
የማህበረሰብ ትምህርት ማእከል 50ኛ 
አመቱን አከበረ

የካምብሪጅ የማህበረሰብ ትምህርት ማእከል (CLC) የ 
50ኛ አመት ክብረ በአሉን አከበረ። በ 1971 የተመሰረተው 
CLC ጎልማሳ ተማሪዎች ህይወታቸውን እንዲለውጡ እና 
አቅማቸውን በትምህርት፣ በክህሎት እና በማህበረሰቡ 
ተሳትፎ እንዲገነቡ የሚያበረታቱ የተለያዩ የነጻ ክፍሎችን 
እና ፕሮግራሞችን ይሰጣል። ባለፉት አምስት አስርተ 
አመታት ውስጥ፣ CLC በሺዎች የሚቆጠሩ ጎልማሳ 
ተማሪዎችን፣ በካምብሪጅ ውስጥ ተወልደው ያደጉ፣ ከሌላ 
ሀገር ወደ ካምብሪጅ የሄዱ ሰዎችን እና ወደ ከተማዋ 
የተዛወሩ ስደተኞችን ጨምሮ ድጋፍ አድርጓል። 

"በካምብሪጅ ማህበረሰብ ውስጥ የ 50 አመታት 

አገልግሎት መስጠታችንን ስናከብር በጣም ኩራት 
ይሰማናል” ሲሉ የማህበረሰብ የትምህርት ማእከል 
ዳይሬክተር Maria Kefallinou ተናግረዋል። “ባለፉት 
ዓመታት፣ የተለያዩ ዳራዎች እና ባሕሎች ያሏቸው 
ብዙ ሰዎች በራችንን አልፈው በፕሮግራሞቻችን ላይ 
ተሳትፈዋል፤ 

የካምብሪጅ የመቋ
ቋሚያ እቅድ 
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CityView النقاط البارزة يف هذا اإلصدار من نرشة
ة للمتعلِّمني البالغني م مركز تعليم املجتمع دورات مجانيَّ يقدِّ

• وتشمل دورات اللغة اإلنجليزية، دورات املواطنة، دورات مهارات الحاسوب، 	

وغريها. 

• هذا املكان آمن ويرحب بالناس من جميع الخلفيات والثقافات.	

• ميكن للمشاركني الحصول عىل رعاية الطفل، وموارد التوظيف، واملساعدة يف املهام 	

املنزلية. 

لدى مدينة كامربيدج خطة ملكافحة التغيريات املناخية
• تأيت مخاطر التغيريات املناخية من ارتفاع درجة الحرارة، وسقوط الثلج، وارتفاع 	

منسوب مياه البحر.   

نصائح وتذكريات بالطقس يف فصل الشتاء
• عىل أصحاب األمالك جرف الثلوج وإزالة الجليد من جوانب الطريق.	

• عندما تعلن املدينة حالة الطوارئ بسبب الجليد، ستجد آخر التحديثات متاحة 	

 Cambridgema.gov/snow عىل اإلنرتنت من مركز كامربيدج للثلوج عىل

ستوزع املدينة صناديق قاممة مجانية جديدة بعجالت عىل 
املباين السكنية هذا الربيع

• سيتم تقديم الصناديق إىل املباين السكنية التي تحصل اآلن عىل خدمات استيفاء 	

األرصفة من املدينة.

• ال متأل حاويات القاممة بأكرث من الالزم وال تلق ببواقي الطعام يف صناديق 	

Cambridgema. ا من عىل املخلفات. ميكنك طلب حاوية مخلفات وصندوق قاممة مجانً

.gov/compost

ع ملجلس أو لجنة املدينة  ر يف التطوُّ فكِّ
• ع يف املجلس أو اللجنة طريقًة رائعًة للمساهمة يف إعالء قيمة 	 قد يكون التطوُّ

مجتمعك.

• ة مع 	 ا لتتعامل بشكل أكرث فعاليَّ تأمل املدينة جعل مجالسها ولجانها أكرث تنوًع

األفراد من مختلف الثقافات، والخلفيات، والعقائد.

م لجنة مكتبة كامربيدج العامة دورات تعليم العلوم،  تقدِّ
STEAM والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات

• م هذه الربامج فرص تعليم مجانية، ويف متناول الجميع، وموارد متاحة 	 تقدِّ

للمشاريع، وفرصة للتعاون اإلبداعي.

• م 	 م فرصة تعلُّ هذه اللجنة جزء من مبادرة STEAM الكربى يف املدينة التي تقدِّ

ان كامربيدج. ة ملجاالت STEAM لجميع سكَّ مجانيَّ

كيف ستنفق مليون دوالر أمرييك لتحسني كامربيدج؟
• ان كامربيدج التصويت عىل املشاريع الالزمة لتحسني كامربيدج عن 	 بإمكان سكَّ

pb.cambridgema.gov طريق برنامج املساهمة املالية، من 3-12 ديسمرب 2021 عىل

يويص قسم الصحة العامة يف كامربيدج بتلقي تحصني فريوس 
كوفيد-19 وجرعة تنشيطه

• تعمل تحصينات كوفيد-19 الثالثة جيًدا لتقي من املرض الشديد، والحجز يف 	

Cambridgema.gov/vaccine  املستشفى، والوفاة. اعرف املزيد من

• جرعة التنشيط هي جرعة إضافية من التحصني تساعد عىل تقوية الجهاز املناعي.	

