሪ ሊሆን ይገባል።  ከቋንቋ ተደራሽነት እና ማስተላለፊያ በተጨማሪ ብዙ ሰዎችን 
ለማካተት በላጩ መንገድ እነሱን ለማጠናከር ከመንደር ቡድኖች ጋር በመተባበር፣ አባልነታቸውን 
በማስፋት እና የበለጠ አካታች እንዲሆኑ ማገዝ ነው።  በከተማው ውስጥ ካሉ የመንደር ቡድኖች ጋር 
ግንኙነቶችን ለማሳደግ እና ለማሻሻል በምክር ቤት ኮሚቴዬ በኩል ሰርቻለሁ።   
 
Sumbul Siddiqui 
እንደ ተመረጠ ባለስልጣን፣ ትርጉም ላለው ተሳትፎ እና ተሳትፎ እድሎችን መፍጠር አስፈላጊ ነው። ይህ 
በከተማው ዙሪያ ወደሚገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎች በመሄድ ነዋሪዎችን ካሉበት ጋር መገናኘት ይመስላል፣ 
ቢሮዬ ባለፈው ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ባደረገባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ሀብት 
ትእይንቶችን ይመስላል እና በማኅበረሰቡ ውስጥ የቢሮ ሰዓታት መኖርን ይመስላል። ነዋሪዎች በተለያዩ 
ጉዳዮች ላይ በትኩረት ቡድኖች ላይ ለሚገኙበት ለጊዜያቸው የሚከፍሉ እርምጃዎችን እደግፋለሁ። 
የአሜሪንካ የመድህን ዕቅድ ገንዘብ ጋር ከCEOC ተሳታፊዎች በቀጥታ መስማት አለብን እናም እነዚህን 
እድሎች ለመፍጠር ከCEOC ጋር ለመስራት በጉጉት እጠብቃለሁ። 
 
Theodora Skeadas 
ዴሞክራሲያችን በእውነት እንዲሠራ እያንዳንዱ ሰው ማህበረሰቦቻቸውን የሚነኩ መመሪያዎችን እና 
ህጎችን በመቅረጽ ድምፃቸውን ማሰማት ያስፈልጋቸዋል።  
 
ለከተማ ምክር ቤቱ ከተመረጥኩ፣ ልምድ ያካበቱ የግንባር የማዘጋጃ ቤት ሠራተኞች አገልግሎቶችን 
በማሻሻል እና ውጤታማነትን እና አፈፃፀምን በመጨመር ሀሳቦቻቸውን ለማካፈል ምቾት እንዲሰማቸው 
የግብረ-መልስ መርሃ-ግብር ለመመስረት አግዛለሁ። እንዲሁም በሥራ ቦታ ላይ የዘረኝነት ሁኔታዎችን 
ማመልከትን ቀለል የሚያደርግ እና በተቻለ ቦታ የንግድ ሥራዎችን በሥራ ቦታ ላይ ጉዳት ያደረሱ ሰዎችን 
ሥራ እንዲያቋርጡ ጫና የሚያደርግ መመሪያን ለመንደፍ ከማኅበረሰቡ አደረጃጀቶች ጋር እሠራለሁ። 
ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት ውጭ ለሕዝብ አስተያየት እድሎች ቀጠሮ ማስያዝ፣ በአካል መገኘት ለማይችሉ 
ሰዎች በእውናዊ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ባለቀለም ማኅበረሰቦችን ግብረ-መልሳቸውን ለመፈለግ 
በንቃት ማዘዋወር እና ቁልፍ ግብዓቶችን እንግሊዝኛ ወዳልሆኑ ቋንቋዎች መተርጎም አስፈላጊ ነው ብዬ 
አምናለሁ። 
 



E. Denise Simmons 
ይሄ በተለይም ወረርሽኙ ብዙ የከተማችን ውይይቶች በእውናዊ እንዲካሄዱ ካስገደደ ጀምሮ በእውነቱ 
በዚህ የስራ ዘመን በመጠነኛ መጠን እየታገልኩት ያለሁት ነገር ነው። ለብዙ ሰዎች፣ በዙም ወይም ስልክ 
በመደወል የመሳተፍ አቅሙ በክፍት እጆች ተቀባይነት አግኝቷል፣ ግን ለብዙ የቅርብ ጊዜውን ቴክኖሎጂ 
ማግኘት የማይችሉ፣ አስተማማኝ የበይነ-መረብ ተደራሽነት ላይኖራቸው የሚችሉ፣ በጣም የቴክኖሎጂ 
ጠቢብ ላይሆን የሚችሉ፣ ሌሎች ቋንቋዎችን ሊናገሩ የሚችሉ፣ ወዘተ. ሰዎች እነሱ በአብዛኛው ከውይይቶቹ 
ተዘግተዋል። እየሞካከኩት ያለሁት አንድ ሀሳብ ሁሉንም የስራ ክፍሎችን እና የሁሉንም መንደሮች የመረጃ 
ተደራሽነት በመገምገም፣ በመከለስ እና ደረጃውን በማውጣት፣ የት ጋር እጥረት እንዳጋጠመን ለመገምገም 
በከተማ አስተዳዳሪው ቢሮ ውስጥ የሚኖር የካቢኔ ደረጃ ያለው “የህዝብ ተሳትፎ መኮንን” መፍጠር እና 
የዜጎች ተደራሽነት እና ተሳትፎ አዳዲስ ስልቶችን መተግበር ለመጀመር ነው። እንደዚህ ጥረት አካል፣ 
ከተማው ሙሉ ባሉ መንደሮች ላይ በተለያዩ መንደሮች ውስጥ የሚኖሩ፣ በጎረቤቶቻቸው የታወቁ እና 
የሚከበሩ፣ ከተማው ከነዋሪዎች መረጃ ለማሰራጨት እና ለመሰብሰብ የሚጠቀምባቸው፣ በጓደኞቻቸው 
እና በጎረቤቶቻቸው መካከል ስብሰባዎችን ሊጠሩ የሚችሉ እና ከተማው በቀላሉ ማስታወቂያዎችን 
በመስመር ላይ መለጠፍ ወይም መላኪያዎችን መላክ እና ሰዎች ጋር ለመድረስ በቂ መሆኑን እያሰበ ብቻ 
አለመሆኑን ለማረጋግጥ ከሚሠሩ - “የማህበረሰብ አምባሳደሮች” ላይ መዋዕለ-ንዋይ ማፍሰስ አለበት ብዬ 
አምናለሁ። ሰዎቹን ባሉበት ማግኘት አለብን። 
 
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
ከተማው ሁሉም ነዋሪዎች ወደ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ መምጣታቸውን ማረጋገጥ አለበት። ከቦስተን 
ዩኒቨርስቲ በቅርቡ እንደተደረጉ ጥናቶች በከተማ ስብሰባዎች እንደሚሰጥ የሕዝብ አስተያየት ያሉ አንዳንድ 
የማህበረሰብ ተሳትፎ ሂደቶች ማህበረሰቡ በአጠቃላይ የቀለም ሰዎችን፣ ሴቶችን ወይም ወጣት ነዋሪዎችን 
የማካተት ዕድላቸው አነስተኛ እንደሆነ ያሳያሉ። ካምብሪጅ ስፓኛ፣ ክሪዮልኛ፣ አረብኛ፣ ማንዳሪን፣ 
ፖርቱጋልኛ፣ አማርኛ እና ቤንጋልኛ ጨምሮ በከተማ ውስጥ በሚነገሩ ዋናዋና ቋንቋዎች ስብሰባዎችን እና 
ሰነዶችን ለማግኘት መጣር አለበት። በዚህ የስራ ዘመን ብዙ ነዋሪዎች እንዲያዳምጡ እና እንዲሳተፉ 
ለማስቻል በከተማው ስብሰባዎች ላይ የአብሯዊ ትርጉም ማሰስን በተመለከተ የመመሪያ ትዕዛዝ በገንዘብ 
ደግፌያለሁ እና እርሱን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካምብሪጅ 
ለከተማው ምክር ቤት እና ለሌሎች የህዝብ አካላት ስብሰባዎች የዙም የህዝብ አስተያየት ማቅረቡንም 
መቀጠል አለበት። ብዙ ነዋሪዎች በስራ ወይም በቤተሰብ ሃላፊነቶች ምክንያት በስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ 
በአካል መገኘት አይችሉም፣ ግን በኮምፒተር ወይም በስልክ በርቀት መሳተፍ ይችላሉ። እንደ የከተማው 
በጀት እና የማህበረሰብ ዕቅድ ባሉ ሂደቶች ላይ ግብዓት ለመፈለግ ከተማው ነዋሪዎችን ባሉበት እና 
በሚናገሩበት ቋንቋ ለማግኘት መሥራት አለበት - ይህ ማለት በመናፈሻ ቦታዎች፣ በሸቀጣሸቀጥ ሱቆች 
ውጭ፣ በአብያተ-ክርስቲያናት፣ በመኖሪያ ሕንፃዎች እና በሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ውስጥ። 
 
Nicola Williams 
ሽልማይ ያሸነፉ በሆኑ መሰረታዊ ዘመቻዎች ላይ እንደሰራ የማህበረሰብ አደራጅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት 
መማከራቸውን የማድረግ የማረጋግጥ ጥረቶችን መርቻለሁ እና በብዙ አጋጣሚዎች የማህበረሰብ 
መግዛትን አስከትለዋል። ከተማው ከነዋሪዎቹ ጋይ የሚገናኝባቸው መንገዶችን ማሻሻል እና የሚከተሉትን 
ዘዴዎች ማካተት አለብን ብለን አምናለሁ፤ 



ቃል በቃል እና በተምሳሌታው ሁኔታ - ከሰዎች ጋር መገናኘት። ለነዋሪዎች ተደራሽ እና ምቹ በሆኑ ቦታዎች 
ውስጥ ቁልፍ የማህበረሰብ ስብሰባ መደረግ አለበት።  
ካለው ከማህበረሰቡ አባላት ጋር ለመግባባት ሆን ብለው በቃላት እና በትርጉሞች ምርጫ ላይ ተመስርቶ 
በባህል ተዛማጅ የሆነ በቀላሉ የሚረዳ ቋንቋ ይምረጡ።  
ተከራይ አደራጅ/ተወካዮችን፣ የእምነት ማህበረሰብን፣ የማህበረሰብ ጤና ማዕከላትን፣ የመንደር 
ማህበራትን፣ የወጣት ቡድኖችን፣ ማህበረሰብን እያገለገሉ ያሉ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶችን፣ እድሜ 
ጠገብ ቡድኖችን፣ ማህበራዊ ክበቦችን እና ሌሎችንም ጨምሮ የልዩ ልዩ ማኅበረሰባችንን ቁልፍ የታመኑ 
አባላትን ያሳትፉ  
የተሻሉ እና የበለጠ ተሳታፊ ዜጎችን ለመፍቀድ የADA ተደራሽነት መስፈርቶችን ያክብሩ። 
 
Quinton Zondervan 
ለኮሚሽነሮች የ $100/ሰዓት ድጎማ እና አብዛኛው ወንድ ያልሆኑ መለያዎችን እና እጅግ በጣም ብዙ የ 
BIPOC ኮሚሽኖችን ጨምሮ የተወሰኑ የብዝሃነት መስፈርቶችን በዘር ፍትህ እና እኩልነት ላይ አዲስ 
ኮሚሽን አቅርቤያለሁ። ብዙ የብዝሃነት ተሳትፎን ከፈለግን በማህበረሰባችን ውስጥ ያለውን የመዋቅራዊ 
ኢ-እኩልነት እውቅና መስጠት እና ሰዎችን ለመሳተፍ አቅም እንዲኖራቸው ለጊዜያቸው መክፈል አለብን እና 
በጠረጴዛው ላይ ማን እንዲሆን እንደምንፈልግ ግልፅ ማድረግ አለብን። ምክር ቤቱ ለኖቬምበር 2ኛ 
የድምፅ መስጫ የቦርድ እና የኮሚሽን ቀጠሮዎችን ለማፅደቅ ስልጣን እየጠየቀ ነው። አሁን ባለው የፕላን 
ኢ-ደንብ ስር የከተማው ሥራ አስኪያጅ በተናጠል ሰዎችን ለከተሞች ምክር ቤት እና ኮሚሽኖች መሾም 
ይችላል፣ ይህም ምክር ቤቱ በእነዚህ ቀጠሮዎች ላይ ተፅእኖ ለማድረግ ወይም ለመቅረጽ ዜሮ ኃይልን 
ይሰጣል፣ ይህም ለተመሳሳይ ሰዎች የማያቋርጥ እንደገና መሾምን ያስከትላል። 
 
  



ጥያቄ 3: በተመጣጣኝ የቤት አማራጮች ላይ ጥቅም ላይ ከሚውሉት የከተማው ግብዓቶች 
አንፃር፣ እርስዎ ተከራዮችን በምን መርሃ-ግብሮች እና ግብዓቶች ይደግፋሉ?  ሊሆኑ ለሚችሉ 
የቤት ገዢዎች ምን መርሃ-ግብሮች እና ግብዓቶች ምንድናቸው? 
 
Dana Bullister 
እንደ የረጅም ጊዜ ተከራይነቴ፣ የተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት ፍላጎትን እረዳለሁ። እንደ ውስን-ፍትሃዊነት 
የጋራ ቤቶች እና የመሬት አደራዎች ውስጥ ባሉ ለባለ ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ሰዎች ተጨማሪ አሃዶችን 
በሚፈጥሩ በአዳዲስ የቤቶች አርአያዎች ውስጥ መዋእለ-ንዋይ ማፍሰስን እደግፋለሁ። ለመተግበር 
ያሰብኳቸው ሌሎች እርምጃዎች ወደ ሕዝብ መኖሪያ ቤቶች፣ ለተንቀሳቃሽ መኖሪያ ቤቶች ደረሰኞች 
ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እና እንደ አካታች ክፍልፋይ አካል የሚፈለጉትን ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤቶችን 
መቶኛ መጨመርን ያካትታሉ። እንዲሁም የቤት ባለቤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማከራየትን የሚደግፉ እና 
የሚሸልሙ መርሃ-ግብሮች ማሰስ እንችላለን።  
 
ቢሆንም የተረጋጉ የኑሮ ሁኔታዎች ግን ከቤታቹ ከራሳቸው በላይ ይጠይቃሉ። ከተማው ለተመጣጣኝ ዋጋ 
መኖሪያ ቤት ለማመልከት ቀልጣፋ፣ ለማሰስ ቀላል ስርዓት፣ ለተከራዮች የተሻሉ የትምህርት ግብዓቶች እና 
ተከራዮች ሂሳቦችን እንዲከፍሉ የሚያግዝ ተጓዳኝ የማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎቶች ስርዓትን ጨምሮ 
የመረጃ ሀብቶችን ለማግኘት የተሻለ መሠረተ-ልማት ይፈልጋል።  
  
ወደ የቤት ባለቤትነት የሚወስዱ የተሻሉ ተመጣጣኝ መንገዶችን የሚያስችሉ የዝቅተኛ ወለድ ብድር 
መርሃ-ግብሮች ላይ መዋዕለ-ንዋይ ማፍሰስ ለከተማ ድጋፍም ተገቢ ነው። 
 
Robert Eckstut 
ለረጅም ጊዜ፣ ለኪራይ ቁጥጥር እደግፋፋለሁ። ይህ የግዛት ደረጃ ጉዳይ ነው፣ ነገር ግን ለግዛት ፓርቲው 
እንደሠራ እንዲሁም በክልል መንግሥት ውስጥ እንደ ልዑክ እንዳገለገለ ሰው፣ ይህን ጉዳይ በተመለከተ 
በትክክል ድምፃችንን ማሰማት እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። 
 
ለአጭር ጊዜ፣ ለተከራይ ጥበቃ አገልግሎቶች ተጨማሪ ገንዘብ መመደብ ያስፈልገናል። (የህግ የገንዘብ 
ድጋፍ) 
 
