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ጥያቄ1፦ ይሄ የመጫወቻ ስፍራው የማይዘመን እንዲመስል ያደርገዋል፣ ዝም ብሎ ተንቀሳቅሷል። እውነት ነው? የንድፉ አካል 
ይህንን ለመተካት እና ለማሻሻል ነው ብዬ አስቤ ነበር። 
መልስ፦ ለፓርኩ የመጫወቻ ቦታ ከግምት ውስጥ መግባት አለበት፤ ነገር ግን፣ አዲስ መሳሪያን፣ አቀማመጥን፣ ቦታን፣ መጠንን 
ወዘተ በተመለከተ ሀሳብ ለመስጠት ነጻ ነዎት።  

ጥያቄ2፦ በዚህ መግለጫ ላይ በመጀመሪያ 11x17 የሆነ አንድ ወረቀት በላዩ ላይ ንድፍ ያለበት የሚፈልጉ ይመስላል። ልክ 
ነው? ነገር ግን ቪዲዮ እና ሌሎች ሚዲያዎች እንደሚበረታቱ ይገልፃል። 11x17 የሆነ አንድ ወረቀት ይፈልጋሉ? 

መልስ፦ ሰነዶቹ የሚገቡት በ 11x17 ወረቀት ላይ (ወረቀት ላይ ታትሞ የሚቀርብ ወይም በኢሜይል በኩል - መመሪያዎችን 
ይመልከቱ) ሊሆኑ ይችላሉ። ግቡ ሀሳብዎን በመግለጽ ውስጥ ለተለያዩ ሚዲያዎችን መፍቀድ ነው። ሁሉም የተዘረዘሩት 
ሚዲያዎች አያስፈልጉም ወይም ሚዲያዎቹ በእነዚህ ላይ ብቻ የተወሰኑ አይደሉም።    

ጥያቄ3፦ እኔ በዚያ መስክ ውስጥ ዲዛይነር፣ አርክቴክት ወይም ማንኛውም ነገር አይደለሁም። ከፓርኩ ሁለት ብሎኮች ቀጥሎ 
የምኖር ጎረቤት ነኝ። በፓርኩ ላይ ስለሚደረጉ ተጨማሪዎች ተራ ሰው እንዴት አስተያየት ይሰጣል?    

መልስ፦ ይህ እድል ለሁሉም ክፍት ነው። እባክዎ በመመሪያው መሰረት፣ ሃሳብዎን በጽሁፍ እናም በመረጡት ሚዲያ ይግለጹ። 
የሚያስገቡትን ሰነድ በአካል ወይም በኢሜይል ማቅረብ ይችላሉ - መመሪያዎችን ይመልከቱ።  

ጥያቄ4፦ በተቀረው ተደራሽ ቦታዎች በተቀመጡት ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ ለምንድነው የመኪና ማከማቻው አሁን ካለው 
መጠን ክፍልፋይ ሊሆን የማይችለው?  

መልስ፦ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ጨምሮ ለብዙ አገልግሎት ለሚውሉ ቦታዎች ለሚሆኑ የፈጠራ ሀሳቦች ክፍት ነን። 
አማራጭ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ከፓርኩ ፊት ለፊት ትይዩ የሆኑ እንደ ልዩ የመኪና ማቆሚያ ድንኳኖች ያሉ እንዲሁ 
ተቀባይነት አላቸው። 

ጥያቄ5፦ የነባሩን (የመኪና ማቆሚያ) ቦታ የአሁን መጠን ወደ ኋላ ደረጃ ለመመለስ፣ ቦታውን ለሌሎች አገልግሎቶች 
ለመስጠት እድሉ አለ? 

መልስ፦ የነባሩን (የመኪና ማቆሚያ) ቦታን የአሁን መጠን ወደ ኋላ ደረጃ ለመመለስ እድሎችን ማሰስ ተቀባይነት አለው። 
እባክዎ ለጥያቄ 4 የተሰጠውን መልስ ይመልከቱ። 

ጥያቄ6፦ የንድፍ አጭር መግለጫው በመሠረቱ በሰንጠረዥ የተደገፈ ንድፍ ነው ወይስ ለዲዛይን ድርጅት ማብራሪያ 
እንዲሰጥበት ክፍት ግብዣ እንዲሆን ታስቦ ነው? በሌላ አነጋገር፣ የንድፉ አጋር  ለፓርኩ በክፍል 2 ላይ በትክክል የተሟላ 
ዲዛይን እውን እንዲያደርግ እየጠበቁ ነው? 

መልስ፦ የንድፍ እድሎች ክፍል 2 በክፍል 1 በሚያስገቡት ሰነድ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት በክፍል 1 ውስጥ ለተመረጡት 
ይሆናል። እንደ አስፈላጊነቱ የራዕያቸውን ዋና ዋና ነገሮች የበለጠ ለማብራራት እና ለማስተላለፍ እድል ይሰጣቸዋል። "የንድፍ 
አጋር" በክፍል 2 መጨረሻ ላይ የተሳካ ሀሳብ አፍላቂ (ለፍሳሜ የደረሰ ተወዳዳሪ) ነው። 
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ጥያቄ7፦ የተመረጡት የንድፍ አጋሮች እያንዳንዳቸው ሀሳባቸውን በተሻለ ሁኔታ እውን እንዲያደርጉ ከህዝቡ ጋር 
ይሳተፋሉ ወይስ የንድፍ አጋር ከተመረጠ በኋላ ለማህበረሰብ አገልግሎት የመስጠትን ሂደት ይከናወናል ተብሎ 
ይጠበቃል? 

መልስ፦ በክፍል 1 በተመረጡት ግለሰቦች ከህዝብ ጋር የተለየ ግንኙነት መፍጠር አይጠበቅም። ከክፍል 1 በኋላ በ SPR 
ተጨማሪ የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠትን እና/ወይም ግንኙነት መፍጠር ይመቻቻል። 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