• ع األطفال املؤهلني، واملراهقني، والشباب بشكل خاص عىل الحصول عىل اللقاح. 	 نشجِّ

ستجد كذلك يف هذا اإلصدار:
• ستساعد تحسينات مرفأ الحي عىل معالجة مشاكل الفيضانات وتحسني الشوارع 	

واألرصفة

• أعد تجديد ترصيح مواقف السيارات للمقيمني قبل 30 مارس 2022 من عىل 	

 Cambridgema.gov/rpp
• م وحدة مكافحة الحرائق البحرية يف كامربيدج استجابًة باملياه يف حاالت 	 تقدِّ

الطوارئ

• تحسينات سالمة جديدة يف حي ماستشوستس مبا يف ذلك طرق الدراجات املنفصلة	

التعليامت املوجهة لرشكة الرتجمة: أضف يف نهاية كل صفحة السطر املوجود باألسفل باللغة املرادة 

عىل أن يكون الرابط باللغة اإلنجليزية. اقرأ باألسفل:

Cambridgema.gov/CVArabic عرض املقال الكامل باللغة العربية عىل
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የከተማው ስራ አስ
ኪያጅ መልእክት
ካምብሪጅ ከ 80 በላይ 
ፓርኮችን፣ የመጫወቻ 
ሜዳዎችን እና ክፍት ቦታ
ዎችን ለነዋሪዎቻችን እንደ 
አስፈላጊ የማህበረሰብ መሰ
ብሰቢያ እና መዝናኛ ስፍራ መገልገያነት ይዟል።

በዚህ የበልግ ወቅት፣ ህብረተሰቡ ሦስት ጉልህ የሆኑ 
የክፍት ቦታ ፕሮጀክቶች መጠናቀቃቸውን ለማክበር 
በአንድነት ተሰበሰቡ። በሴፕቴመበር፣ አዲሱ በምስ
ራቅ ካምብሪጅ የሚገኘው 2.25-ኤክር Timothy J. 
Toomey, Jr. Park ተከፍቷል።

በኦክቶበር ወር ከተማዋ በ Strawberry Hill ውስጥ 
በሚገኘው በግላከን ፊልድ ሳይት ላይ ትንንሽ ሊግ መስ
ኮችን፣ ቶት-ሎትን ከውሃ ጨዋታ ጋር እና አብዛኛውን 
የካምብሪጅ ማህበረሰብ የሚጠቅም የእግር ጉዞ ለማድ
ረግ የሚጠቅም አዲስ የታደሰ የመዝናኛ ቦታ ከተማዋ 
ከፍታለች።

እናም በህዳር ላይ በካምብሪጅ ውስጥ የመጀመሪያው 
ዩኒቨርሳል ዲዛይን (UD) መጫወቻ ሜዳ በይፋ ተጠና
ቋል። ይህ በዳኔሂ ፓርክ የሚገኘው አዲሱ ባለ 30,000 
ካሬ ጫማ የመጫወቻ ሜዳ በኮመንዌልዝ ውስጥ በዓ
ይነቱ ትልቅ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ሲሆን - በአካል 
ተደራሽ ከመሆኑ ባለፈ እና የአካል ብቃት ምንም 
ይሁን ምን ለሁሉም ሰዎች እንግዳ ተቀባይ እና ጥቅም 
ላይ የሚውል አካባቢ በመፍጠር እና በተጨማሪም 
የስሜት ህዋሳትን፣ የግንዛቤ እና ስሜታዊ ችሎታዎችን 
ግምት ውስጥ በማስገባት በሁሉም ባህሪያቱ የUD 
መርሆዎችን ያሳያል። ይህ አዲስ የመጫወቻ ሜዳ ስለ
ተገነቡ ቦታዎች እንዴት እንደምናስብ መልሰን ስናስታ
ውስ የከተማውን የመደመር ቁርጠኝነት እንዴት እንደ
ሚያጎለብት በምናስብበት ጊዜ በጣም ኮርቻለሁ።

ከእነዚህ ሶስት ውብና አዳዲስ ክፍት ቦታዎች በተጨ
ማሪ የሴኖት ፓርክ በ The Port እና በምስራቅ ካምብ
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ነገር ግን የአስተማሪዎቻችን፣ አማካሪዎቻችን እና በጎ ፈቃደኞቻችን ቁርጠኝነት 
አልተለወጠም።  
ተማሪዎቻችንን ከክፍል በላይ እናውቃቸዋለን እና ለራሳቸው እና ለቤተሰቦቻቸው 
በካምብሪጅ ውስጥ እንዲበለጽጉ እና የማህበረሰባችን ንቁ አባላት እንዲሆኑ 
የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ማግኘታቸውን እናረጋግጣለን።