Alanna Mallon 
የቤት ባለቤትነት ጥያቄን ለመፍታት፣ ከንቲባው እና እኔ በዚህ የስራ ዘመን ለ HomeBridge መርሃ-ግብር 
የሰፋ የገንዘብ ድጋፍ፣ እንዲሁም የቤት ባለቤትነት መርሃ-ግብሮቻችን ማሻሻያ እንዲደረግልን ጠይቀናል። 
በአሁኑ ጊዜ የከተማው የቤት ባለቤትነት መርሃ-ግብሮች በዓመት 2% ጭማሪ ገንዘብ መልክ ውስን የሆነ 
ምጣኔ አላቸው እናም ቤትዎን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ አይችሉም። የሆምብሪጅ መርሃ-ግብር 
ነዋሪዎቹ የመኖሪያ ቤት ወጪያቸውን ለማረጋጋት ለመርዳት የቤት ዋጋዎች ሲያሻቅቡ ባለ ብቁ ገቢ 
ባለቤቶች በገበያ ውስጥ ቤቶችን እንዲገዙ ለመርዳት ተተግብሯል፣ ሆኖም እነዚህ ድንጋጌዎች፣ እንደ ቀይ 
ማስመር ያሉ፣ ባለቀለም ሰዎችን ከቤት የመግዛት ዕድሎች ውጭ ያደረጉ፣ እና ስለሆነም የትውልድ ሀብትን 
የመገንባት ችሎታ የሚዘጉ ታሪካዊ ዘረኛ የቤቶች መመሪያዎች ተፅእኖዎች ለመቅረፍ የታሰቡ አይደሉም 
እና አያደርጉም። ከተማው ይህንን መርሃ-ግብር ለ 10% ዓመታዊ ጭማሪ እና ቤቱን ለቀጣዩ ትውልድ 
የማስተላለፍ ችሎታን እንዲፈቅድ እየጠየቅን ነው። ለተከራዮች፣ በተናጠል ማዘጋጃ ቤቶች በራሳቸው 
ማህበረሰቦች ውስጥ የኪራይ ጥበቃን ለማፅደቅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ያሉትን ረቂቆች 



እደግፋለሁ። 67% ነዋሪዎቻችን ተከራዮች ናሲሆኑ በቀጣሪዎች ከCOLA ዓመታዊ ጭማሪ እጅግ የላቀ 
በሆነ ዓመታዊ የኪራይ ጭማሪ አንፃር ምንም ዓይነት ከለላዎች አይደረጉላቸውም። ከ 50% በላይ 
የሚሆኑት ተከራዮቻችን ከመጠን በላይ ወጭ የተጫነባቸው፣ እና የመፈናቀል አደጋ ላይ ናቸው። 
ተከራዮችን ለመጠበቅ ሁሉንም የፈጠራ መንገዶችን፣ እንዲሁም የቤት ኪራዮቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ 
የሚጠብቁ አነስተኛ አከራዮችን የሚሸልም መሆን አለብን። 
 
Marc McGovern 
የመኖሪያ ቤት ቀውስ ውስብስብ ጉዳይ ነው። ተጨማሪ መኖሪያ ቤቶችን መገንባት ብቻ እና ያንን እንዴት 
በተሻለ ሁኔታ ማከናወን እንዳለብን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ስለ ተከራዮች ከለላዎች እና የቤት ባለቤትነት 
መርሃ-ግብሮችን ማሰብ ያስፈልገናል። ከንቲባ በነበርኩበት ጊዜ በምክር ቤት አባል ሲዲኪ የሚመራውን 
ተከራይ ጥበቃ ግብረ ኃይል ፈጠርኩ። ያ ግብረ ኃይል ለሕጋዊ ዕርዳታ የገንዘብ ድጋፍን ማሳደግ፣ ተከራዮች 
በተሻለ ሁኔታ እንዲያውቁ እና የካምብሪጅ የቤቶች አገናኝ ቢሮ እንዲጨምር ጥሪ በማድረግ “መብቶችዎን 
ይወቁ” የሚል ትንሽ መፅሃፍ መፍጠርን ጨምሮ አንዳንድ ታላላቅ ሀሳቦችን አስገኝቷል። እነዚያ ምክረ-
ሃሳቦች ተግባራዊ ሆነዋል ብዬ ስናገር ደስተኛ ነኝ፣ እና አሁን በሌሎች የደህንነት ጠባቂዎች ላይ እየሰራን 
ነው። እንዲሁም ከተሞች እና አነስተኛ ከተሞች የኪራይ ማረጋጊያ መርሃ-ግብሮችን እንዲተገበሩ እንደ 
የኪራይ ጭማሪዎችን እና ያለ ምንም ጥፋት ማፈናቀል መገደብን ያሉ የመፍቀድ እንቅስቃሴን እደግፋለሁ።  
 
ከቤት ባለቤትነት አንፃር፣ ይህ ትንሽ የበለጠ ፈታኝ ነው፣ ግን በአስፈላጊነቱ እኩል ነው። ከአስርተ ዓመታት 
በፊት በሕዝብ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ካምብሪጅ ውስጥ ቤት ለመግዛት በቂ ገንዘብ መቆጠብ 
ይችሉ ነበር። ያ አሁን የማይቻል ነው። ዝቅተኛ ክፍያዎችን፣ ባለ ዜሮ ወለድ ብድሮችን እና አነስተኛ ዋጋ 
ያላቸውን “ጀማሪ ቤቶችን” መገንባትን ጨምሮ ለቤት ባለቤትነት የተሻሉ ዕድሎችን ለመፍቀድ 
የሆምብሪጅ መርሃ-ግብሮችን ማደስ እና ማሻሻል አለብን።    
 
Joe McGuirk 
የመኖሪያ ቤት ቀውሳችንን ለመፍታት ባለ ብዙ አካሄድ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ፣ ስለዚህ ለዚህ መልስ 
ትክክለኛ ሰፊ የመመሪያዎች ዝርዝር አለኝ። እዚህ ጋር ለመገጣጠም በጣም ረጅም ስለሆነ ያንን ካገናኘሁት 
ጥሩ ነው?  የመኖሪያ ቤት ቀውሳችንን ለመፍታት ባለ ብዙ አካሄድ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ፣ ስለዚህ 
ለዚህ መልስ ትክክለኛ ሰፊ የመመሪያዎች ዝርዝር አለኝ። እዚህ ጋር ለመገጣጠም በጣም ረጅም ስለሆነ 
ያንን ካገናኘሁት ጥሩ ነው?   
https://www.joemcguirkforcambridge.com/affordable-housing 
 
Gregg Moree 
በካምብሪጅ ውስጥ መኖርን የበለጠ ተመጣጣኝ እና የተከበረ ለማድረግ እንደ ጋራ መኖሪያ ቤት ያሉ 
መርሃ-ግብሮችን መጠቀም አለብን። ሁሉም የካምብሪጅ ነዋሪዎች ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤት ለእነርሱ 
ተደራሽ ሊሆንላቸው ይገባል። 
 
Patty Nolan 
ከተማው በተከራይ መፈናቀል ግብረ-ኃይል ውስጥ የሚመከሩትን እርምጃዎች ሲተገብር ቆይቷል – እናም 
መቀጠል ያስፈልገናል።   ለከተማው ሠራተኞች የተሻለ ችሎታ ለመስጠት የመኖሪያ ቤቶች መረጋጋት ቢሮን 
በማግኘት ለተከራዮች እርዳታን ማስፋት አለብን።    የሕግ ውክልና ወሳኝ ነው፣ ለዚህም ነው ተከራዮችን 
ለመጠበቅ የማማከር መብት አስፈላጊ የሆነው።  ማባረር ከማፈናቀል ባለፈ ማህበረሰቡን በብዙ መንገዶች 



ይጎዳል - ስቃይ እና የረጅም ጊዜ ጉዳዮች መፈናቀልን መከላከል ለከተማው ከፍተኛ ግብ መሆን ባለበት 
መልኩ ናቸው።  እና ለተከራዮች ተጨማሪ ትምህርት ማቅረብ አለብን - ማለትም የተከራይ ቡድኖችን 
ማገዝ ማለት ነው።  እና አከራዮች ከተከራዮች ጋር በመስራት ይልቅ ለማባረር አለመሸለማቸውን 
ማረጋገጥ።   
 
ለቤት ገዥዎች፣ ብዙ የእኛን ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት የገንዘብ ድጋፎች በብዛት በቤት ባለቤትነት ዕድሎች 
ላይ እንዲያነጣጥሩ አጥብቄ ደግፊያለሁ።  የውስን ፍትሃዊነት የጋራ መኖሪያዎች አንዳንድ የፍትሃዊነት 
ግንባታ እና ቋሚ ተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባሉ።  ብዙ ነዋሪዎች የቤት ባለቤት እንዲሆኑ ለማገዝ የገንዘብ 
ድጋፎች ፈጠራ አጠቃቀም የበለጠ መሥራት እንችላለን።  የአካባቢያዊ ማካካሻዎችን ለማሰስ የምክር ቤት 
አባል ሳይመንስን ትእዛዝን በጋራ በገንዘብ ለመደገፍ የተደሰትኩበት አንድ ቁልፍ ምክንያት ለአሁኑ ጥቁር 
እና ነጭ ቤተሰቦች መካከል የማይታሰብ የሀብት ክፍተት አስተዋፆ የሚያደርገውን ጥቁር ነዋሪዎች የተወሰኑ 
ንብረቶችን እንዳይገዙ የከለከሉትን እዚህ በካምብሪጅ ውስጥ የተተገበሩትን መመሪያዎች ያለፈውን 
ስህተት ለመቅረፍ ነበር።  
 
Sumbul Siddiqui 
በዚህ የስራ ዘመን ለመሟገት የቻልኩትን የሆምብሪጅ የገንዘብ ድጋፍን መጨመርን እደግፋለሁ። 
ለተከራዮች የሚደረገውን ድጋፍ ለማገዝ የሕግ ድጋፍ አቅራቢዎቻችን የማማከር እና የገንዘብ ድጋፍ 
ውሎችን የማግኘት መብትን እደግፋለሁ። የኪራይ ማረጋጊያ የገንዘብ ድጋፎችን እና እነዚያን ቤተሰቦች 
መጠኖች መጨመር እና የARPA የገንዘብ ድጋፍን በክህሎት ደረጃ መጠቀምን እደግፋለሁ። እኔ 
ቤቶቻቸውን ለከተማው ለመሸጥ ከሚፈልጉት ጋር በበለጠ አጥበቀን መተባበርም የምንችል ይመስለኛል። 
 
Theodora Skeadas 
ለከተማ ምክር ቤት ከሚወዳደሩ ጥቂት ተከራዮች አንዱ ነኝ። በአሥር ዓመት ጊዜ ውስጥ በየዓመቱ 
በጥግግት አንድ ጊዜ ለቅቂያለሁ። ይህ የመንቀሳቀስ ልምድ በተከራይ አደረጃጀት እና በተከራይ ማህበራት 
በኩል ለተከራዮች ደህንነት መሟገትን አስፈላጊነት አጉልቷል። የኪራይ ቁጥጥርን መጫንን፣ የተከራይ 
የመብቶች ህግን ማዋቀር፣ እና ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች በተለይ መኖሪያ ቤት 
መፍጠርን ጨምሮ የቤቶች መመሪያ ማሻሻያዎችን እደግፋለሁ። የበለጠ የተገደበ-ገቢ ተመጣጣኝ መኖሪያ 
ቤትን ለመፍጠር አንዳንድ ምሳሌዎች እና ዘዴዎች እዚህ አሉ፤ 
 
(1) በቦስተን በአስተማማኝ ሁኔታ ቀጣይነት ባለው የፍትሃዊነት መኖሪያ ቤት (AFFH) ደንብ መሰረት 
አዲስ መኖሪያ ቤት በታሪክ አድሎ በተደረገባቸው በአከባቢው ማህበረሰቦች ላይ የሚኖረውን ተፅዕኖ 
ግምት ውስጥ ማስገባት ለሚፈልገው አዲስ ክፍፍል ይሟገቱ። 
(2) ከከተማ-አቀፍ አማካኝ የሽያጭ ዋጋ ከ $1.1 ሚሊዮን በላይ በሆነ አዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ሽያጭ 
ላይ እስከ 6% የሚሆነውን የመኖሪያ ቤት ግንባታ ሽግግር ግብርን ማስከፈል እና ሂደቶችን በቀጥታ ወደ 
የካምብሪጅ-ብቻ ተመጣጣኝ የቤቶች አመኔታ መምራት መፀደቁን ይደግፉ። 
(3) በቋሚ የዋጋ ተመጣጣኝነት፣ በማህበራዊ እኩልነት እና በዴሞክራሲያዊ የነዋሪ ቁጥጥር ላይ ላተኮሩ 
የማህበረሰብ የመሬት አደራዎችን እና በሕዝብ በገንዘብ የተደገፈ ማህበራዊ መኖሪያ ቤት ይግፉ።  
(4) ከተማው በካምብሪጅ ያደጉ ለመጀመሪያ ትውልድ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የቤት ገዥዎች፣ የዘር መድልዎን 
ለማስተካከል በዚህ ዕቅድ የተገነቡ ተመጣጣኝ ቤቶችን በመግዛት ምርጫውን መስጠቱን ያረጋግጡ። 



(5) ለባለ ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ተከራዮች፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የቤት ገዢዎች እና ሌሎች የትውልድ 
ሀብትን ከመገንባት ለተገለሉ ሌሎች የከተማ ነዋሪዎች ለቅድመ ክፍያ እርዳታ ያቅርቡ። 
 
E. Denise Simmons 
ቀደሞውኑ በቦታው ላይ ባሉን መመሪያዎች ላይ እቀጥላለሁ/እሰፋለሁ። የመኖሪያ ቤቶች ህብረት በ 2019 
ከከተማ ሥራ አስኪያጅ ቦታ መመስረት ተከራዮቻችንን ለማጠንከር እጅግ በጣም ጥሩ የመጀመሪያ 
እርምጃ ነበር፣ እና ለዚህ ቦታ አንዳንድ የሰራተኞች ድጋፍ መስጠት በትክክለኛው አቅጣጫ ላይ ተጨማሪ 
እርምጃ ሆኗል። በዚህ የስራ ዘመን፣ የከተማው ምክር ቤት አደጋ ላይ ላሉ ተከራዮች ለኪራይ ዕርዳታ 
የገንዘብ ድጋፍን እና ተከራዮችን ከቤት ማባረርን ለመዋጋት ለመርዳት የጠበቃዎችን የገንዘብ ድጋፍ 
ለመጨመር ተንቀሳቅሷል፤ የሕግ ድጋፍ ፍላጎቱ CASLS እና ዴኖቮ የአሁን ካላቸው የመደገፍ አቅም በለጦ 
እንደሚቀጥል ስለምናውቅ ለእነዚህ መርሃ-ግብሮች በተለይም ለህጋዊ አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፍ 
ስንጨምር ማየት እፈልጋለሁ። ሊኖሩ ከሚችሉ የቤት ገዥዎአስመልክቶ፣ ለቤት ባለቤትነት ጥሩ እጩ 
የሚሆኑትን ለመለየት እና እነዚህ እጩዎች ስለ የቤት ባለቤትነት መርሃ-ግብሮቻችን የበለጠ እንዲያውቁ፣ 
እነዚህ እድሎች እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ፣ እና ይህን ለማድረግ በማሰብ ጥበበኛ እንደሚሆኑ መማር 
እንዲችሉ በCDD ወይም በብዙ አገልግሎት ማእከል ውስጥ የማማከር ቦታዎችን ማቋቋም ያስፈልገናል። 
እነዚህን ግዙፍ መርሃ-ግብሮቻችን ለሰዎች ካቀረብን ሰዎች በመርሃ-ግብሮቹ ውስጥ በተግባር እየተሳተፉ 
ከሆነ በኋላ ምንም ድጋፎች እንደሌሏቸው እንዳይሰማቸው ማድረግ የእኛ ሥራ አካል መሆኑን በመገንዘብ 
ከተማው የበለጡ እጆችን ሚና መጫወት አለበት።   
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
እንደ 2/3 የካምብሪጅ ነዋሪዎች ነገር ግን እንደ በጣም ጥቂት የከተማ ምክር ቤት አባላት፣ እኔ ተከራይ ነኝ። 
ስለዚህ የቤት ኪራይ ጭማሪን መቋቋም ምን እንደሚመስል እረዳለሁ፣ የማይደረስበትን ቤት ለመግዛት 
ወጪውን አያለሁ እንዲሁም እኔና የማውቃቸው ብዙ ሰዎች እዚህ መኖር ለመቀጠል ምን ያህል አቅም 
እንደሚኖረን አስባለሁ። ካምብሪጅ መሪ የገንዘብ ደጋፊ ከሆኑት ከንቲባ Siddiqui ጋር እንዳስተዋወቅኩት 
እንደ ኮንዶ የመቀየሪያ ደንብ ያሉ የበለጡ ጠንካራ የተከራይ ከለላዎች ይፈልጋል። ደንቡ ከኪራይ አሃዶችን 
ወዳሏቸው ኮንዶሚኒየሞች እየተለወጡ ያሉ ሕንፃዎች ውስጥ ላሉ ተከራዮች በካምብሪጅ ውስጥ መቆየት 
እንዲችሉ የመባረር ከለላዎች እና በኪራይ ቦታ ድጋፍ ሺዎች ዶላሮችን ይሰጣል። በተጨማሪም ካምብሪጅ 
እንደ መኖሪያ ቤቶች ድጋፍ፣ የክልል ተሟጋችነት እና ትብብርና መመሪያ ማውጣትን ለማገዝ የመረጃ 
ስብሰባ እንደ አንዱ በቂ ሱቅ የመኖሪያ ቤቶች ማረጋጋት ቢሮን በመፍጠር የሶመርቪል እና የቦስተንን 
መሪነት መከተል አለበት። 
 
ለቤት ሊገዙ ለሚችሉ፣ ከተማው በቋሚነት ተመጣጣኝ የቤት ባለቤትነት ዕድሎችን ለመፍጠር የካምብሪጅ 
ማህበረሰብ መሬት ትረስት (CLT) መፈጠርን መደገፍ አለበት። በካምብሪጅ ውስጥ ባለ 1 መኝታ ክፍል 
ኮንዶሚኒየም አማካይ ዋጋ ከ $800,000 በላይ እና የአንድ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት አማካይ ዋጋ ከ $1.5 
ሚሊዮን በላይ ከመሆኑ ጋር፣ በጣም ብዙ ነዋሪዎች በከተማው ውስጥ ካለው የቤት ባለቤትነት ውጭ 
ተቆልፈዋል። ቦስተን እና ሶመርቪልን ጨምሮ ከተሞች የበለጠ ተመጣጣኝ የቤት ባለቤትነትን ለመፍጠር 
እና ለወደፊት ትውልዶችም በቋሚነት ተመጣጣኝ እንዲሆን መኖሪያ ቤቱን ከግምታዊ ገበያ እንደማውጫ 
መንገድ CLTን ይደግፋሉ። 
 
Nicola Williams 



አከራዮችን እንደ የመፍትሔው አካል የሚያሳትፍ ዕቅድ በካምብሪጅ ውስጥ ያለውን የተመጣጣኝ ዋጋ 
ኪራይ ቀውስ ለመታገል የእኛ ምርጥ ዕድል ነው ብዬ አምናለሁ። የኒው ዮርክ ኪራይ ማረጋጊያ መመሪያ 
አከራዮች የቤት ኪራያቸውን ለመቀነስ የግብር ዕረፍት እንዲያቀርቡ አበረታቷል። ይህ መርሃ-ግብር ከጥቂት 
ዓመታት በፊት በኒው ዮርክ ውስጥ የተጀመረ ሲሆን ዛሬ 50% የሚሆኑት ብቃት ያላቸው የቤት ባለቤቶች 
ከዚህ መርሃ-ግብር ጥቅም ወስደዋል። ይህንን መርሃ-ግብር አብረን እንድንሞክር ሀሳብ አቀርባለሁ። 
ከግዛቱ የሕግ አውጭ ፈቃድ በማግኘት የቤት ደንብ አቤቱታ ማለፍ ይቢኖርበትም ቦስተን፣ ካምብሪጅ እና 
ሶመርቪል በዚህ የኪራይ ማረጋጊያ ምሳሌ ተስማምተው ከሆነ እርሱን በሕግ አውጪው በኩል የማሳለፍ 
ትልቅ ዕድል አለን ብዬ አምናለሁ። አብዛኛዎቹ ተከራዮች በካምብሪጅ ውስጥ ካለው ከፍተኛ የኪራይ ዋጋ 
ጋር የንብረት ማስያዣ እኩሌታውን እየከፈሉ ነው፣ ግን ተግዳሮት ለቅድመ ክፍያ በቂ ገንዘብ አለመኖሩ 
ነው። ቤተሰቦች ቤታቸውን ለልጆቻቸው እንዲያስተላልፉ እና ፍትሃዊነት እንዲገነቡ የሚያስችል የቤት 
ባለቤትነት መንገድ ማየት እፈልጋለሁ። የከተማው የአሁን ባለ ተመጣጣኝ ዋጋ የቤት ባለቤትነት መርሃ-
ግብር ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውንም አያደርግም። የከተማው ባለቤቶች በተለምዶ ለባለቤትነት ብቁ 
የማይሆኑባቸውን ወይም ተስፋ የሌላቸው ቤቶችን መግዛት እንዲችሉ ለመፍቀድ ከተማው ከ 30-40% 
ከፍተኛ የሆነ የክፍያ ቅነሳ የሚያቀርብበትን ሀሳብ እያቀረብኩ ነው። ከተማው የጋራ ባለቤት ትሆናለች እና 
ከፍትሃዊነት ግንባታ ጋር የቤቱ ባለቤት የከተማውን ድርሻ ገዝቶ ንብረቱን ሙሉ በሙሉ ባልተቤት ሊሆን 
ይችላል። መገልበጥን ለማስፈራራት ከ 20 ተከታታይ ዓመታት በኋላ፣ ብድሩ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል 
ይቅር ሊባል ይችላል። 
 
Quinton Zondervan 
እኔ እጥረት ወይም የግብዓቶች ክርክር አልቀበልም። በካምብሪጅ ውስጥ የገቢያ ተመኖችን አቅም 
የማይችሉትን ተከራዮችም ሆኑ የቤት ገዢዎችን ለመደገፍ በቂ የገንዘብ ግብዓቶች አሉን። ለሁለቱም ነባር 
መርሃ-ግብሮች አሉን እና በሁለቱም ላይ መዋዕለ-ንዋይ ማፍሰሳችንን መቀጠል አለብን። በ 2018 
ለመጀመሪያ በተመጣጣኝ የቤቶች ግንባታ ላይ የግብር ገቢዎችን ማውጣት ላይ ለመደራደር ረድቻለሁ፣ 
እና ከዚያ አብዛኛው ወደ ኪራይ መኖሪያ ቤት ይሄዳል። እኔ ደግሞ የበለጠ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው የቤት 
ባለቤትነት አሃዶችን ለመገንባት የ$500 ሚሊዮን ቦንድ ሃሳብ አቅርቤያለሁ። የአፍሪቃ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች 
በዚህች ሀገር ውስጥ ለትውልዶች የቤት ባለቤትነት ጥቅም ተከልክለዋል እና ይህ ወደ ከባድ ምጣኔ-ሃብታዊ 
ኢ-እኩልነት እና የዘረኝነት ውጤቶች እንዲያመራ አድርጓል፣ እናም ምንም ዓይነት የእድገት ተስፋ 
እንዲኖረን ከፈለግን ይህን አጥብቆ መታገል አለበት። ይህ በእንዲህ እንዳለ እኛ ሰዎች የቤት ኪራይ 
እንዲከፍሉ መርዳት አለብን እና በገብያ ሀይሎች ላይ ተመስርተው ኪራዮች ከቁጥጥራችን ውጭ በዘፈቀደ 
እንዳይጨምሩ የኪራይ ቁጥጥር ያስፈልገናል። 
 
 
  



ጥያቄ 4: አሁን ያለው የፕላን ኢ ስርዓታችን ስር ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት ዕድሎችን ከመጨመር 
በተጨማሪ እባክዎን የከተማው ምክር ቤት ሊተገብር የሚችላቸውን በካምብሪጅ ውስጥ 
ድህነትን እና የገቢ ኢ-እኩልነትን በቀጥታ የሚቀንሱ ሁለት በጣም አስፈላጊ የመመሪያ ጣልቃ 
ገብነቶችን ይለዩ። 
 
Dana Bullister 
የሀብት አለመመጣጠን በመኖሪያ ቤቶች፣ በሕክምና እንክብካቤ፣ በትምህርት እና በሌሎችም ጎራዎች 
ውስጥ የህይወት ጥራት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነዚህ ሁሉ በከተማችን ውስጥ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 
ማህበረሰቦች አጥፊ ሽክርክሪቶችን የማጉላት አቅም አላቸው።  
  
ሆኖም ግን መኖሪያ ቤት በቀላሉ መሠረታዊ ነው። ይህ በከተማችን ውስጥ የተለየ የሕመም ሥፍራ 
ከመሆን በተጨማሪ ነው። ለተከራዮች በተመጣጣኝ የሕግ ውክልና መልክ ድጋፍ እንዲሁም ለቤት 
ባለቤትነት ተደራሽ መንገዶችን የሚያስችሉ ተመጣጣኝ ብድሮች አቅርቦት ፍትሃዊነትን ለማሳደግ ሁለት 
ወሳኝ እርምጃዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ለእነዚህ ለማፀደቅ በአቅሜ ሁሉንም ነገር አደርጋለሁ። 
  
በእነዚህ እርምጃዎች አማካይነት በሀብት ክፍተቱ የተባባሱ ወሳኝ ፍላጎቶችን እንዴት መፍታት እንደሚቻል 
ውይይቱን የሚያሰፋ ሆን ተብሎ የሚደረግ፣ ከተማ-አቀፍ ስልትን ለማበልፀግ ተስፋ አደርጋለሁ። የሙሉ 
ማህበረሰባችንን ብዙ ልዩ ልዩ ድምፆችን መፈለግ እና ማጉላት መቀጠል በዚህ ሂደት ውስጥ አስፈላጊ ነው። 
 
Robert Eckstut 
ድህነትን ለመቀነስ እና የሀብት ኢ-እኩልነትን (እኛ በገቢ አለመመጣጠን ላይ ሳይሆን በሀብት 
አለመመጣጠን ላይ ማተኮር አለብን - ምንም እንኳን ሁለቱ በተወሰነ ደረጃ የተሳሰሩ ቢሆኑም፣በቀድሞው 
ወጪ በኋለኛው ላይ ያለው ትኩረት ወደ መጥፎ መመሪያ ይመራል) ለመዋጋት በጣም ምርጡ መንገድ 
ወለሉን ከፍ ማድረግ ነው። በአከባቢ ደረጃ ወለሉን ከፍ የማድረጊያ መንገዱ ለማህበራዊ አገልግሎቶች 
የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ነው። ይህ የማህበራዊ መኖሪያ ቤት፣ የበለጠ/ነፃ መሠረተ-ልማት (አውቶቡሶች፣ 
በይነ-መረብ ወይም ከዚያ በላይ ቢሆን)፣ የምግብ፣ ቤተ-መፃህፍት ወዘተ .ተደራሽነት የመሳሰሉትን 
መጨመርን ያካትታል ነገር ግን በእነዚህ አይገደብም። 
 
Alanna Mallon 
ተጨማሪ ነዋሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለማካተት ዋስትና ያለው መሠረታዊ የገቢ መርሃ-ግብር ካምብሪጅ 
ራይዝን ማስፋፋት እና ሁለንተናዊ ቅድመ-K መርሃ-ግብር ማቋቋም። 
 
Marc McGovern 
1. ሁለንተናዊ መሠረታዊ ገቢ መርሃ-ግብርን ወደ ካምብሪጅ ለማምጣት ከከንቲባ Siddiqui፣ ምክትል 
ከንቲባ ማሎን፣ CEOC እና ከሌሎች ብዙዎች ጋር በመስራቴ ኩራት ተሰምቶኛል። ይህ መርሃ-ግብር ለ 18 
ወራት በወር $500 ዶላር በካምብሪጅ ውስጥ ለ 130 ባለ ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ባለ አንድ እንክብካቤ 
ሰጭ ቤተሰቦች በቀጥታ እያስገባ ነው። ለሰዎች ትንሽ ተጨማሪ ገንዘብ ሲያቀርቡ፣ ከክፍያዎቻቸው ስር 
ለመውጣት ትንሽ የመተንፈሻ ክፍል ከሰጧቸው ብዙ አዎንታዊ ነገሮች እንደሚከሰቱ ምርምር አሳይቷል። 
የአእምሮ ጤና ይሻሻላል፣ የትምህርት ቤት አፈፃፀም ይሻሻላል፣ የህክምና ጤና ይሻሻላል። ይህንን መርሃ-
ግብር ለማስፋፋት ከሌሎች ጋር እሰራለሁ። 
 



2. በካምብሪጅ ውስጥ ብዙ ዕድል እንዳለ እናውቃለን፣ ግን ያንን ዕድል ሁሉም ሰው ማግኘት አይችልም። 
ለሰዎች ሥራን ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ሙያ የሚፈጥሩ የተሻለ የሥራ ሥልጠና መርሃ-ግብሮችን መፍጠር 
አለብን። ለምሳሌ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ ውስጥ ሁለት የብረት ማምረቻ ማሽኖች አሉ። እነዚህ 
ስራዎች በዓመት $70,000 ላይ ልክ በኬንዳል አደባባይ ይጀምራሉ፣ ሆኖም የከተማችን የሥራ ቅሪት መርሃ-
ግብር እነሱን አይጠቀምም። ያ የጠፋ ዕድል ነው። ወጣት ሰዎቻችን ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በቀጥታ ወደ ማህበራት እንዲገቡ ማድረግን ጨምሮ በስራ ኃይል ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ በሚያስችሉ 
ክህሎቶች እንዲመረቁ ወደ መካከለኛ ደረጃ ስራዎች የሚያመሩ ደመወዝ እና ጥቅማጥቅሞች 
እንዲኖራቸው የእኛን የሪንጅ የቴክኒክ ጥበባት ትምህርት ቤታችንን ማሻሻል አለብን። 
 
Joe McGuirk 
ይህንን እንዴት እንደሚፈታ አውቃለሁ አልልም ግን እሱን ለመቅረፍ የምንጀምርባቸው በርካታ መንገዶች 
አሉ። 
ሁለንተናዊ የቅድመ መዋእለ-ህፃናት እንክብካቤ አንድ ነው። እኛ በማዘጋጃ ቤት አረንጓዴ የጅምላ 
መተላለፊያ ስርዓት በኩል በከተማችን ውስጥ ነፃ መተላለፊያ መፍጠር ያለብን ይመስለኛል፣ ሆኖም ግን 
ይህ የረጅም ጊዜ ግብ ነው። 
በእነዚያ ማህበረሰቦች ላይ ያነጣጠሩ የአካባቢያዊ ንግዶች በሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ እና የሥራ ሥልጠና 
መርሃ-ግብሮችን በመፍጠር ለተገለሉ ማህበረሰቦች እድሎችን መፍጠር ሌላኛው ነው። 
 
Gregg Moree 
የጋራ መኖሪያ ቤት እና የተሻሉ የመኪና ማቆም ደንቦች። 
 
Patty Nolan 
ብዙ ባለ ተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤት የገንዘብ ድጋፎች ወደ ባለቤትነት በማስኬድ እና የራይዝ መርሃ-
ግብርን በማስፋፋት ተጨማሪ የመኖሪያ ቤት ባለቤትነት ዕድሎች።   
 
Sumbul Siddiqui 
ተለቅ ያለ ዋስትና ያለው ገቢ ያለው ሙከራ ማስጀመር እንችላለን። ቢሮዬ ካምብሪጅ ራይዝን (ተደጋጋሚ 
ገቢ ለስኬት እና ማጎልበት) ሲመራ ቆይቷል፣ እናም ትኩረቱ በየወሩ 500 ዶላር ለ 18 ወራት እየተቀበለ ያለ 
130 ነጠላ ወሳጆች ነው። የአሜሪካን የመድህን ዕቅድ ገንዘብን በመጠቀም በመላ አገሪቱ የሚገኙ ሌሎች 
ከተሞች አሁን እያደረጉ እና እያሰሱ ያሉትን ማስፋፊያ ማየት እፈልጋለሁ። የAPRA ገንዘብን ለመጠቀም 
እስከ 2024 መጨረሻ ድረስ ጊዜ አለን። ሁለተኛው የመመሪያ ጣልቃ ገብነት በተመጣጣኝ ዋጋ፣ ባለ ከፍተኛ 
ጥራት የልጅ እንክብካቤ እና በቅድመ-ልጅነት ትምህርት ላይ መዋዕለ-ንዋይ ማፍሰስን መቀጠል ይሆናል። 
ለአለምአቀፍ ቅድመ-k ዕቅዳችንን እውን ማድረግ አለብን፣ እና የAARP ገንዘብ ለዚህ ጣልቃ ገብነት 
ሊውልም ይችላል። 
 
Theodora Skeadas 
ተከራዮችን መጠበቅ እና መፈናቀልን መዋጋት ወሳኝ ነው። ነዋሪዎቹ አሁን ያሉትን የከተማ ግብዓቶች 
እንዲያስሱ እና የተረጋጋ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተመጣጣኝ ቤቶችን እንዲያገኙ እና እንዲያስጠብቁ 
ለማገዝ ከተማው የቤቶች መረጋጋት ስራ ክፍልን ማቋቋም አለበት።  
 



የአነስተኛ ንግድ ባለቤትነት ለሠራተኛ አሜሪካውያን በተለይም ለስደተኞች፣ ለአናሳዎች እና ለሴቶች የንግድ 
ባለቤቶች የወደ ላይ የምጣኔ-ሃብት እንቅስቃሴ ቀዳሚ ተሽከርካሪ እንደመሆኑ፣ ከተማው ለአካባቢያዊ 
ንግዶች የገንዘብ ድጋፍ ልዩነቶችን መፍታት እና ሠራተኞችን መጠበቅ አለበት። ይህ የሚያካትተው: 
 