CLC የጀመረው በ 1971 እንደ ትንሽ ሰፈር ድርጅት ለካምብሪጅ ነዋሪዎች የጎልማሶች 
መሰረታዊ ትምህርት በመስጠት ነው። በ 1981፣ የከተማው የሰብአዊ አገልግሎት 
ፕሮግራሞች ክፍል (DHSP) ሆነ። ዛሬ፣ CLC በ 23 የሙሉ ጊዜ ሰራተኞች፣ በ 41 
የትርፍ ጊዜ ሰራተኞች እና በ 90 በጎ ፈቃደኞች የተደገፉ ከ 60 በላይ ክፍሎችን እና 
ፕሮግራሞችን ያቀርባል። CLC በ 5 Western Avenue in Central Square ላይ 
ይገኛል፣ በሰሜን ካምብሪጅ ተጨማሪ ቦታ በ 286 Rindge Avenue ላይ ይገኛል።

CLC ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች (ESOL) ኮርሶች ስድስት ደረጃዎችን 
ከመሰረታዊ ማንበብና መጻፍ እስከ የላቀ እንግሊዝኛ ይሰጣል። የጎልማሳ 
መሰረታዊ ትምህርት መርሃ ግብሩ ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን 
ተመጣጣኝ ዲፕሎማ (HiSET ወይም GED) እንዲያገኙ ያዘጋጃቸዋል። የሲኤልሲ 
ተማሪዎች ለኮሌጅ-ደረጃ ኮርሶች በማዘጋጀት እና የኮሌጅ ክሬዲቶችን በ Bunker 
Hill Community College በብሪጅ ወደ ኮሌጅ ፕሮግራም ማግኘት ይችላሉ። 
የስራ ስልጠና ፕሮግራሞች፣ የተረጋገጠ የነርስ ረዳት (CNA) ፕሮግራም እና 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የስራ ስልጠና ፕሮግራም (ከ Just-A-Start ጋር 
በመተባበር የቀረበ) የጎልማሳ ተማሪዎች ወደ ተወዳዳሪ የስራ ገበያዎች እንዲገቡ 
ችሎታ እና ልምድ ያስታጥቃቸዋል። በተጨማሪም የ CLC ተመራቂዎች 
ትምህርታቸውን ለመቀጠል በሲኤልሲ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ወዳጆች የነፃ 
ትምህርት ዕድል ይሰጣቸዋል።

"ስለ ማህበረሰብ የትምህርት ማእከል ሳናወራ በካምብሪጅ ስላለው ህይወቴ 
ማውራት አልችልም” የ 2021 የCLC ESOL ፕሮግራም ተመራቂ የሆነችውን Lara 
Rangel ታስረዳለች። ከባለቤቴ ጋር ከብራዚል ወደ አሜሪካ ስንመጣ... መግባባት 
የማልችልበት ቦታ ላይ በመሆን ፈራሁ። በ CLC መማር ስጀምር ህይወቴ ተለወጠ።  
እዚያ ደህንነት ተሰማኝ፣ እና አስተማሪዎቹ ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ሁልጊዜ 
እዚያ አሉ። CLC ተማሪዎች እንግሊዝኛ እንዲማሩ ወይም ሥራ እንዲያገኙ ብቻ 
አይረዳም። መተዳደሪያን እንድናዳብር ይረዱናል።”

እንደ DHSP አካል፣ የ CLC ተማሪዎች በከተማው እና በሌሎች የማህበረሰብ 
ድርጅቶች በኩል ያሉትን የሕጻናት እንክብካቤ፣ መኖሪያ ቤት እና የቅጥር 
መርጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። በ CLC ላይ የተመሰረተው የማህበረሰብ ተሳትፎ 

ቡድን (CET)፣ በቂ አገልግሎት ለሌላቸው የካምብሪጅ ቤተሰቦች ይደርሳል እና 
ከማህበረሰብ ዝግጅቶች እና ግብዓቶች ጋር ያገናኛል፣ የማህበረሰብ መሪዎችን 
ያሳድጋል እና ከተለያዩ ማህበረሰባችን አባላት ጋር የበለጠ ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ለመስራት ኤጀንሲዎችን ይደግፋል። CET እነዚህ ማህበረሰቦች በካምብሪጅ 
ውስጥ አገልግሎቶችን እና ግብዓቶችን እንዲያገኙ የሚያረጋግጡ የአሜሪካ ተወላጅ 
ጥቁር፣ ባንግላዲሽ፣ ኢትዮጵያዊ፣ ሄይቲ፣ ስፓኒሽ እና አረብኛ ተናጋሪ ማህበረሰቦች 
የተውጣጡ ሰራተኞችን ያካትታል።