(1) ለባለ ቀለም ሥራ ፈጣሪዎች የከተማ ልግስና መርሃ-ግብሮችን ማቋቋም። 
(2) ለገንዘብ ተቋማት የስነ-ሕዝብ አወቃቀር መረጃን መሰብሰብ እና የባንክ ሥራ አስፈፃሚዎችን፣ 
ባለሀብቶችን እና ገንዘብን የሚቆጣጠሩ ሌሎች ሚናዎችን ብዝሃነት ለማሳደግ መሥራት። 
(3) አዲስ ማኅበራትን እና በሠራተኛ የተያዙ ኩባንያዎችን ለመፍጠር የድጋፍ ሥርዓቶችን ማጎልበት። 
(4) የበቀል ፍርሃትን ለማቃለል ከሠራተኞች ድብቅ ግብረ-መልስን ጨምሮ የሥራ ቦታ መስፈርቶችን 
አፈፃፀም ማስፋፋት። 
(5) በመንግስት እና በግል ዘርፎች ውስጥ ላሉት አስፈላጊ እና የፊት መስመር ሠራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ 
የአደጋ ክፍያ። 
(5) የአስፈላጊ ሠራተኞችን ፍላጎቶች ለማቀፍ የመጓጓዣ መሠረተ-ልማታችንን ማሳደግ። 
(6) ከተማው የሠራተኛ ደህንነት ጥሰቶች እና/ወይም የደመወዝ ስርቆት ታሪክ ካላቸው ኩባንያዎች ጋር 
ውል እንዳይፈጽም መከልከል። 
(7) የህብረት ሥራዎችን በግል ተቋራጮች የሚተኩ ማናቸውንም ውሎች መቃወም። 
ሠራተኞችን አቅም የሚያሳጡ እና የሠራተኛ ማኅበራትን አደጋ ላይ የሚጥሉ የሥራ ሕጎችን አንፃር 
ይቃወሙ። 
 
እዚህ ስለ እኔ እቅዶች የበለጠ ማወቅ ይችላሉ: https://www.votetheo.com/policy-priorities/local-
economy 
 
E. Denise Simmons 
ካምብሪጅ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችን እዚህ እንዲሠሩ እና እንዲኖሩ የሚስቡ ኩባንያዎች ቤት ነው - እና 
ከእነዚህ ኩባንያዎች መካከል አንዳንዶቹ ወጣት የካምብሪጅ ነዋሪዎችን ቤተሰብን የሚችሉ ደመዎዞችን 
የሚከፍሉ ሥራዎች ውስጥ ለመቅጠር፣ ለማሠልጠን እና ለመመደብ ልክ እንደ ጅማሬ ብቻ ካሉ ድርጅቶች 
ጋር አጋርነት አድርገው እያለ- እነዚህ መርሃ ግብሮች በስፋት፣ በምኞት እና በውጤቶች በከፍተኛ ደረጃ 
መጨመር አለባቸው። በኒውቶውን ፍርድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ከእነሱ ጎዳና ከፍ ብሎ ካሉት በአንዱ 
የባዮቴክ ኩባንያዎች በአንዱ ውስጥ ለእራሳቸው የሚሰሩበትን ተግባራዊ መንገድ የማያውቁ በጣም ብዙ 
ወጣቶች አሉን። ከተማው የሠራተኛ ሃይል ልማት ቢሯችን እንዴት እንደሚሠራ እና በሚያቀርበው ላይ 
እንደሚያሻሽል እንደገና መገምገም አለበት። እኔ ደግሞ ድህነትን እና የገቢ ኢ-እኩልነትን ለመቅረፍ ሁለተኛ 
የመመሪያ ተነሳሽነት በቅርቡ አስተዋውቄያለሁ፣ እናም ከተማው ከአከባቢያዊ የካናቢስ ሽያጮች ቅድሚያ 
የሚወሰን የገቢ መቶኛ የሚወስድ እና እነዚህን ገንዘቦች በአካባቢው በጥቁሮች ባለቤትነት ለተያዙ ንግዶች 
የሚያከፋፍል የሙከራ ካሳ መርሃ-ግብር እንዲቋቋም ይጠይቃል። ይህ በ 2022 እንዲጀመር በጉጉት 
እጠብቃለሁ። 
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
ከተማው በይነ-መረብን እንደ የህዝብ መገልገያ ለማስተናገድ የማዘጋጃ ቤት ማስተላለፊያን በገንዘብ 
መደገፍ እና በአሁኑ ጊዜ በካምብሪጅ ውስጥ የበይነ-መረብ አገልግሎት ላይ ሙሉ ቁጥጥር ላለው ኮምካስት 
አማራጭ መስጠት አለበት። በካምብሪጅ ውስጥ ከ 50% በላይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች 



የማስተላለፊያ ተደራሽነት የላቸውም እና ሁላችንም ያለ በይነ-መረብ አማራጮች ኋላ ቀርተናል። የማዘጋጃ 
ቤት ማስተላለፊያ በጊዜ ሂደት ለራሱ ይከፍላል እና እንደ ፎርት ኮሊንስ፣ CO እና ኮንኮርድ MA ያሉ 
ማህበረሰቦች ቀድሞውኑ ፈፅመውታል። በ 2021 የበይነ-መረብ ተደራሽነት የቅንጦት አይደለም እና 
ከወረርሽኙ ጋር፣ ሁላችንም ለትምህርት ቤት፣ ለስራ፣ ለርቀት ጤና ቀጠሮዎች እና ከውዶቻችን ጋር 
ተገናኘተን ለመቆየት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በእሱ ላይ እየተጠጋን ነው። በዚህ የስራ ዘመን፣ የከተማው 
ምክር ቤት በከተማው በጀት ውስጥ የተተግባሪነት ጥናት እንዲኖር ፈቀደ፣ እና አዲሱ የከተማ ሥራ 
አስኪያጅ ቅጥር ለማዘጋጃ ቤት ማስተላለፊያ ቁርጠኝነት እና እሱን ለመፈፀም ዕቅድ እንዳለው ማረጋገጥ 
አለብን።  
 
የከተማው ምክር ቤትም በካምብሪጅ ውስጥ የበለጠ ተመጣጣኝ ቤቶችን ለመፍቀድ እና በዚህ የስራ 
ዘመን ሲከሰት እንዳየነው ከመታገድ ለመከላከል የተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤቶች ድርድር (AHO) 
ማስፋት አለበት። የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት በዚህ የስራ ዘመን ያፀደቀውን በካምብሪጅ ውስጥ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ አዲስ ተመጣጣኝ ቤቶችን እያመጣ ያለውን የተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤቶች ድርድር 
ተባባሪ የገንዘብ ደጋፊ በመሆኔ እኮራለሁ። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በክፍፍል ይግባኞች ምክር ቤት ታግዶ 
በአሁኑ ጊዜ በAHO ስር የማይወድቁ ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት ንድፈ-ሃሳቦችንም አይተናል። ምክር ቤቱ 
ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው መኖሪያ ቤት በተለይም በሕዝብ መተላለፊያ አቅራቢያ የሚቻል መሆኑን 
ለማረጋገጥ ተመጣጣኝ የቤቶች ድርድርን ማስፋት አለበት። 
 
Nicola Williams 
የካምብሪጅ ማህበረሰብ ድርጅት የቅርብ የፍትሃዊነት እና ፈጠራ ዘገባ ስኬትን ባገኙ እና በሌሎች ታሪካዊ 
ኢ-እኩልነቶች በተለይም K–12 ትምህርት ውስጥ የዘር ሃብት ልዩነት እና አልመጣጣሞችን በሚያዳብሩ 
መመሪያዎች ተፅእኖ የደረሰባቸው ትምህርቶች ውስጥ በሚቀጥሉ ሰዎች መካከል ያለውን ውህደት ያጎላል። 
አሁን ካምብሪጅን ምንም የምጣኔ-ሃብት ደህንነት ቢኖራቸው ወላጆች ልጆቻቸውን በቅድመ-K እና 
የድህረ-ትምህርት መርሃ-ግብሮች የመስመዝገብ ዕድል ያላቸው ነዋሪዎች ሁሉ ለማድረግ ጊዜው ነው። 
ሁለንተናዊ ቅድመ-K የምጣኔ-ሃብት ደህንነታቸውን በማሻሻል እና ውድ የቀን እንክብካቤ መርሃ-ግብሮችን 
የገንዘብ ጫና በመቀነስ በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠር ዶላሮችን በማዳን የካምብሪጅ ቤተሰቦችን 
ይጠቅማል። በተጨማሪም ልጆችን ለመዋዕለ-ሕፃናት እና ለወደፊት ትምህርት የበለጠ ያዘጋጃል። በአሁኑ 
ጊዜ ከ 80% ነጭ እና ኤስያዊ ተማሪዎች ጋር ሲነጻጸሩ በንባብ የሚጠበቅባቸውን የክፍል ደረጃ የሚያሟሉ 
ወይም የሚበልጡ ጥቁር የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች 44% ብቻ ናቸው። በቀለም ትምህርት ውስጥ ቀዳሚ 
ክፍተቶች በልጆቻችን ላይ ዘላቂ ተጽዕኖ ያሳድራሉ እናም እየጨመረ የሚሄድ የትምህርት ደረጃን 
በሚጠይቅ ምጣኔ-ሃብት ውስጥ የጥቁር ተሳትፎን ይገድባሉ። የተሻለ መስራት አለብን። እንዲሁም 
በግንባታ፣ በCDL፣ በምግብ አሰራር እና በአረንጓዴ የሥራ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጥሩ ክፍያ የሚያስገኙ 
ስራዎችን ሊያስገኙ ለሚችሉ ዕድሎች ተጋላጭነት እንዲያገኙ ሙያዊ መርሃ-ግብሮችን መልሼ ማምጣት 
እፈልጋለሁ። 
 
Quinton Zondervan 
በካምብሪጅ ውስጥ ላሉ ሁሉም ተማሪዎች ሁለንተናዊ የቅድመ-K እና የድህረ-ትምህርት መርሃ-ግብርን 
ወዲያውኑ በገንዘብ መደገፍ እንችላለን እና አለብን። ለዚህ በተከታታይ ወትውቻለሁ እና እርሱ እስኪከሰት 
ድረስ እንደዚህ ማድረጌን እቀጥላለሁ። በቀጣዩ ዓመት አዲስ የከተማ ሥራ አስኪያጅ እየቀጠርን ነው እናም 
ከእነሱ ጋር መገናኘት እና እነሱን ተጠያቂ ማድረግ ዋና ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ነገሮች አንዱ ይሆናል። 



ሁለተኛ፣ የንግድ ተቋማትን ለልቀቶቻቸው ለማስከፈል እና ከገንዘብ ድጋፎቹ አንዳንዶቹን ዝቅተኛ ገቢ 
ላላቸው እና አናሳ ማህበረሰቦች በተለይም ከፈጠራ ምጣኔ-ሃብቱ በጣም ለረጅም ጊዜ ተገልለዉ ለቆዩት 
የካምብሪጅ ውስጥ ጥቁር ማህበረሰብ ምጣኔ-ሃብታዊ ዕድልን ለማቅረብ የአረንጓዴ ስራዎች ሥልጠና 
መርሃ-ግብሮችን ለመፍጠር ለመጠቀም ያቀረብኩትን የአረንጓዴ አዲስ ስምምነት ንድፈ-ሀሳብ ማፅደቅ 
እንችላለን። እንደዚህ ያሉ መመሪያዎች፣ በCRLS ላይ የRSTA መርሃ-ግብር ማሻሻያ እና ሰዎችን ወደ 
አምራች እና ዘላቂ ሙያዎች እንዲያመሩ ለመርዳት ሌሎች መንገዶች ያስፈልጉናል። 
 
  



ጥያቄ 5: ለምክር ቤቱ ቦታ የሚመረጡ ከሆነ፣ አዲሱ የከተማ አስተዳደር ሊኖረው ይገባል 
የሚሉትን ክህሎቶች፣ ልምድና ራእይ ይዘርዝሩ። 
 
Dana Bullister 
ይህ የምርጫ ኡደት ለከተማ ምክር ቤቱ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አዲስ የከተማ አስተዳዳሪ መመረጥ 
አለበት። አሁን ባለን እቅድ ሠ የመንግስት አይነት፣ በከተማው አስተዳደር አማካኝነት በሚከናወኑት 
እንዲሁንም በምክር ቤቱ በሚቀርቡት እያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የከተማው አስተዳዳሪ እጅግ ወሳኝ የሆነ 
ተፅዕኖ ይኖረዋል።  
  
ከምክር ቤቱ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዲሁም እንደ ግልፅነት፣ አካታችነትና የማሕበረሰብ ተሳታፊነት ያሉ 
መሰረታዊ እሴቶችን በማስጠበቅ ረገድ የሚታይ ታሪክ ያለውን የከተማ አስተዳዳሪ በመምረጥ አኳያ 
እርዳታ ለማድረግ ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ተደርገው የታቀዱ፣ ሰዎች ተኮር የሆኑ ስራዎች፣ ጥራት ያላቸው 
የሚታዩ መሰረተ ልማቶች እንዲሁም ከአዲሱ የንግድ ልማት አንፃር ለአዳዲስ የመኖሪያ ቤቶች ትልቁን 
ድርሻ በሚሰጥ አካሄድ ላይ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ ጠቃሚ ነው ብሎ ቀጣዩ የከተማው አስተዳዳሪ 
ያምናል። ሰዎች መግዛት የሚችሏቸውን የመኖሪያ ቤት መርሐ ግብሮች ለማስተዳደር ይረዱ ዘንድ በቀላሉ 
መመልከት የሚችሏቸውን አማራጮች በበይነ መረብ መዘርጋት የመሳሰሉት የውጤታማ፣ አመቺ 
መሳሪያዎችን ጠቀሜታነት ጭምር ይረዳል። 
 
Robert Eckstut 
በአጠቃላይ ከከተማ የአስተዳዳሪ ስርዐት እንድንርቅ እፈልጋለሁ - ሙሉ የሆነ ስልጣን ያለው ብሎም ምንም 
አይነት የሃይል ሚዛን ገደብ ያልተደረገበት በአንድ ሰው ላይ ያጠነጠነ የትኛውም አይነት ስርዐት ወደ ደካማ 
ውጤቶች እንደሚወስድ አምናለሁ። ካምብሪጅን ለማዳን የሚመጣ መልካም የሆነ ፈላጭ ቆራጭ የለም - 
እራሳችንን ማዳን አለብን። 
 
Alanna Mallon 
በርካታ የመምርያ ክፍሎች ያሉትን ትልቅ ተቋም እና በጊዜው ያለውን ሁኔታ ለመገዳደር የማይፈራ ደፋር 
መሪ እንፈልጋለን።  በአመት $1 ቢሊዮን ዶላር በጀት (የካፒታል በጀትን ጨምሮ) ለሚቆጣጠር ለዚሁ የስራ 
ድርሻ የማሳቹሴትስ ከተማ መሪ ከሚለው ወጣ ብለን የድርጅት ዋና ስራ አስኪያጆችን፣ የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት ዲኖችን እንዲሁም የሌሎች ትላልቅ ተቋማት መሪዎችን መመልከት ይኖርብናል። ራእይ ያለው 
እንዲሁም አዳዲስና የተለያዩ ልምዶችን ወደ ስራው የሚያመጣ አዲስ የከተማ አስተዳዳሪ ካምብሪጅ 
ትፈልጋለች። በካምብሪጅ ውስጥ የሚገኙትን የገቢ ኢፍትሐዊነት፣ የማሕበረሰብ ደህንነት መርሐ ግብሮች 
ጋር በተያያዘ አማራጮች መኖር፣ የመኖርያ ቤት ቀውስ እና የአየር ንብረት አስቸኳይነት ለመሳሰሉት 
ውስብስብ ጉዳዮች የከተማው አስተዳደር አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ያስፈልገዋል። መርምሮ በማሰብ 
ባህላዊ አስተሳሰቦችን መገዳደር፣ እውነተኛና ፈጣን የሆነ ለውጥ ማምጣት፣ ሰው ሊገዛቸው የሚችሉ 
ቤቶች፣ ቤት አልባነት፣ የአየር ንብረት ተፅዕኖች፣ አነስተኛ ንግዶችን መደገፍ፣ የተማሪዎች ስኬትና 
ውጤታማነት ማረጋገጥና የመሳሰሉት ግቦችን ለማሳካት ከከተማው ምክር ቤት ጋር መስራት 
ይኖርባቸዋል። 
 