ሪጅ ውስጥ ሁለት ተጨማሪ ክፍት ቦታዎችን ጨምሮ ተጨማሪ ፕሮጀክቶች 
በመካሄድ ላይ ናቸው።

ትኩስ የኩሬ ጎልፍ ኮርስን ሳይጨምር በካምብሪጅ ውስጥ ወደ 265 ሄክታር 
የሚጠጋ የከተማው የህዝብ ክፍት ቦታ ነዋሪዎች እና ጎብኝዎች የሚዝናኑበት 
ቦታ አለ። እኛ በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ብዙ ህዝብ ከሚኖርባቸው ከተሞች 
መካከል አንዱ እንደመሆናችን መጠን፣ የክፍት ቦታ ውድድር እና ፍላጎት 
ከፍተኛ ነው። በ 2020 መገባደጃ ላይ በከተማው ውስጥ ወደ አራት ሄክታር 
የሚጠጋ ክፍት ቦታ ለመግዛት ብዙም የማይገኝ እድል ሲፈጠር የከተማው 
አስተዳደር እና የከተማው ምክር ቤት ቦታውን ከቡኪንግሃም ብራውን እና 
ኒኮልስ በ 18.5 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት በፍጥነት እርምጃ ወስደዋል። ይህ 
ንብረት - ከቶቢን ትምህርት ቤት ኮምፕሌክስ ትንሽ ርቀት ላይ - ከውሃ 
ማከሚያ ተቋም እና ከኪንግስሊ ፓርክ በ ፍሬሽ ፖንድ ፓርክዌይ በኩል 
ይገኛል። የከተማውን በጀት ጉዳይ በኃላፊነት መመራታችንን ስለቀጠልን፣ 
ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ክፍት ቦታ ፕሮጀክቶች ላይ ተጨማሪ ጉልህ ኢንቨስ
ትመንቶችን ለሚቀጥሉት ትውልዶች በቀጥታ የሚጠቅም በመሆኑ ይህንን 
ግዢ ለመፈጸም የሚያስችል አቅም ላይ ደርሰናል።

ክፍት ቦታዎቻችን ሲቀየሩ፣ ከተማው ለውጦች የማህበረሰባችንን እሴቶች 
የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚፈልግ ሲሆን አሁን በመካሄድ 
ላይ ያለ የክፍት ቦታ እቅድን አዘጋጅቷል። ይህ የወደፊት ከፓርኮች እና 
ክፍት ቦታዎች ጋር የተያያዙ ስራዎችን የሚመራ ሲሆን በዚህ ወሳኝ 
የማህበረሰብ እቅድ ሂደት ውስጥ እንድትሳተፉ አበረታታችኋለሁ። ስለ ሂደቱ 
ከ Cambridgema.gov/openspacesurveyማወቅ ይቻላል።

እንደምንጊዜውም፣ ግብረመልስዎን ወይም ሃሳብዎን ወደ ቢሮዬ በ 617-
349-4300 በመደወል ወይም citymanager@cambridgema.gov 
ኢሜይል በማድረግ መላክ ይችላሉ።

የከተማ አስተዳዳሪው መልእክት ከማውጫው የቀጠለየማህበረሰብ ትምህርት ማእከል 50ኛ አመቱን ያከብራል ከሽፋን የቀጠለ

2 CityView Winter 2021-22

ሁሉም የCLC ተማሪዎች፣ ከ 18 እስከ 80 ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ፣ 
የተለያዩ ድጋፎችን እና አገልግሎቶችን እንደ የትምህርት እና የሙያ ምክር፣ የቤተሰብ 
እውቀት፣ የአዛውንቶች ክፍሎች፣ ነጻ ጥናት፣ የኮምፒውተር ክፍሎች፣ የስራ ስልጠና 
አውደ ጥናቶች፣ የአመራር እድሎች እና ለአካባቢያዊ ድርጅቶች ሪፈራል ያገኛሉ። 
CLC ተማሪዎች የዩናይትድ ስቴትስ የዜግነት ፈተናን እንዲወስዱ በሚያዘጋጃቸው 
የዜግነት ትምህርቶች ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ። ከ 2000 ጀምሮ፣ ከ 200 በላይ 
የCLC ተማሪዎች የዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ሆነዋል።

"ካምብሪጅ እንግዳ ተቀባይ እና ብዝሃነት ያለው ማህበረሰብ ነው፣ እናም 
የማህበረሰብ የትምህርት ማእከል በከተማችን ውስጥ እነዚህን እሴቶች ለማስጠበቅ 
መሰረታዊ ሚና ይጫወታል።” አሉ የከተማው አስተዳዳሪ Louis A. DePasquale። 
“የCLC ሰራተኞች፣ መምህራን እና በጎ ፈቃደኞች ያደረጉትን ከፍተኛ ጥረት 
አደንቃለሁ።  CLC የሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች እና በተማሪዎች ላይ የሚኖረው 
የህይወት ዘመን ተፅእኖ ካምብሪጅን ለመኖሪያ እና ለስራ ቦታ የበለጠ ምቹ 
ያደርጉታል።