Marc McGovern 
ቀጣዩ የከተማችን አስተዳዳሪ በከተማችን ውስጥ ሰዎች ሊገዟቸው የሚችሉትን የመኖሪያ ቤቶችን እድሎች 
እንዲያሳድጉ እፈልጋለሁ ይህም ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ፈሰስ እንዲሁም የበለጠ የመኖሪያ ቤቶችን 



ለመገንባት የረጅምና የአጭር ጊዜ ግቦችን ይፈልጋል። ቀጣዩ የከተማው አስተዳዳሪ ደፋርና አዳዲስ ነገሮችን 
ለመሞከር ፍቃደኛ እንዲሆን እፈልጋለሁ። በካምብሪጅ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እኛ "አደጋን መቀልበስ" ላይ 
ነው ያለነው ብዬ አስባለሁ። በትክክል ሊከናወን ይችላል ከማለት ይልቅ በተሳሳተ መልኩ ሊከናወን ይችላል 
የሚለውን ነው ሁልጊዜ የምንመለከተው። አዳዲስ ነገሮችን እየሞከርን፣ ከሌሎች ማህበረሰቦች በመማር 
ወደ አጠቃላይ የቅድመ ትምህርት ቤት፣ የከተማ ብሮድባንድ፣ የማህበረሰብ ደህንነት እና ሰዎችን ከድህነት 
ማውጣት በፍጥነት እንሂድ። ይህንን ለማድረግ ግብአቶቹ አሉን፣ ፍቃደኝነቱን እንፈልጋለን። 
 
Joe McGuirk 
በከተማችን ያለው ብልፅግና ከፍ እያለ ሲመጣ የዚህ አካል ያልሆኑት ላይ በማተኮር የሁሉንም የከተማ 
ነዋሪዎች ህይወት ለማሻሻል ቀጣዩ የከተማችን አስተዳደር የከተማችንን ሰፋፊ ግብአቶች ለመጠቀም 
ፈቃደኛ ይሆናል ብዬ አምናለሁ።  በአንድ ጎኑ እሱ ወይም እሷ ገቢያችን ከፍ ያለ ሆኖ እንዲቀጥል 
የሚያስችል ብቃት እንዲሁም ትልቅ የሆነውን የከተማ ሰራተኛ የማስተዳደር ክህሎት እንዳላቸው ማሳየት 
የሚጠበቅባቸው ሲሆን፣ በሌላ ጎኑ ደግሞ ያንን ገቢ ተጠቅመው እየሰፋ የመጣውን የሐብት ልዩነት 
ለመቀነስ፣ እንዲሁም በተደጋጋሚ ለሚታዩት ጉዳዮች የከተማችን መንግስት ይበልጥ ምላሽ በመስጠትና 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ፍቃደኛ መሆኑን ማሳየትም አለባቸው። የሀብት ልዩነትን ማጥበብ ወሳኝ 
የሆነ እሴት መሆኑን የሚያሳይ ሰውን በመፈለጉ ረገድ እኔም ድጋፍ አደርጋለሁ ምክንያቱም ያንን ልዩነት 
ማጥበቡና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች ከፍ ማድረጉ የእርዳታ መርሐ ግብሮችን አስፈላጊነት ስለሚቀንስና 
ይበልጥ የእኩል ተደራሽነት ያለው ማህበረሰብ ስለሚፈጥር ሁሉንም ነዋሪዎች ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። 
 
Gregg Moree 
የተወለድኩት በካምብሪጅ፣ ማሳቹሴቱስት ከ 50 አመት በፊት Mount Vernon Street በተባለ አካባቢ 
ሲሆን ያደኩት በሰሜናዊው ካምብሪጅ ክፍል ነው። በመጀመሪያ M. E. Fitzgerald School (አሁን 
Peabody ትምህርት ቤት ይባላል) ከዛ በመቀጠል ደግሞ Cambridge Rindge እና Latin High ትምህርት 
ቤት ገብቼ ከተማርኩኝ በኋላ በቦስተን ሰሜናዊ ጫፍ ወደሚገኘው North Bennett Trade በማቅናት 
የእንጨት ስራ ተምሬአለሁ። 
 
Patty Nolan 
እንደመሪ ለከተማዋ ራእይ ያለው፣ መታየት የሚችል ለውጥ ባመጡ ከተማዎች ላይ ልምድ ያለው፣ 
Specific Measurable Attainable Relevant Time-Based የሆኑ SMART ግቦችን የማዘጋጀት አቅምና 
አመለካከት ያለው።  አብዛኛውን ጊዜ ካምብሪጅ SMART ግቦችን ማዘጋጀቱ ላይ ወደ ኋላ ስለሚል 
በምናዘጋጅበት ጊዜ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የመጡትን መሻሻሎች በመከታተል እራሳችን ተጠያቂ 
አናደርግም። 
 
Sumbul Siddiqui 
ቀጣዩ የከተማ አስተዳደር፣ በዘር፣ በፆታ፣ እና በልምድ ባሉ የተለያዩ መንገዶች ብዙሐንነት ያለው ሰው 
መሆኑ ጠቃሚ ነው። የካምብሪጅ ማሕበረሰብን ብዙሐነት ለመረዳት ኖረውበት ላለፉት ልምድ ዋጋ 
እሰጣለሁ። ባለራእይ የሆነ እና ቀዳሚ የሆኑ ጉዳዮችን በማዘጋጀቱ ሂደት ላይ ማህበረሰቡን እንደ አጋር 
የሚመለከት ሰው ነው መቅጠር የምፈልገው። ለሁሉም ሰው በነፃ አገልግሎት የሚሰጡ የቅድመ ትምህርት 
ቤትና የከተማ ብሮድባንድ የመሳሰሉ ቁልፍ የሆኑ አስቸኳይ የፖሊሲ ጉዳዮችን ወደፊት ለማስኬድ ፈጠራ 
በታከለበት መልኩ ለማሰብ ዝግጁ የሆነ ሰው ነው የምፈልገው። 
 



Theodora Skeadas 
ከ 40 አመታት በላይ የከተማው ምክር ቤት የከተማውን አስተዳዳሪ ተጠያቂ አድርጎ አለመያዙ ምክር 
ቤታችንን በከፍተኛ ሁኔታ ስልጣን እንዳይኖረው ያደረገ ሲሆን የመኖሪያ ቤት ልማት ላይ ያለንን አካሄድም 
ደካማ አድርጎታል። ቀጣዩን የከተማ አስተዳደር በመቅጠር ያንን ኡደት መስበር አለብን። የሚመረጡ 
ባለስልጣናት እንዲሁም ማህበረሰቡ የከተማ አስተዳደር አመራረጥና የበጀት ሂደቱ ላይ አግባብ የሆነ 
አረዳድ እንዲኖራቸው ስለሚያስችል የከተማ አስተዳደርና የቻርተር መሻሻሉ ላይ በቁርጠኝነት እሰራለሁ። 
ከዚህ በመቀጠል ደግሞ፣ ግልፅነትንና የሰዎችን ፈቃድ ለመስማት የቅድሚያ ቅድሚያ ለሚያደርግ አዲስ 
የከተማ አስተዳደር ድጋፍ አደርጋለሁ። ተራማጅ፣ ከማሕበረሰቡ ጋር ለሚደረግ ንግግር ምላሽ የሚሰጥና 
ለኬምብሪጅ ሕዝብ ተጠያቂ የሆነ የከተማ አስተዳደር ማየት እፈልጋለሁ። 
 
ግልፅ የሆነች፣ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ዲሞክራቲክ እንዲሁም ደግሞ (1) ማለቂያ የሌለው የንግድ ልማት፣ 
እውነተኛ ያልሆነ ሰው ሰራሽ ዝቅተኛ ቀረጦች እንዲሁም ከሚፈለገው በታች በግልጋሎት ላይ የዋለ (2) 
የአስቸኳይ አደጋ ጊዜ የገንዘብ እርዳታ እንዲኖር ያደረገውን (3) በአሁኑ ጊዜ ያለውን የከተማውን አካሄድ 
ውድቅ በማድረግ ከየማችንን የሕዝብን ፍቃድ በስራ ላይ ለማዋል ተደርጋ የተዋቀረች ማድረግ ይኖርብናል 
። 
 
E. Denise Simmons 
በትብብር መንፈስ አብሮ የሚሰራ፣ ምንም አይነት ጠንካራ ውሳኔዎች ላይ ከመድረሱ በፊት ንቁ በሆነ 
መንገድ ብዝሐነት ያላቸውን የተለያዩ ግብአቶች፣ምላሾች እንዲሁም አመለካከቶችን ከሰዎች የሚወስድ 
ብሎም ደግሞ አስቸጋሪ የሆኑ ስራዎች በሚኖሩበት ጊዜ የሸሚዙን እጅጌዎች ሰብስቦ ለመስራት ቁርጠኛ 
የሆነ ሰው እፈልጋለሁ። ከከተማው ምክር ቤት ጋር የሚሰራ፣ ካውንስለሩንና ማህበረሰቡን ለማዳመጥ 
ፈቃደኛ የሆነ፣ እንዲሁም 1) የምክር ቤቱ አቋም ትክክለኛ ካልሆነ በራሱ አቋም የሚፀና እና 2) ምክር ቤት 
እየጠየቀው ያለው ነገር ትክክለኛ ያልሆነ ነገር መሆኑን የሚያስረዳ 3) ሁኔታዎች በሚያስፈልጉበት ጊዜ 
የምርክ ቤቱን ውሳኔዎች መልሶ ለመመልከት ፈቃፈኛ የሚሆን ሰው እፈልጋለሁ። ከተማዋ እንዴት 
እየተንቀሳቀሰች ነው የሚለውን ነገር በንብረት የታክስ ደረጃዎችና በቦንድ ሬቲንጎች ብቻ የመለካትን ፅንሰ 
ሐሳብ የሚቃወም ምንም እንኳን እነሱ ጠቃሚ ቢሆኑን - መታየት ያለበትና ከተማችን እንዴት እየሰራች 
ነው የሚለውን ሰፊ ግምገማ ሲደረግ በውስጡ መግባት ያለበት ሰውኛ መስፈር አለ። 
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
በ 1940 አመት ላይ አሁን በስራ ላይ ያለውን ጠንካራ የከተማ አስተዳዳሪ/ ደካማ የምክር ቤት ስርዐት 
የሚለውን ቻርተር ለከተማው ስራ አስፈፃሚና ሕግ አውጪ ኬምብሪጅ ካስተላለፈች በኃላ፣ ሴት፣ ቆዳው 
ጥቁር የሆነ፣ አመታዊ በጀትን በሚመለከት ወግ አጥባቂ ያልሆነ ሰው በከተማ አስተዳዳሪነት ከተማዋ 
መቼም አግኝታ አታውቅም። ለቀጣዩ የከተማ አስተዳዳሪ፣ ለካምብሪጅ የመኖሪያ ቤት ቀውስ መልስ 
ለመስጠት ራእይ ያለው ሰው ነው የምፈልገው። ምንም እንኳን በማሳቹሴት ሀገረ ግዛት ውስጥ ካሉት 
ከተሞች ውስጥ በጣም ዝቅተኛ የሆነው የንብረት ታክስ በካምብሪጅ ውስጥ ቢገኝም እጅግ በጣም ውድ 
የሆነ የመጠለያ ቤት ነው ያለን። ሁሉም ነዋሪዎች ሊገዟቸው የሚችሉ የመኖሪያ ቤቶችን ለመፍጠር 
ቅድሚያ የሚሰጥ እንዲሁም በቤት ተከራዮች ጥበቃ ዙሪያ የሀገረ ግዛትና የክልል ትብብርን ወደፊት 
ማስኬድ የሚችል የከተማ አስተዳዳሪ እንፈልጋለን። ካምብሪጅ የሚያስፈልጋትን የከተማ ብሮድባንድ በስራ 
ላይ ለመተግበር ቁርጠኛ የሆነና እቅድ ያለው እንዲሁም የትራንስፖርት፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ እና 
የትምህርት ጥራት በሚፈልጉት ፍጥነት መጠን ምላሽ ለመስጠት ራእይ ያለው የከተማ አስተዳዳሪ ጭምር 



እፈልጋለሁ። በመጨረሻም፣ ከ 1940 ጀምሮ ተከልሶ የማያውቀውን የከተማዋን ቻርተር ማሻሻልን ጨምሮ 
ከከተማው ምክር ቤትና ከነዋሪዎች ጋር በትብብር ለመስራት የሚፈልግ የከተማ አስተዳዳሪ ነው 
የምፈልገው። አብዛኛዎቹ ጎረቤት ከተሞች እንዳላቸው ሁሉ፣ በኬምብሪጅ ውስጥም እንዲሁ በተለያዩ 
የመንግስት ቅርንጫፎች መካከል መቆጣጠሪያና ማመጣጠኛ ሊኖር የሚገባ ሲሆን የራሳቸውን ከንቲባ 
የከተማዋ ዋና ስራ አስፈፃሚ አድርጎ ለመምረጥ ነዋሪዎች ድምፅ መስጠት ይኖርባቸዋል። ለ 21ኛው ክፍለ 
ዘመን የሚሆን ቻርተር ለመንደፍ የከተማው አስተዳዳሪ ከነዋሪዎችና ከምክር ቤቱ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ 
እና ዝግጁ መሆን ይኖርበታል። 
 
Nicola Williams 
ጠንካራ ማሕበረሰብ ተኮር ልምድ ያለው ተራማጅ አስተዳዳሪ እንዲኖር እወዳለሁ። በተጨማሪ ደግሞ 
ሴቶችን እና የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር የሆኑትን ጨምሮ ይበልጥ የተለያዩ እጩ ተወዳዳሪዎች እንዲኖሩ 
እፈልጋለሁ። የከተማውን ብሮድባንድ የሚደግፉና በበጀት አመት ዙሪያ ልምድ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። 
የአመራር ክህሎቶች ብሎም ብዙሃነት ካላቸው ማህበረሰቦችና ከተለያዩ አስተያየቶችና አጀንዳዎች ጋር 
መስራት የሚችሉ መሆናቸውን እንዲሁም ማሳየት የሚችሉ መሆን ያስፈልጋል። ተደራሽ፣ አካታች እና 
ብዙሐነት ያለው ማሕበረሰብ ምን ማለት እንደሆነ አስተዳዳሪው መረዳቱ ጠቃሚም ጭምር ነው። ያ 
እንዴት ወደ መኖሪያ ቤት ይሸጋገራል ለሚለው በርካታ የሆኑ የቤት ተከራዮች የቤት ባለቤቶች ሲሆኑ 
እንዲሁም አልሚዎችን በሚደግፈው PACS የሚዘወረውና ቤተሰቦች ንብረት እናዳያፈሩና ለቤተሰቦቻቸው 
ማስተላለፍ እንዳይችሉ የሚከለክለው ውጤታማ ያልሆነው የካምብሪጅ የመኖሪያ ቤት አጀንዳ ሲሻሻል 
ማየት እፈልጋለሁ። ለቤተሰቦች የሚሆን የቤት ተደራሽነትን ለመገንባት የሚያስችሉ መንገዶችን እና 
ቤቶቻቸውን ለቤተሰብ አባላት ማውረስ የሚችሉበትን አቅም የሚሰጡ የቤት ባለቤትነት መርሐ ግብሮች 
ያስፈልጉናል።  የሰዎችን ፍላጎቶች ከአልሚዎች ፍላጎቶች በፊት የሚያስቀምጥ፣ ለምሳሌ፡- በማህበረሰባችን 
ውስጥ ልንሸምትባቸው የምንችልባቸው እንደ የአትክልትና ፍራፍሬ ሱቆች እንዲኖሩ የሚያቀነቅን የከተማ 
አስተዳዳሪ ነው የካምብሪጅ ነዋሪዎች የሚገባቸው። 
 
Quinton Zondervan 
ተለቅ ያለ ተቋምን የማስተዳደር ልምድ እንዲሁም ተራማጅ የሆነ ራእይ ለካምብሪጅ ያለውን ሰው 
እየፈለኩ ነው። በበጀታችን ውስጥ እንደተንፀባረቀው፣ ከተማውን በማስተዳደር በኩል ጥልቅ የሆነ 
አደረጃጀታዊ ለውጥ አስፈላጊ መሆኑን ይህ ሰው ይረዳል። ለየት ያሉ ቅድሚያ የሚሰጣችው ስራዎች ውስጥ 
የሚካተቱት: ነዋሪዎች ሊሸምቷቸው የሚችሏቸው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ላይ ከፍተኛ ፈሰስ ማድረግ፣ 
ሁሉም ተማሪዎቻች አዎንታዊ የሆኑ ውጤቶችን ማስመዝገብ እንዲችሉ የትምህርት ስርዐታችንን 
ማስተካከል (ትምህርት ቤቶችን ብቻ ሳይሆን ድፍን ስርዐቱን ይህም የቅድመ ትምህርት፣ የትምህርት 
በኋላ፣ የወጣት ማዕከላት፣ የአእምሮ ጤና ድጋፍ፣ የኢኮኖሚ እድሎችና የድሕረ ምረቃ ድጋፍን ወዘተ 
ይጨምራል)፣ ፖሊሶችን ከየስፍራው አስወጥቶና የፖሊሶችን በጀት ቀንሶ ስልጠና በወሰዱና ሰፈሮቻቸውን 
ለመርዳት ክፍያ በሚያገኙ የማሕበረሰቡ አባላት ላቅ ያለ የደህንነት አገልግሎትን መስጠት፣ የአየር ንብረቱን 
እየጎዳ ያለውን ልቀት ወደ ዜሮ ማውረድ እንዲሁም ደግሞ የአየር ንብረቱ እያስከተለው ላለው ውድመት 
መዘጋጀት፣ ሰዎችን ከ እና ወደ የMBTA transit nodes በነፃ ማጓጓዝ፣ የከተማችንን ዛፎችና ክፍት 
ስፍራዎች፣ በከተማው ሁሉ የሚገኝ ብሮድባንድን ማስፋፋት፣ በመንገዶቻችን ላይ ለእግረኞችና ለብስክሌት 
ደህንነትን ቅድሚያ መስጠት እንዲሁም Commission on Racial Justice እና Equity አቋቁሞ የመልሶ 
ግንባታንና የካሳ ክፍያን የሚመለከት ጠቃሚ ስራን መጀመር ነው። 
 



 
  



ጥያቄ 6፡ ጥግግት አብዛኛውን ጊዜ በአሉታዊ መልኩ ነው የሚሳለው።  እኛ በCEOC ያለነው 
ብዙሐነትንና የኢኮኖሚ ልማትን ለከተማው ሊያመጣ ይችላል በማለት እያደገ የመጣውን 
ጥግግት በአዎንታዊ መልኩ ነው የምናየው። በርካታ ዘሮች/በርካታ ገቢዎች ያላቸውን ሰዎች 
ባቀፈው ማሕበረሰባችን ውስጥ የቀሩትን እሴቶች ለመጠበቅ እንዲያስችል ሃላፊነት ባለው 
መንገድ ጥግግትን ለማስተዋወቅ ምን አይነት እርምጃዎች ሊወሰዱ ይችላል? 
 
Dana Bullister 
በአሜሪካን ውስጥ ካሉት እጅግ በጣም የሕዝብ ጥግግት ከሚታይባቸው ከተሞች መካከል አንዱ 
ካምብሪጅ ነው። የበለጡ በደንብ የተዘጋጁ፣ አካታች እና ቀጣይነት ያላቸው የጥግግትና ትራንዚት ተኮር 
ልማቶች እንዲኖሩ የሚያስችሉ የአካባቢ ዞናዊ/ቀጠናዊ ሕጎች መሻሻል ይኖርባቸዋል። የአውቶቢስ፣ 
የሳብዌይ፣ የብስክሌት ኔትዎርክን ጨምሮ የተለያዩ ጥራት ያላቸው የሕዝብ መጓጓዣ መሰረተ ልማቶች ላይ 
መዋለ ንዋይን ማፍሰስ ነዋሪውን ሕዝብ ዘርዘር፣ ካምብሪጅን ደግሞ እንቅስቃሴ፣ ቀጣይነት እና ሕይወት 
ወደ አላት ከተማ ቀስ በቀስ እንድትለወጥ በማድረግ አኳያ በጣም ወሳኝ ነው።  
  
በእነዚህ ዞናዊ/ቀጠናዊ ማሻሻያዎች ውስጥ ሰዎች መግዛት ወይም መከራየት ስለሚችሏቸው የመኖሪያ 
ቤቶች የገንዘብ ድጋፍ የሚያትቱ ግልፅ የሆኑ አንቀፆች መካተት ይኖርባቸዋል። እነዚህ መርሐ ግብሮች 
የተለያዩ አይነት የገቢ ምንጭ ያላቸው ሰዎች ቤት እንዲከራዩና ቤት እንዲገዙ የሚረዱ በመሆናቸው 
የካምብሪጅን ብዝሐዊነት የሚታይባቸውን ሰፈሮች ይደግፋሉ። በደንብ ተደርጎ የገንዘብ ፈሰስ 
የተደረገባቸው የመጓጓዣ አማራጮች በከተማችን ውስጥ እንዲሁም ከከተማችን ውጪ በመመላለስ እየሰሩ 
ለሚገኙ ሰዎች ለስራዎችና ወሳኝ ለሚባሉት አገልግሎቶች ይበልጥ ብዝሐነት ያለውና የእኩል ተጠቃሚነት 
እንዲኖራቸው በተጨማሪነት ያስችላል። 
 
Robert Eckstut 
ጥግግት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛም ብዬ ነው የተጠጋጋ ከተማ ውስጥ ለመኖር የመረጥኩት 
እንዲሁም መምረጤንም የምቀጥለው። በካምብሪጅ የሚገኙ የሕንፃ ወለሎችን ወደላይ ከፍ እስካደረግን 
ድረስ - ይህንንም ማድረግ የምንችል ሲሆን፣ ጉዳዩ የፖሊሲ ውሳኔ ሲሆን እኛም ያንን አለማድረጉን 
መርጠናል - ጥበቃውና እንክብካቤውም ጭምር ሊደረግ ይችላል። 
 
Alanna Mallon 
ጥግግትን በካምብሪጅ ውስጥ በጥንቃቄ ማከናወኑ የበለጡ የመኖሪያ ቤቶችን የሚጨምር እንዲሁም 
የበለጡ ሰዎች በከተማው ውስጥ እንዲኖሩ፣ እንዲሰሩና እንዲጫወቱ የሚፈቅድ ውጤታማ መሳሪያ ነው። 
ነዋሪዎች ውስን በሆኑት የመኖሪያ ቤቶች ላይ ፉክክር በሚያደርጉበት ጊዜ፣ የቤት ኪራዮችን በማስወደድ 
ገበያው የሚጠይቀውን ከፍተኛ የቤት ኪራዮችን መክፈል የማይችሉትን አነስተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸውን 
ሰዎች ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ይጎዳል። በተለያዩ የገቢ ምንጭ ደረጃዎች ላይ የሚገኙ የመኖሪያ ቤቶችን 
ማሳደግ ያስፈልገናል። በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ፣ ሰዎች መከራየት ወይም መግዛት የሚችሏቸውን መኖሪያ 
ቤቶች ላይ በተለይ ደግሞ በትራንዚት ኮሪደሮች፣ እንዲሁም ደግሞ አነስተኛ ወይም ምንም አይነት ሰዎች 
ተከራይተው ወይም ገዝተው ሊኖሩባቸው የሚችሏቸው መኖሪያ ቤቶች በሌሉባቸው የከተማ ክፍሎች 
ውስጥ ጥግግትን በመጨመር ረገድ በከፍተኛ ሁኔታ አስበን ማስኬድ ያስፈልገናል። የሕዝብ የመኖሪያ 
ቤቶችንና ሰዎች መከራየት ወይም መግዛት የሚችሏቸውን ቤቶች መጨመር የእያንዳንዱ የከተማው 
አማካሪና በዚህ ኡደት ውስጥ እጩ ተወዳዳሪ የሚሆነው ሰው የቅድሚያ ስራ መሆን ይገባዋል። በ 2072 
Mass Ave ያለውን ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ የምደግፍ ሲሆን ከ Porter Square T station የእርምጃዎች 



ርቀት ባለው ጥግግት ሊጨመርበት በሚገባው በ Mass Ave ላይ ተጨማሪ 47 በቋሚነት ዋጋቸው 
ተመጣጣኝ የሆኑ ክፍሎች ሊጨምር ያለውን ይህንን የተጠጋጋ፣ በእግር መሄድ የሚችሉበትን፣ ቀጣይነት 
ያለውን ፕሮጀክት የተቃወሙትን አንዳንድ የስራ ባልደረቦችና ተቃዋሚዎች አዝኜባቸዋለሁ። ባለ ብዙ 
ዘሮችና የተለያዩ የገቢ ምንጭ ያላቸውን የማሕበረሰብ አባላት ለማቆየት ጥበቃ የሚያስፈልግ ሲሆን 
በተጨማሪም ጥግግት ያላቸው ሰዎች መከራየትም ሆነ መግዛት የሚችላቸውን መኖሪያ ቤቶች ላይ ኢላማ 
ማድረጉ ያንን ግብ ለመምታት የሚያስችል ቁልፍ መንገድ ነው። 
 
Marc McGovern 
በጆግራፊ አቀማመጥዋ፣ ኬምብሪጅ አነስተኛ ከተማ ነች። በከፍተኛ ተቋማትና በከተማ መስተዳድር 
ሕንፃዎች የተያዙትን መሬቶች ሲያወጡ፣ የሚገነቡበት ይህ ነው የሚባል መሬት የለም። የመኖሪያ ቤት 
ቀውሳችንን በተለየ መልኩ ለመመለስ እንዲያስችለን ረጃጅምና ይበልጥ የተጠጋጉ ሕንፃዎችን ለመገንባት 
ፈቃደኛ መሆን አለብን። ጥግግት ለአካባቢው ጭምር የተሻለ ነው። ሰዎች በሚሰሩባቸውና 
በሚጫወቱባቸው ቦታዎች አቅራቢያ የሚኖሩ ከሆነ፣ የመኪናዎች አስፈላጊነት ስለሚቀንስ ይበልጥ በእግር 
ሊጓዙባት የሚቻል ከተማ መፍጠር ይቻላል።  
 
በካምብሪጅ ከተማ ውስጥ በማድግበት ወቅት ከተለያዩ የአለማችን ክፍል ከመጡ ሰዎች ጋር በትምህርት 
ቤት አቅራቢያ ኖሬያለሁ እንዲሁም አንድ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ብዝሐነት ባለው ማሕበረሰብ 
ውስጥ መኖሩ በካምብሪጅ ውስጥ የመኖሩ ምርጡ ክፍል ነው። ያንን ብዝሐነት የምናስጠብቅ ከሆነ 
በምንወስደው እርምጃዎቻች ላይ ደፋርና ምክንያታዊ መሆን ያለብን ሲሆን ከሌሎች የተሻለ ኑሮ ያለን 
ሰዎች ደግሞ ለሌሎች ብለን መስዋት ለመክፈል ፍቃደኛ መሆን ያስፈልገናል። ለትራፊክ፣ ለመኪና ማቆሚያ 
እና ቤቶች ላይ ለሚያጠሉ ጥላዎች ከአሁን በኋላ ቅድሚያ መስጠት አንችልም።   
 
Joe McGuirk 
ጥግግትን ማሳደግ ለከተማችን አስፈላጊ እርምጃ ነው ብዬ አምናለሁ። ጥግግትን ማሳደግ አነስተኛ የገቢ 
ምንጭ ያለው ነዋሪያችን ባነሰ መልኩ ከቦታቸው ላይ እንዲነሳ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ልናገር 
የምችለውም እዚህ ጋር አለ https://www.joemcguirkforcambridge.com/news/haze-over-the-city 
ከላይ በተሰጠው ምላሽ ውስጥ ወደሚገኙት የእኔ የመኖሪያ ቤት ፖሊሲዎች ጭምር እመራዎታለሁ። 
 
Gregg Moree 
ግንባታው በሚከናወንበት ወቅት ለግንባታ የሚሆኑ የተሻሻሉ የማቆሚያ ስፍራዎች፣ ዜሮ ሕንፃዎች፣ እና 
በዛፎችና በመዝናኛ ስፍራዎች ላይ ያነሰ ተፅእኖ ይኖራል። 
 
Patty Nolan 
በአሜሪካን ውስጥ ካሉት እጅግ በጣም የሕዝብ ጥግግት ከሚታይባቸው 10 ከተሞች መካከል አንዱ 
ካምብሪጅ ነው። አዎ፣ የበለጠ የተጠጋጋን መሆን እንችላለን - ነገር ግን የመኖሪያ ቤቶችን ሳይሆን የሙከራ 
ቤቶችን መገንባት ከቀጠልን፣ የመኖሪያ ቤት ዋጋዎች በጣም ውድ ይሆናሉ።  ከቦታ የመፈናቀል ጫናዎች 
የሚመጡት የሙከራ ቤቶች በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ ሲገነቡ ነው - እንደ ሆሊዮክና እስፕሪንግፊልድ ያሉ 
ከተሞች የበለጠ ኢንዱስትሪና ስራ እንዲኖር አጥብቀው እየፈለጊ - የመኖሪያ ቤቶች በይበልጥ የሚገኙና 
ይበልጥ ሰዎች መከራየት ወይም መግዛት የሚችሏቸው ናቸው። ስራዎች ወደ እዚህ ማምጣት የሚለውን 
ሐሳብ በአካባቢያችን ካስተዋወቅን፣ ለሰራተኞች የሚሆን መኖሪያ ቤቶችንም ጭምር መገንባት 
ያስፈልጋል።  እንዲሁም በተለይ ደግሞ መንግስት ድጎማ በሚያደርግበት የመኖሪያ ቤት ውስጥ ላሉ 



ነዋሪዎች የሚሆን የተለየ ግብ እያስቀመጡ በእያንዳንዱ ደረጃ ውስጥ በካምብሪጅ ውስጥ ነዋሪ ለሆኑ 
ሰዎች የሚሆን የስራ ፐርሰንት ማዘጋጀት።   
 
Sumbul Siddiqui 
በትራንዚት ኮሪደሮች ላይ መገንባት እንችላለን መገንባትም አለብን። ቀጠናን መልሰን በመከለስ ለቤተሰቦች 
የሚሆኑ የበለጡ ቤቶችን ከመገንባት እንዴት እንደከለከለን ማሰብ አለብን። ካምብሪጅ ውስጥ በርካታ 
የነዋሪዎች ሰፈሮች ያሉ ሲሆን እነዚህም ውስጥም የተለያዩ አይነት የቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች እንዲኖሩ 
አይፈቅዱም። የAffordable Housing Overlay ጅማሮ ሲሆን የበለጠ ኢንቨስትመንትና ገንዘብ (የትስስር 
ክፍያችንን በማሳደግ በኩል ሊሆን ይችላል) እንዲሁም ደግሞ አካታች የሆኑ ቀጠናዎችን ከ 20 በመቶ ወደ 
ከፍ ያለ በማሳደግ)። 
 
Theodora Skeadas 
የመኖሪያ ቤት ጉዳይ እንደ የማህበረሰብ ጤና፣ የማህበረሰብ ደህንነት፣ የአካባቢ ፍትህ እና ትምህርት ካሉ 
በርካታ ጠቃሚ ጉዳዮች ጋር አብሮ የሚገኝ ነው። ለሁሉም የካምብሪጅ ነዋሪዎች የሚያገለግል ትክክለኛ 
የሆነ፣ ሰዎች ሊከራይዋቸው ወይም ሊገዟቸው የሚችሉ መኖሪያ ቤቶችን ለማቅረብ የሚያስችሉ የአጭር 
እና የረጅም ጊዜ መፍትሔዎችን ማዘጋጀት አለብን። አሁን ላለው የመኖሪያ ቤት ቀውስ መፍትሔ 
ለመስጠት የሚዘጋጀው የረጅም ጊዜ እቅድ ተለያይተው ያሉ ሰፈሮችን ትምህርታዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ 
ባህላዊና በመዝናኛው አካባቢም እኩል የተጠቃሚነት እድሎች ባሉበት ሙሉ ለሙሉ አንድ በተሳሰሩና 
በተመጣጠኑ ሰፈሮች መተካትን የሚያረጋግጥ ይሆናል። 
 
ካምብሪጅ፣ ልክ በሃገሪቷ ዙሪያ እንዳሉት በርካታ አካባቢዎች ሁሉ፣ ቀውስ እያጋጠመው ነው። ጥቂት 
ሀብታም፣ የተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሳተፉ ጅርጅቶች መሬትን በማካበት፣ ሰዎችን ከቦታቸው የማፈናቀልና 
የቤት ኪራዮችን የማስወደድ ሁኔታዎች ላይ ነዳጅ ያርከፈክፋሉ። እንደ አማካሪ፣ በካምብሪጅ የሚገኙ 
ነዋሪዎችን፣ ተከራዮችን፣ እና ቤተሰቦችን በአንደኛነት ቅድሚያ የሚሰጡ ፖሊሲዎች እንዲኖሩ እዋጋለሁ። 
 