ባለፉት አምስት አስርተ ዓመታት ውስጥ፣ CLC ከሁሉም ባህሎች እና ዳራ ላሉ 
ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና እንግዳ ተቀባይ ቦታ ሆኖ ቆይቷል። ከዚህ ቀደም 
ታይተው የማያውቁ ተግዳሮቶች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ያጋጥሟቸው፣ የCLC 
ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች በለይቶ ማቆያ ጊዜ ተማሪዎችን ለመደገፍ በፍጥነት 
ከሁኔታው ጋር ተላምደዋል። ተማሪዎች ወደ በይነ-መረብ ትምህርት እንዲሸጋገሩ 
እና ከመምህራኖቻቸው እና ከክፍል ጓደኞቻቸው ጋር መገናኘታቸውን እንዲቀጥሉ 
ከመርዳት በተጨማሪ፣ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲቀጥሉ 
ለማስቻል Chromebooksን፣ መገናኛ ቦታዎችን እና የድር ካሜራዎችን ለመጠበቅ 
ከማህበረሰብ አጋሮች የካምብሪጅ የህዝብ ቤተ-መፃህፍትን ጨምሮ CLC አብሮ 
ሰርቷል።

ስለ ማህበረሰብ የትምህርት ማእከል የበለጠ መረጃ ለማግኘት Cambridgema.gov/
CLCይጎብኙ።

ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት የተወሰደ የዜግነት ክፍል ምርቃት ፎቶ



የጎርፍ ችግሮችን፣ መንገዶችን እና የእግረኛ መንገዶችን እና ክፍት ቦታዎችን ለመፍታት የወደብ 
ማሻሻያዎች
የወደብ አካባቢ ለጎርፍ ተጋላጭ ሲሆን የከተማው የአየር ንብረት ለውጥ ግምገማ እንደሚያሳየው ተደጋጋሚ፣ አጭር እና በጣም ኃይለኛ በሆኑ አውሎ ነፋሶች ምክንያት 
የጎርፍ አደጋው እየጨመረ እንደሆነ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ የወደብ መሠረተ ልማት ማሻሻያ ፕሮጀክት አሁን በመካሄድ ላይ ይገኛል፣ 
በአካባቢው ያለውን የጎርፍ ድግግሞሽ እና ክብደትን ይቀንሳል እናም የፍሳሽ ማስወገጃ መጠባበቂያዎች እና የአከባቢውን ወለል መሠረተ ልማት፣ መንገዶችን፣ የእግረኛ 
መንገዶችን፣ የጥላ ዛፎችን፣ የመሬት አቀማመጥን እና ክፍት ቦታዎችን ይጨምራል።

ደረጃ 1 የከርሰ ምድር የጎርፍ ውሃ ታንክ በፓርኪንግ ሎጥ 6 (PL6) በቢሾፕ አለን ድራይቭ ላይ መገንባትን ያካትታል። ታንኩ ሜይ 2021 ስራ ጀምሯል እና በበጋ 2021 
ተደጋጋሚ የዝናብ አውሎ ነፋሶች በወደብ ላይ ያለውን የጎርፍ መጥለቅለቅ በመቀነስ አፋጣኝ ጥቅማጥቅሞችን ሰጥቷል። ታንኩ እና የፓምፕ ጣቢያው በጁላይ 2፣ 2021፣ 
ወደ 400,000 ጋሎን የሚጠጋ የዝናብ ውሃ ያከማቻል እና በደቂቃ ከ 6,000 ጋሎን በላይ የሚቀዳ ነበር። የዝናብ ውሃ ማጠራቀሚያዎች ከመትከላቸው በፊት እነዚህ 
የጁላይ አውሎ ነፋሶች በአካባቢው ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅን ያስከትሉ ነበር። 

በደረጃ 2 ስር ተጨማሪ የከርሰ ምድር የዝናብ ውሃ እና የፍሳሽ ማጠራቀሚያ በፖርቱ ውስጥ ይገነባሉ። ደረጃ 2 በፕሮጀክት አካባቢ ውስጥ ያሉ የመሬት ውስጥ 
መገልገያዎችን እና መንገዶችን፣ የእግረኛ መንገዶችን እና ሌሎች የህዝብ ክፍት የሆኑ ቦታዎችን ማሻሻልን ያካትታል። 

ከተማዋ የዚህ ፕሮጀክት አካል በመሆን የዛፍ ጣራዎችን ለመጨመር እና በወደብ ላይ ጥርጊያ ቦታዎችን ለመቀነስ ቁርጠኛ ነች። በጋችን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት 
ሞቃታማ እየሆነ መጥቷል። ዛፎች የ"ስሜትን" የሙቀት መጠን በመቀነስ፣ የቤት ውስጥ ማቀዝቀዣ ወጪዎችን በመቀነስ እና የአየር ጥራትን በማሻሻል ረገድ ይረዳሉ።

ከተማዋን በፕሮጀክቱ ላይ የሚያማክር የአካባቢው ነዋሪዎችን ያቀፈ የስራ ቡድን ተቋቁሞል በአሁኑ ወቅት ስለእነዚህ ማሻሻያዎች ከአካባቢው አስተያየት ለመስማት 
የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ነው። ስለ ፕሮጀክቱ መረጃ እና እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ለማወቅ፣ በ Cambridgema.gov/theportይጎብኙ