የቤት ባለቤቶች አነስተኛ የሆኑ ማሻሻያዎችን በንብረቶቻቸው ላይ በቀላሉ ማድረግ የሚያስችላቸውን 
እንዲሁም የበርካታ ትውልድ የመኖሪያ ቤት ፍላጎቶችን ለማካተት እንዲያስችል የቀጠና ደረጃዎችን 
ለማሻሻል ትኩረት የማድረግ እቅድ አለኝ። በታሪክ መገለል የደረሰባቸው የአካባቢ ማህበረሰቦች ላይ 
የሚደርሰውን ተፅዕኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከተሞች አዳዲስ የመኖሪያ ቤት እድሎችን እንዲሰጡ 
የሚያዘውን የ Boston Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH) Rule ን መሰረት በማድረግ 
አዲስ ቀጠና እንዲፈጠር ጭምር አቀነቅናለሁ። ቀጠናውን በማሻሻል ሂደት ውስጥ፣ ተደራሽነትን ማዕከል 
አድርገን ጥቁሮችና ቡናማ ነዋሪዎች ላይ የሚደርሰውን መፈናቀል ለማስቀረት አገልግሎቶችን ማካተት 
አለብን። 
 
እቅዶቼን በተመለከተ የበለጠ ማንበብ ከፈለጉ እዚህ ጋር ያገኙታል https://www.votetheo.com/housing-
justice። 
 
E. Denise Simmons 
ሰዎች ሊገዟቸው የሚችሏቸውን የመኖሪያ ቤት ለሚገነቡት አልሚዎች ትላልቅ የሆኑ ሕንፃዎችን የመገንባት 
መብት ስለሚሰጡ እንዲሁም እነዚህን ልማቶች በማሕበረሰቡ ውስጥ ይበልጥ ተደራሽ በሆነ መልኩ 
እንዲከፋፈሉ ስለሚያደርጉ እንደ Affordable Housing Overlay ዲስትሪክ ያሉ ሕጎች በትክክለኛው 



መንገድ ላይ ያሉ እርምጃዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ይህም ህግ በስራ ላይ ሆኖ፣ እነዚህን ፕሮጀክቶች 
ለማቆም ሰፈሮች በጋራ ሲሰለፉ፣ በእነዚህ ሕንፃዎች ውስጥ መኖር የሚችሉትን የሱስ ተጠቂዎች ወይም 
ወንጀል ሰርተው የነበሩትን "መጤዎች" በማለት ሲገልፁ አሁንም ማየት እንችላለን። በምሽጉች ውስጥ 
ሆነን አነስተኛ ሀብት ያላቸውንና እጅግ ተጎጂ የሆኑትን ለመርዳት እየሞከርን ያለን ሰዎች እነዚህን የውሸት፣ 
አደገኛ ትርክቶችና የተሳሳቱ አመለካከቶችን ለመቃወም በጋራ ሆነን አንድ የሆነ የሕዝብ ግንኙነት ዘዴ 
ማቋቋም አለብን። ይህንን ጥረት ውጤታማ ለማድረግ ቀላል የሆኑ መልሶች ይኖራሉ ብዬ አላምንም ነገር 
ግን ከቀጣዩ የከተማ አስተዳዳሪ ሙሉ ለሙሉ ድጋፍ ማግኘቱ የዚህ ጥረት ምርጡ ክፍል ይሆናል። 
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
ሰዎች መግዛት ወይም መከራት የሚችሏቸውን የመኖሪያ ቤቶች በቀጠና ገደቦች የተነሳ ጥግግት 
እንዳይኖርባቸው የተደረጉ ሰፈሮች ውስጥ ፈቃድ እንዲሰጥ የሚያደርገውን የAffordable Housing 
Overlay ከሌሎች ጋር በመሆን ስፖንሰር አድርጌአለሁ። በዚህም የተነሳ፣ በአሁኑ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ሊገዟቸው የሚችሏቸው አዳዲስ የመኖሪያ ቤት ሕንፃዎች ሲፈጠሩ ከተማው በማየት ላይ ነው። ለብዙ 
ቤተሰቦች የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶችን ለመፍጠር የሚከለክሉ ሌሎች ቀጠናዊ ገደቦችንም እንዲሁ ከተማው 
መመልከት አለበት። በአብዛኛዎቹ የከተማ ክፍሎች ውስጥ እየኖርኩበት ያለውን triple-decker መገንባት 
በቀጠና ገደቦች የተነሳ ሕገ ወጥ ነው። በዚህ የተነሳ፣ የተፈጠረው የመኖሪያ ቤት አብዛኛው ነዋሪ ከሚችለው 
በበለጠ ውድ ነው።  
 
ይበልጥ መግዛት ከሚቻሉ መኖሪያ ቤቶች ጋር በተያያዘ እቅድ አውጪ አካላቶቻችን የድጋፍ ወይም 
የተቃውሞ ሚና መጫወታቸውን ለማወቅ ከተማው ምልከታ ማድረግ ይገባዋል። በአሁኑ ጊዜ፣ እንደ 
Planning Board እና BZA ያሉ አካላት በጎ ፈቃደኞች ሲሆኑ ለረጅም ሰዐታት በነፃ ማገልገል የሚችሉ 
አባላትን መሳብ አይችሉም። ለአባላት ክፍያ በመስጠትና የቅጥር ሁኔታውን በማስፋፋት እነዚህ አካላት 
የኬምብሪጅን ብዝሐነት የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይቻላል። 
 
Nicola Williams 
አብዛኛው ሰው ያልተገነዘበው ነገር ቢኖር ባለፈው አስር አመታት ውስጥ 17 በመቶ የሚሆኑት 
አፍሪካ አሜሪካዊያኖች ከኬምብሪጅ የተፈናቀሉ ሲሆን ይህም የሆነበት ትልቁ ምክንያት መግዛት ወይም 
መከራየት የሚችሏቸው የመኖሪያ ቤቶች ባለመኖራቸው ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ፣ ትላልቅ አልሚ 
የሚባሉት ድርጅቶች የጥቁሩን ማሕበረሰብ የኢኮኖሚ አቅም ለመገንባት የሚያስችሉ መንገዶች ለመፍጠር 
የማያስችሉትን ቀጣይነት የሌላቸውን የመኖሪያ ቤት ፖሊሲዎች ለማስቀጠል ጥረት ያደርጋሉ። እንደ 
ከተማው ካውንሰለርነቴ የእኔ እቅድ ምንድነው ከፍተኛ በሆነ መልኩ ተጎጂ የሆኑና በታሪክ አጋጣሚም 
ድምፃቸው እንዳይሰማ የተደረጉትን ማህበረሰቦች ማካተት ነው። በኮሪደሮች ላይ ለሰው ክብር በሚሰጥ 
መልኩ ጥግግት እንዲኖር በቅድሚያነት መሰራት የሚገባው ሲሆን ይህም የገቢ ምንጫቸው አነስተኛ ለሆኑ 
ነዋሪዎች መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ሰዎች ሊገዟቸው ወይም ሊከራዩዋቸው የሚችሉ ቤቶችን 
በምናዘጋጅበት ወቅት ዝግጁ የሆኑ ዜሮ ሕንፃዎችን የሚፈጥር ስማር ት የሆነ አካሄድ ያስፈልገናል። መኖሪያ 
ቤትና ትራንስፖርት ላይ፣ በክልሉ ካሉ አጎራባች ከተሞች ጋር በማበር የተቀናጀ ስትራቴጂ መውሰድ 
ያስፈልጋል። እንደማንኛውም ሌሎች ቡድኞች ሁሉ አነስተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ነዋሪዎች ዛፎች 
እንደሚያስፈልጋቸው መገንዘብ ያስፈልጋለን ብለን እናምናለን። በተጨማሪም፣ እያደገ የመጣውን 
ማሕበረሰባችን መጠለያ ለመስጠት መኖሪያ ቤትን በይበልጥ መገንባት የሚያስፈልግ ሲሆን ልማት 
በተፈጥሮው ጎጂ የሆኑ የጋዝ ልቀቶችን የማስከተል አቅም እንዳለው መገንዘብ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሁሉም 



የምንገነባቸው አዳዲስ ሕንፃዎች ዜሮ የሆነ የጋዝ ልቀት ያላቸው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልገናል። የመኖሪያ 
ቤት ዋጋዎችን መቆጣጠር ከቻልን፣ የኑሮ ጥራትን በትልቁ የሚያሻሽል ነው። በማሕበረሰባችን ውስጥ 
በልማት የተነሳ የመኖሪያ ቤት ዋጋን ከፍ የሚያደርጉ በርካታ መንገዶችን ያሉ ሲሆን በታሪክም አያሌ የሆኑ 
ጥቁር ግለሰቦችንንና ቤተሰቦችንን አፈናቅለዋል። 
 
Quinton Zondervan 
ጥግግት red herring/ማሳሳቻ ነው፣ ጥግግትን ሳያሳድጉ በካምብሪጅ ውስጥ የመኖሪያ ቤት መጨመር 
አይቻለንም እናም ያ ሊሆን አይችልም ክርክሩ። ጥያቄው መሆን የሚገባው: "እንዴት አድርገን ነው ሰዎች 
ሊገዟቸው የሚችሉ መኖሪያ ቤቶችን በይበልጥ ወደ ከተማችን መጨመር የምንችለው?" ለዚህ ጥያቄ 
የተለያዩ ሁኔታዎች ያሉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የሚያካተቱት: 1) ሰዎች መከራየት ወይም መግዛት 
የሚችሏቸውን የመኖሪያ ቤቶች ላይ ገንዘብ ማፍሰስ እና 2)እንደ ክፍት ቦታ፣ የአየር ንብረት መቋቋምና 
የሕዝብ ትራንዚት ያሉ ሌሎች ግቦችን እያሳኩ ከተማችን ላይ መከራየት ወይም መግዛት የሚቻሉ መኖሪያ 
ቤቶችን ለመጨመር ቀላል ያደርግልን ዘንድ ቀጠናውን ማስተካከል በሁለቱም ግንባር የተለያዩ እቅዶችን 
ወደፊት ያቀረብኩ ሲሆን ያም መግዛት የሚቻልን ቤት በባለቤትነት ለመያዝ የሚያስችል እንዲሁም ልማት 
በሌለበት ስፍራ የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት መግዛት የሚቻሉ መኖሪያ ቤቶችን ማግኘት ይቻል 
ዘንድ አካታች የሆነ ቀጠና ላይ መስተካክሎችን የሚጨምር የ $500 ሚሊዮን ዶላርን ያካትታል። ክፍት 
ስፍራን እንዲሁም የበለጠ የመኖሪያ ቤትን ማግኛው አንዱ ግልፁ መንገድ በአነስተኛ ሁኔታ ትላልቅ ቤቶችን 
መገንባት በሚቻል ቦታ ላይ ግንባታ ማድረግ ነው።  በርካታ እድሎች አሉ ለምሳሌ በMass. Ave. ያሉ ባለ 
አንድ ወለል ሕንፃዎች ለነጠላ መኖሪያ ቤቶች እንዲሁም ለክፍት ቦታዎች መሆን ይችላሉ። ልክ በከተማችን 
ዙሪያ እንዳሉት ሁሉ መኖሪያ ቤትን እንዲሁም ክፍት ቦታዎችንና እንደ የቅድመ ትምህርት ቤቶች ያሉ 
ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ቦታዎችን ለመጨመር በርካታ እድሎች አሉን። እነዛን አቅሞች ከፍቶ ማውጣት 
የሚችል የከተማ አስተዳዳሪ እንፈልጋለን። 
 
 
  



ጥያቄ 7፡ ከካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና ከከተማው ጋር በመስራት፣ ሁሉም 
የካምብሪጅ ልጆች እንደ አዋቂ ሰው በካምብሪጅ ውስጥ መኖር የሚያስችላቸውን አስፈላጊውን 
የክህሎት መሠረት ማሳደጋቸውን ለማረጋገጥ እርስዎ ምን የመመሪያ ተነሳሽነቶችን ይደግፋሉ? 
 
Dana Bullister 
የከተማችንን የፈጠራ ግብዓቶች ለሕዝብ ጥቅም በማዋል የመንግሥት-ግል ሽርክናዎችን በማስተዋወቅ 
ያልተነካ ክህሎት አለ ብዬ አምናለሁ። የእነዚህ ወሳኝ ንዑስ-ምድብ የትምህርት ተነሳሽነቶችን ያካትታል። 
በኬንዳል አደባባይ የሕይወት ሳይንስ ኩባንያዎች እና በአከባቢው የህዝብ ትምህርት ቤቶች መካከል 
እንዳሉት የትምህርት ሽርክናዎች ሁሉ፣ ከተማው ለምሳሌ በአከባቢ ጅምሮ፣ በሶፍትዌር እና በአረንጓዴ 
የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል ተመሳሳይ መርሃ-ግብሮችን ማነሳሳት ይችላል ብዬ አምናለሁ። 
የአካባቢያዊ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን እና ጅማሬዎችን ከህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር የሚያገናኙ 
የታለሙ የሥራ መርሃ-ግብሮች ትምህርታዊ እና የመማሪያ ዕድሎችን በመፍጠር ኋላ ላይ ወጣቶችን 
ለአስደናቂ አማራጮች ማዘጋጀት ይችላሉ።  
  
በአካባቢያ የንግድ ስራዎች በገንዘብ የተደገፉ የቴክኖሎጂ ውድድሮች የበለጠ አሳታፊ ትምህርት 
ለማበረታታት ሌላ መንገድ ናቸው። የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን የማህበራዊ ተፅእኖ 
ሶፍትዌር የስራ እቅዶችን እንዲያቀርቡ በሚጋብዘው በሸንጎ መተግበሪያ ፈተና ተነሳስቶ፣ ከተማው የሕዝብ 
መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በሶፍትዌር፣ በአረንጓዴ ቴክኖሎጅ፣ በህይወት ሳይንስ እና 
በሌሎችም በዘርፉ ውስጥ ባሉ የአከባቢው ባለሞያዎች የሚዳኙ የስራ እቅዶችን እንዲያቀርቡ 
የሚያበረታታ ጭብጥ ያላቸው ፈተናዎችን ማደራጀት ይችላል። የእነዚህ ፈተናዎች አሸናፊዎች ሌሎች 
እንደዚህ ባሉ ዝግጅቶች እንዲሳተፉ ለማነሳሳት በይፋ ሊከበሩ ይችላሉ።  
  
እንደ ተጨማሪ የስራ ኃይል እና የክህሎቶች ማሰልጠኛ መርሃ-ግብሮች ያሉ ሌሎች ተነሳሽነቶችም 
ክህሎቶችን ለማስለጥ እና የትምህርት ግንኙነቶችን ለመፍጠር ሊያግዙ ይችላሉ። በመጨረሻም፣ ይህ 
ምንም ካምብሪጃዊ ወደማይተውበት ፍትሃዊ የትምህርት መልከዓ-ምድር መሠረት ይጥላል። 
 
Robert Eckstut 
የለም 
 
Alanna Mallon 
ወጣቶቻችንን እዚህ ከሚኖሩባቸው አጋጣሚዎች ጋር በራሳቸው የትውልድ ከተማ ለማገናኘት የተቀናጀ፣ 
ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሥራ ልምምድ መርሃ-ግብር ያስፈልገናል። ብዙ 
ልጆቻችን የሚያቀርባቸው ዕድሎች ለእነሱ እንዳልሆነ በማሰብ በኬንድል አደባባይ ጥላ ውስጥ ያድጋሉ። 
በትምህርት ቤቶቻችን የRSTA መርሃ-ግብር ውስጥ የረጅም ጊዜ አማካሪ እንደነበረ ሰው፣ ልጆችን በምግብ 
አሰራር ኢንዱስትሪ፣ ለትርፍ ያልሆነ ሥራ ዕድሎችን እና በቅርቡ ደግሞ በማህበር ሥራዎች ውስጥ 
የሠራተኛ ኃይል ልማት ዕድሎችን ጋር በማገናኘት ስኬታማ ነኝ። በMYSEP መርሃ-ግብር በኩል ሁሉም 
መሠረተ ልማቶች በከተማ-ጎን ተዘጋጅተው አሉን - እናም ቦታን የመቀበል ችሎታ ያለ ምንም ካሳ መሥራት 
በመቻል ልዩ መብት ላይ የሚወሰን አለመሆኑን ለማረጋገጥ እነዚህ እድሎች መከፈል አለባቸው። በአዮዋ 
ግዛት ውስጥ እንዳለ አንድ ያሉ መርሃ-ግብሮች እስከ ሁለት ዓመት ወይም ቢያንስ እስከ 2,000 ሰዓታት 
ይቆያሉ እና በሥራ ሥልጠና እና ምክር ላይ ያተኩራሉ። በጣም ብዙ ጥቁር እና ቡናማ ልጆቻችን ከተማው 
እንዲሁም በዓለም ውስጥ በጣም ፈጠራ አበረታች ካሬ ማይል - ኬንዳል አደባባይ - ከሚያቀርቧቸው 