የካምብሪጅ መቋቋም የሚያስችል እቅድ 
የአየር ንብረት ለውጥ አደጋዎችን ለመቀነስ እንደ 
መመሪያ ሆኖ ያገለግላል
በጁላይ ወር ላይ ከተማዋ የአየር ንብረት ለውጥ አደጋዎችን ለመቋቋም የሚያስችል 
እና ማህበረሰቡን መቅረት ከማይችሉ ተጽኖዎች ለማዘጋጀት የሚረዳውን እንደ 
ፍኖተ ካርታ የሚያገለግለውን የካምብሪጅ መቋቋም የሚያስችል እቅድ አውጥቷል። 
እቅዱ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የአየር ሙቀት መጨመር፣ የዝናብ መጨመር 
እና የባህር ከፍታ መጨመር አደጋዎች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም እስከ 2030 እና 
2070 ድረስ ይመለከታል።

የመቋቋም እቅድ ማውጣት በአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነት ግምገማ በጀመረው 
የማህበረሰብ ሂደት ውስጥ ያደገው “የአየር ንብረት ጭንቀት ፈተና” ብዙ ውሃ 
እና ሙቀት ካየን እና ምንም አይነት እርምጃ ካልወሰድን በካምብሪጅ አካላዊ እና 
ማህበራዊ ሁኔታ ምን ሊፈጠር እንደሚችል የሚጠይቅ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ 
ለካምብሪጅ ምን ማለት እንደሆነ እና ምን አይነት ስልቶች ውጤታማ፣ ሊተገበሩ 
የሚችሉ እና ፍትሃዊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለመረዳት ነዋሪዎች፣ ንግዶች፣ ተቋማት እና 
የማህበረሰብ ድርጅቶች በህዝባዊ ስብሰባዎች፣ ወርክሾፖች፣ የትኩረት ቡድኖች እና 
የዳሰሳ ጥናቶች ላይ ተሰማርተዋል።

የመቋቋም አቅም ያለው የካምብሪጅ ፕላን ካምብሪጅ የተገነባው ለቀድሞው የአየር 
ንብረት ነው በሚለው ሀሳብ ላይ የተመሰረተ እናም ከወደፊቱ የአየር ንብረት ለውጥ 
ጋር መላመድ አለበት በሚለው ላይ ነው። በእቅዱ ውስጥ ያሉት 34ቱ ስልቶች 
በአራት የተግባር ምድቦች አካላዊ እና ማህበራዊ ማገገምን ማሳደግ ላይ ያተኮረ ነው፡ 
የተቀራረቡ ሰፈሮች፣ የተሻሻሉ ሕንፃዎች፣ ጠንካራ መሠረተ ልማቶች እና አረንጓዴ 
ከተማ። እና ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ሚናዎች አሉ- ነዋሪዎች፣ ተቋማት፣ 
መንግስት እና ንግዶች። ስኬታማ ለመሆን ሁሉም የድርሻውን መወጣት እና 
መተባበር አለበት።

እንደ የዝናብ የአትክልት ስፍራዎች፣ አረንጓዴ ጣሪያዎች፣ ብዙ መናፈሻ ቦታዎች፣ 
የዛፍ ጣራዎችን በማስፋት እና ቀለል ያሉ የጣሪያዎች ቀለም እና መንገዶችን 
በመጠቀም ምን ያህል የፀሐይ ኃይል እንደሚንፀባረቅ በመጨመር ከፍተኛ የሙቀት 
አደጋዎችን መቀነስ ይቻላል። ከመሬት በታች ባለው የጎርፍ ውሃ ማጠራቀሚያ 
ታንኮች፣ አረንጓዴ እና ሰማያዊ ጣሪያዎች (ማለትም ውሃን ለጊዜው በጣሪያ 
ላይ በማጠራቀም) እና እንደ ዝናብ የአትክልት ስፍራ ባሉ አረንጓዴ መሠረተ 
ልማቶች የበለጠ ኃይለኛ የጎርፍ አደጋን መቀነስ ይቻላል። ከፍ ባለ የባህር ከፍታ 
ላይ የሚጋልቡ አውሎ ነፋሶች በአካባቢያዊ ማገጃ ስርዓት መከላከል ይቻላል። 
አደጋዎችን መቀነስ ቢቻልም፣ ሙሉ በሙሉ ሊወገዱ አይችሉም፣ ስለዚህ መከላከል 
ለማይቻልባቸው ተጽኖዎች ለመዘጋጀት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው።

የካምብሪጅ መቋቋም የሚያስችል እቅድ ከከተማ ደን ማስተር ፕላን፣ ከካምብሪጅ 

ከተማ አቀፍ ዕቅድ፣ ከተጣራ ዜሮ የድርጊት እቅድ እና ከማህበረሰብ ጤና ማሻሻያ 
እቅድ ጋር ተቀናጅቷል። ብዙ የአየር ንብረት የመቋቋም እርምጃዎች ቀድሞውኑ 
ተከናውነዋል ወይም በመከናወን ላይ ናቸው። የከተማ ደን ማስተር ፕላን በህዝብ 
እና በግል ንብረቶች ላይ የችግኝ ተከላ እና እንክብካቤን አስፋፍቷል። የወደብ 
መሠረተ ልማት ፕሮጀክትን ጨምሮ በርካታ የመሬት ውስጥ የዝናብ ውሃ ታንክ 
ፕሮጀክቶች፣ 
በሕዝብ ሥራዎች መምሪያ እየተተገበረ ነው። የአየር ንብረት መቋቋሚያ የዞን 
ክፍፍል ግብረ ኃይል በዞን ክፍፍል ውስጥ የጎርፍ እና የሙቀት መስፈርቶችን 
ለማስተካከል ምክሮችን ይሰጣል። እንደ ፊንች ካምብሪጅ የቤቶች ፕሮጀክት ያሉ 
አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶች ለ 2070 የጎርፍ ከፍታዎች የተነደፉ ናቸው። ከ 2008 
ጀምሮ የጣሪያ ማንጸባረቂያዎች እየጨመሩ መጥተዋል። 
በካምብሪጅ የከተማ ሙቀት ዳሽቦርድ፣ Cambridgema.gov/
urbanheatdashboard ላይ እንደሚታየው። እና በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት 
የተቋቋመው የህዝብ ጤና መምሪያ የካምብሪጅ ማህበረሰብ ኮርፕስ፣ ጥረቱን ወደ 
መቋቋሚያነት እያዞረ ነው። ካምብሪጅ ከጎረቤት ከተሞች እና ክልሎች ጋር በሶስት 
የክልል የአየር ንብረት ለውጥ ትብብር ላይ ይሳተፋል።

ተቋቋሚ ከተማ ተቋቋሚ ህዝብ ሚል ርዕስ ያለው፣ የማጠቃለያ ሪፖርት የእቅዱን 
አጭር መግለጫ ይሰጣል። ምክሮችን እና ግብዓቶችን የሚያካትቱ የአየር ንብረትን 
መቋቋም የሚችሉ መሳሪያዎች ለኪራይ፣ ለቤት ባለቤቶች፣ ለአነስተኛ ንግዶች እና 
ለትልቅ ድርጅቶች ተዘጋጅተዋል።

ካምብሪጅ የአየር ንብረት ለውጥን የበለጠ የሚቋቋም ለማድረግ ስለ እቅዱ 
እና እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ካንብሪጃውያን በ Cambridgema.gov/
resilientcambridgeላይ እንዲያውቁ ይበረታታሉ።
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የክረምት ወቀት እየቀረበ እየመጣ በመሆኑ፣ እነዚህን 
ለ ነዋሪዎች እና የንብረት ባለቤቶች ተብለው የተዘ
ጋጁ ጠቃሚ ማስታወሻዎችን ይመልከቱ። 

ከተማው በረዶ በጀመረ በሶስት ሰአታት ውስጥ 
ሁሉንም ዋናዋና መንገዶችን በኬሚካል ያጸዳል፣ 
በሁሉም የማዕበል ደረጃዎች ላይ እንዲታረሱ ያደር
ጋል፣ እናም አውሎ ነፋሱ ካበቃ በኋላ ሁሉንም የከ
ተማዋ ንብረቶች ኣዋሳኝ የሆኑ መንገዶች እና የእግ
ረኛ መንገዶችን የማጽዳት ስራ ይሰራል። 

በአንዳንድ አጋጣሚዎች፣ የህዝብ ስራዎች በረዶ 
ይዘንባል ተብሎ ከሚጠበቅበት ግዜ ቀደም ብለው 
በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀውን የብራይን ብጥብጥ 
መንገዱ ላይ በማፍሰስ በረዶው ከአስፋልቱ ጋር እን
ዳይጣበቅ የማድረግ ስራ ይሰራሉ። መንገዶች ላይ 
ሲደረጉ ነጥረው ከሚመለሱ እኛ በ በረዶው ላይ 
ታጥበቀው ከሚቀሩት የ ግራኑላር ጨዎች ሳይሆን 
ብራይን ከ በረዶው ጋር ከተገናኘ በኋላ ወዲያው 
ስራ የሚጀምር ነው። ይህ ደግሞ በቀለሉ በረዶን 
ለማስወገድ ይረዳል። በተጨማሪም፣ ብራይን 
መጠቀም በኣማካይ 30% ያነሰ ጨው በመጠቀም 
ከመጠን ያለፈ ጨው ወደ ዛፍ ጉድጓዶች እና ወደ 
ፈሳሽ መውረጃዎች እንዳይፈስ በማድረግ የኣካባቢ 
ተጽእኖን ይቀንሳል። 

በተቻለ መጠን በረዶን በብቃት እና በጥራት የማስወ
ገድ ሂደቶችን በቀጣይነት እንገመግማለን እንደዚሁም 
በአዳዲስ መሳሪያዎች እና ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ 
በሆኑ ቴክኒኮች ላይ ኢንቨስት በማድረግ የከተማውን 
የእግረኛ መንገድ እና ጎዳናዎች ደህንነታቸው የተጠ
በቀ እና ለሁሉም ተጠቃሚዎች ተስማሚ እና ደህንነ
ታቸው የተጠበቀ እንዲሆኑ ለማድረግ እንሰራለን። 

የክረምት የአየር ሁኔታ አጫጭር መረጃዎች እና ማስታወሻዎች

የእግረኛ መንገዶች፣ የእሳት ማጥፊያዎች እና የዝናብ ማስረጊያዎች ከቆሻሻ እና 
በረዶ ነጻ ማድረግ
በረዶን በመጠረግ የድርሻዎን በማበርከት መላውን ህብረተሰብ መርዳት ይችላሉ።