እድሎች ተገልለው ስላለ መርሃ-ግብሩ ጠንካራ ብዝሃነት፣ ፍትሃዊነት እና አቃፊ ክፍል ሊኖረውም 
ያስፈልጋል። ልጆቻችንን ወደዚህ የቧንቧ መስመር ቀድመው በማምጣት ተቋሞቻችንን ወደ ትምህርት ቤት 
ማህበረሰቦቻችን ውስጥ ማቀናጀትና ለሁሉም ወጣት ሰዎቻችን የስኬት መንገዶችን መፍጠር እንችላለን። 
 
Marc McGovern 
ባለ ተመጣጣኝ ዋጋ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ የማለዳ ልጅነት ትምህርትን ማስፋፋት አለብን። የካምብሪጅ 
ልጆች በጣም በተለያዩ ደረጃዎች ወደ እኛ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እንደሚገቡ እናውቃለን። የዕድል 
ክፍተት የሚጀምረው ልጆች ወደ ትምህርት ቤቶቻችን ከመግባታቸው ከረጅም ጊዜ በፊት ሲሆን ከልደት 
ጀምሮ አገልግሎቶችን እየሰጠን መሆኑን ማረጋገጥ አለብን።  እየተቸገሩ ላሉ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች 
ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት መስጠት አለብን። ብዙ ጊዜ ቀጥተኛ ድጋፍ እንሰጣለን እና ልጆች ክፍተቶች ውስጥ 
ይወድቃሉ። ተማሪዎቻችን ወደ ሥራ ኃይሉ ለመግባት ዝግጁ ሆነው ከCRLS እንዲመረቁ የሪጅ የቴክኒክ 
ጥበባት ትምህርት ቤታችንን ማደስ አለብን። ቀደም ሲል እንደተገለፀው “ስራ” ማግኘት ብቻ አይደለም፣ 
ሙያ ማግኘትም ጭምር ነው እንጂ። 
 
Joe McGuirk 
በSTEM ትምህርት ላይ ትኩረታችንን መቀጠል እና ሁሉንም ተማሪዎች በዚያ ውስጥ ማካተታችንን 
ለማረጋገጥ ጠንክረን መሥራት አለብን። እንዲሁም፣ የግንባታ ንግድ ስራዎቹ በአከባቢው ብዙ ሥራ 
እየሠሩ፣ እና የARPA የገንዘብ ድጋፎች መምጣት ጋር የሚቀጥል እንደመሆናቸው፣ የእኛን የሙያ እና 
የቴክኒክ ክህሎት መርሃ-ግብሮችን ማጠናከር እና ከአካባቢያችን የግንባታ ሙያ ማህበራት ጋር የምክር እና 
የሥልጠና እድሎችን ለመፍጠር መሥራት አለብን። እነዚህ ወደ አራት ዓመት ኮሌጅ ለመሄድ ለማይፈልጉ 
ወጣቶች ወደ ጥሩ ደመወዝ ሥራ ሊያመሩ የሚችሉ መንገዶችን ያቀርባሉ። 
 
Gregg Moree 
እኔ ደግሞ በካምብሪጅ ውስጥ የሙያ ሥልጠናን፣ የሥራ ልምዶችን እና የሥልጠና መርሃ-ግብሮችን 
እደግፋለሁ። እኛ ብዙ አዲስ ግንባታ ስላለን፣ ሁሉም አዲስ ግንባታ ቢያንስ የካምብሪጅ ነዋሪዎችን መቶኛ 
በስራ ኃይላቸው ውስጥ እንደሚቀጥር እና እንዲሁም ለካምብሪጅ ለወጣቶች የሥልጠና እና የሥራ 
ልምምዶች መርሃ-ግብሮች እንዲኖራቸው ስምምነት ሊኖር ይገባል። 
 
Patty Nolan 
ዘር፣ ጎሳ ወይም ገቢ ሳይለይ ለሁሉም ተማሪዎች ተመሳሳይ ግቦች እና የሚጠበቁ ነገሮች ያኑሩ።  አራት 
ነጥብ።  አሁን የተለያዩ ግቦች አሉን።  መሥራታቸውን ያረጋገጡ የትምህርት ቤት ተምሳሌቶችን ማባዛት፤  
ሞንቴሶሪ፣ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪነት እና በፍሌቸር ማናርድ አርአያ ዙሪያ ጥቅልል።  እና በሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት፣ ለመመረቅ በሕይወት ክህሎቶች ውስጥ ኮርሶችን (ጎማ መለወጥ፣ ቴርሞስታት ማዘጋጀት፣ 
ባትሪ መፈተሽ) እና የገንዘብ ምሁርነት ይጠይቁ። 
 
Sumbul Siddiqui 
በካምብሪጅ ሪንጅ እና ላቲን ትምህርት ቤት (CRLS) በ 10 ኛ፣ 11 ኛ እና 12 ኛ ክፍል ተማሪዎችን 
የሚያገለግል የቅድመ ኮሌጅ መርሃ-ግብርን ለመሞከር ከሌስሊ ዩኒቨርሲቲ እና ከካምብሪጅ የህዝብ 
ትምህርት ቤቶች ጋር ሽርክና ፈጠርኩ። መርሃ-ግብሩ ለCRLS ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ምረቃ 
መስፈርቶችን እንዲያሟሉ እድል ያቀርብላቸዋል እንዲሁም የኮሌጅ ዱቤዎችን ያገኛሉ። እንደዚህ ያሉ 
ቀዳሚ የኮሌጅ ሙከራዎች በተለይ ለጥቁር እና ቡናማ ተማሪዎች ከዚያ ቀድመው ዱቤ ስላላቸው ከከፍተኛ 



ትምህርት መፈተን ሲችሉ ውጤታማ መሆናቸውን አሳይተዋል። ተማሪዎች ሰፋፊ የእድል መስኮችን 
እንዲያገኙ ከንግድ ማህበሮቻችን ጋር በተለይ በኬንዳል ውስጥ ለጠንካራ ሽርክና እና እንደ ከንቲባው 
የወጣቶች መርሃ-ግብር ያሉ መርሃ-ግብሮችን ለማስፋፋት መሟገቴን እቀጥላለሁ። 
 
Theodora Skeadas 
የትምህርት ሥርዓቱ የፍትሃዊ ዴሞክራሲያዊ ኅብረተሰብ መሠረት ሆኖ ያለው ሚናም የማህበረሰባዊ 
አለመመጣጠን መሰረት አድርጎ ያስቀምጠዋል። 
 
ካምብሪጅ ውስጥ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በምጣኔ-ሃብት ኢ-እኩልነት ፈጣን እድገት ታይቷል። እንደ 
የቦስተን የሕዝብ ትምህርት ቤት መምህር እህት፣ ትምህርት ቤቶችም ሆኑ ተማሪዎች የሚያጋጥሟቸውን 
የዕለት ተዕለት ፈተናዎች ጠንቅቄ አውቃለሁ። 
 
በክፍል ትምህርት ቤት ደረጃ፣ በምጣኔ-ሃብት ደካማ ከሆኑት ዳራ ለተማሪዎች - በካምብሪጅ ትምህርት 
ቤት ሥርዓት ውስጥ ወደ 28% ገደማ የሚሆኑ ተማሪዎች፣ ወይም ወደ 1,800 ልጆች - የሚገመቱ 
ተማሪዎች አሁንም የበለጠ መብት ካላቸው የመጡ ተማሪዎች ጋር ማዛመድ አልቻሉም። ካምብሪጅ 
ሀብቶቹ ቢኖሩትም፣ ምደባው ኢፍትሃዊ ሆኖ ቆይቷል። COVID እነዚህን ልዩነቶች ያባባሰው ብቻ ነው፣ እና 
እኛ ካደረግነው በላይ እነዚህን ልጆች ከመውደቃችን በፊት አሁን እርምጃ መውሰድ አለብን።  
 
እንደ ምክር ቤት አባል የመጫወቻ ሜዳውን ለማመጣጠን ቃል እገባለሁ፡ 
 
(1) በካምብሪጅ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለአለምአቀፍ የቅድመ ትምህርት ቤት አቅርቦቶች 
የገንዘብ ድጋፍ መመደብ። 
(2) አንድ ልጅ ወደ ኋላ የመውደቅ ዕድል ከማግኘቱ በፊት ትርጉም ያለው እርምጃ እንዲወሰድ በልጆች 
የእድገት ደረጃዎች ላይ ልጆች ወቅታዊ እና ወጥ በሆነ መንገድ እንዲጣሩ ከአካባቢያዊ የሕፃናት እንክብካቤ 
አቅራቢዎች ጋር መሻረክ። 
(3) ወላጆች ስለ ልጆቻቸው ትምህርት በመረጃ የተደገፉ ምርጫዎችን እንዲያደርጉ እና የሕዝብ ትምህርት 
ቤቶችን ትምህርት ቤት ምርጫ እና የሎተሪ ሥርዓቶችን እንዲያስሱ ለማገዝ ለአጠቃቀም ቀላል የመረጃ 
ግብዓቶችን መፍጠር። 
(4) ለማዘጋጃ ቤት ማስተላለፊያ መሟገት። 
 
እዚህ ስለእቅዶቼ የበለጠ ማንበብ ይችላሉ፡ https://www.votetheo.com/educational-equity. 
 
E. Denise Simmons 
በከተማ ምክር ቤትም ሆነ በትምህርት ቤቱ ኮሚቴ ውስጥ ያገለገለ ሰው እንደመሆንዎ መጠን የትምህርት 
ቤቱ ኮሚቴ በትምህርት ቤቶቻችን ላይ ሥልጣን ያለው ምክር ቤቱ በማይሰጥበት መንገድ ማክበሩን ልብ 
እላለሁ - እኔ ግን እንደ RSTA ያሉ መርሃ-ግብሮች ማስፋት እና ማጉላት አለብን፣ በሰለጠኑ የግንባታ 
ሙያዎች፣ በእሳት ስራ ክፍ እና በፖሊስ ስራ ክፍል ለሚቀርቡ መርሃ-ግብሮች ተማሪዎቻችንን የበለጠ 
ማጋለጥ አለብን፣ እና ኮሌጅ ለብዙዎች ግሩም መንገድ መሆኑን - ግን ወደ ደስተኛ፣ ስኬታማ ወደ አዋቂነት 
ደረጃ መውጫ ብቸኛ መንገድ እንዳልሆነ መገንዘብ አለብን እላለሁ። ወደ ኮሌጅ ለመሄድ እየሰሩ ያሉትን 
ተማሪዎቻችንን መደገፍ አለብን እና ለሌሎች መንገዶች የበለጠ አቅጣጫ ላላቸው ተማሪዎች (ልክ እኛ 
እነሱን ማሳደግ፣ መመሪያ መስጠት እና ማሳየት አለብን) እነሱ ሊመረምሯቸው የሚፈልጓቸውን ብዙ 



የተለያዩ የሙያ ጎዳናዎች) ማቅረብ አለብን። የሕግ አውጭው መሪዎች መረጃን፣ ስጋቶችን እና ሀሳቦችን 
እርስ በእርስ ይበልጥ በአስተማማኝ ሁኔታ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የከተማ ምክር ቤት-ትምህርት ቤት 
ኮሚቴ ክብ ጠረጴዛዎች ተደጋጋሚነት እና ትንበያ ማስፋትንም እደግፋለሁ። 
 
Jivan Sobrinho-Wheeler 
ካምብሪጅ እንደ ኒው ሄቨን ካሉ አርአያዎች መማር እና ለሁሉም የመንግስት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ተመራቂዎች የኮሌጅ ወይም የንግድ ትምህርት ቤት ትምህርትን ሙሉ በሙሉ ለመደገፍ የካምብሪጅ ቃል 
ኪዳንን ተግባራዊ ማድረግ አለበት። ምጣኔ-ሃብት በትምህርት ዙሪያ በሚሽከረከርባት ከተማ፣ በቢሊዮኖች 
የሚቆጠር ስጦታ ባላቸው ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ተጣብቆ፣ ማንም ተማሪ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ 
ለትምህርት ለመክፈል መታገል የለበትም። በተጨማሪም ካምብሪጅ በከተማችን ውስጥ ከተመሰረተው 
የስራ ፈጠራ ምጣኔ-ሃብት ጋር የሥራና የሥራ ልምዶችን መረብ ማጠናከር አለበት። እንደ ካምብሪጅ 
ማህበረሰብ ድርጅቶች “የቅርብ ጊዜ ዘገባዎች” “የፍትሃዊነት እና የፈጠራ ከተማዎች፤ የካምብሪጅ ጉዳይ” 
ግልፅ እንደሚያደርገው ብዙ ነዋሪዎች በአሁኑ ጊዜ በካምብሪጅ ውስጥ በተመሠረቱ እና የፈጠራ ምጣኔ-
ሃብትን በሚሠሩ በብዙ ኩባንያዎች ውስጥ የሥራ ዕድል የላቸውም። በመጨረሻም፣ ካምብሪጅ ቦስተን 
አካባቢ በሚገኙት የሕንፃ ሙያዎች ውስጥ ሴቶችን እና ቀለም ያላቸውን ሰዎች ለመቅጠር እና ጥሩ 
ደመወዝ የሠራተኛ ሥራዎችን ለማቅረብ ከሚፈልግ የህንፃ ሥራ ሥልጠና መርሃ ግብሮች ጋር ያለውን 
ግንኙነት ማጠንከር አለበት። 
 
Nicola Williams 
በቀለም ትምህርት ውስጥ ቀዳሚ ክፍተቶች በልጆቻችን ላይ ዘላቂ ተጽዕኖ ያላቸው ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ 
ከፍተኛ የትምህርት ደረጃዎችን በሚጠይቅ ምጣኔ-ሃብት ውስጥ የልጆቻችን ተሳትፎ ይገድባል። 
በወጣቶቻችን ላይ መዋዕለ-ንዋይ ለማፍሰስ በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ በሙያ መርሃ-ግብሮች ላይ 
መዋዕለ-ንዋይ ለማፍሰስ ቅድሚያ እሰጣለሁ። እውነተኛው “የጠፋ መካከለኛ”--ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና 
ሥራ አልባ የሆኑ እና ዕድሜያቸው ከ 18-25 የሆኑ ወጣት አዋቂዎች እና እንዳለመታደል ብዙውን ጊዜ 
እነዚያን ክፍተቶች ለመሙላት ወደ አካላዊ ግጭት ይገባሉ። ተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ 
ከፊታቸው ያለውን ዕድል ማየት እንዲችሉ የከንቲባው የበጋ መርሃ ግብር ወደ አንድ ዓመት ዙር ትምህርት 
ሲስፋፋ ማየት እፈልጋለሁ። ይህ በየወሩ በስራ ዝግጁነት፣ ማመልከቻ እናበክህሎት ግንባታ ላይ እንዲሁም 
ተማሪም መምረጥ የሚፈልግ አማራጭ ከሆነ የኮሌጅ ዝግጁነትንም ላይ ያተኮሩ ወርክሾፖችን ሊያካትት 
ይችላል። 
 
Quinton Zondervan 
ከላይ እንደተጠቀሰው፣ የእኔ የአረንጓዴ አዲስ ስምምነት ሀሳብ በካምብሪጅ ውስጥ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 
እና አናሳ ማህበረሰቦች ምጣኔ-ሃብታዊ ዕድልን ለመክፈት የሚረዱ የስራ ስልጠና መርሃ-ግብሮችን 
ይፈጥራል። በተጨማሪም፣ በRSTA ውስጥ የቧንቧ እና የኤሌክትሪክ መርሃ-ግብሮችን እና እንደ የፀሐይ 
ሰሌዳ መጫኛ፣ የከተማ ግብርና እና የከተማ ደን ያሉ አረንጓዴ የሥራ መርሃ-ግብሮችን እንደገና መመስረት 
አለብን። እና እርሱን ለሚፈልጉ ተማሪዎች/ቤተሰቦች ሁለንተናዊ ቅድመ-K እና ከትምህርት ቤት ማቋቋም 
አለብን። የመጨረሻው ግን ያነሰ ያልሆነ፣ የእያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማነትን ለማረጋገጥ ለወጣት ሰዎቻችን 
የቅዳሜና እሁድ ሰአታትን፣ የአይምሮ ጤና ድጋፍን እና ሌሎች ጥቅል አገልግሎቶችን ጨምሮ የበለጠ 
ጠንካራ የድጋፍ ስርዓቶችን ለመፍጠር በወጣት ማዕከሎቻችን እና በMSYEP መርሃ-ግብር ላይ መገንባት 
አለብን። 



 
 
 