እንደ ማስታወሻ፣ በ ተማው ትዕዛዝ መሰረት፡

• የንብረት ባለቤቶች በረዶን ከንብረታቸው ወይም 
የንግድ ቦታቸው ጋር በተጓዳኝ የሚገኝን የእግ
ረኛ መንገድ በቀን በረዶ መዝነብ ካቆመበት ጊዜ 
አንስቶ በ 12 ሰዓታት ውስጥ፣ ሌሊት በረዶው 
ወርዶ ከሆነ ደግሞ ከ ሰዓት ከ 1 p.m. በፊት በረ
ዶውን የማጽዳት ግዴታ አለባቸው። በእግረኛ 
መሄጃ መንገዶች ላይ የተጸዳው ቦታ፣ ዊልቼር እና 
ተሽከራክሪዎችን ለማሳለፍ በሚያስችል መልኩ 
ከ 3-4 ጫማ ስፋት ያለው መሆን አለበት። በ 
መንገድ መታጠፊያ ላይ የሚገኙ ንብረቶችም 
ቢሆኑ፣ የእግረኛ መሄጃ መንገዱን በሁሉም ጎን 

ማጽዳት እና በእግረኛመሻገሪያ ቦታዎች ላይ የሚገ
ኙትን ራምፖች ጽዱ ማድረግ ኣለባቸው።

• በረዶው ከተጋገረበት ሰዓት አንስቶ በ 6 ሰዓታት 
ውስጥ በረዶውን ያቅልጡት ወይም ያስወግዱት። 
በቦታው ያልነበሩም እንኳን ቢሆን፣ ሌላ እርሶን 
ተክቶ ሃላፊነቱን በመውሰድ ከንብረቶ በተጓዳኝ 
የሚገኝ የእግረኛ መንገድ ላይ እና ራምፖች ላይ 
ያለውን በረዶ ያማጽዳት ስራ ሊሰራ የሚችል ሰው 
የማዘጋጀት ግዴታ የእርሶ ነው። ይህንን የከተ
ማው የ እግረኛ መንገዶች የማጽዳት ትዕዛዝ መተ
ላለፍ $50/ቀን ያስቀጣል።
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የአውሎ ንፋስ አዳዲስ ዜናዎች እና የመኪና ማቆም መረጃ
የ Cambridge Snow Center (የካምፕሪጅ የበረዶ ማዕከል)፣ Cambridgema.gov/snow ይጎብኙ
የካምፕሪጅ ከተማ የበረዶ ማዕከል፣ Cambridgema.gov/snow የበረዶ የኣስቸኳይ 
ግዜ የመኪና ማቆም ገደቦች፣ አማራጭ ከመንገድ ውጭ መኪና ማቆም እና የመን
ገድ መዘጋቶች የተመለከቱ መረጃዎች እና አዳዲስ ዜናዎችን ያካተተ ነው። ምንም 
እንኳን ምንም ዓይነት የበረዶ የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ባይታወጅም፣ እባክዎ እነዚህን 
አጠቃላይ ከመንገድ ውጭ መኪና የማቆም መመሪያዎች ያሳታውሱ።

• የበረዶ ማረሻዎች በረዶውን ከእግረኛ መሻገሪያ ላይ መግፋት እንዲችሉ 
ቢያንስ ከመንገድ መታጠፊያ 20 ጫማ ርቀው መኪናዎች ያቁሙ። ከመንገድ 
መታጠፊያ ራቅ ብሎ መኪናን ማቆም ዓመቱን ሙሉ እይታን ያሻሽላል እንደ
ዚሁም ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል። 

• ለመኪና ማቆሚያ በተዘጋጀ ክፍት ቦታ ላይ የቦታ መያዣዎችን ማድረግ የተከ
ለከለ ነው፣ ማናቸውም በመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ተቀምጠው የተገኙ 
ነገሮች ይወገዳሉ።

Snow Exemption Program and Shoveling Assistance (ከበረዶ ነክ ግዴታ
ዎች ነጻ የመሆን መርሃ-ግብር እና የኣካፋ ድጋፍ)

አነስተኛ ገቢ ያላቸው እና ዕድሚያቸው የገፉ ወይም የኣካል ጉዳት ያለባቸው ነዋሪ
ዎች ለ ከተማው ከበረዶ ነክ ግዴታዎች ነጻ የመሆን መርሃ-ግብር ብቁ ለመሆን ሊያ
መለክቱ ይችላሉ። Cambridge Council on Aging (የካምፕሪጅ የዕድሜ መግፋት 
ካውንስል)ን 617-349-6220 (ድምጽ) ወይም 617-349-6050 (TTY) ደውለው 
ያነጋግሩ። 

ለመርሃ-ግብሩ ብቁ ካልሆኑ፣የ ዕድሜ መግፋት ካውንሱሉ በድርድር ክፍያ የሚከፈ
ላቸው የተወሰኑ የበረዶ መጥረግ ባለሞያዎች እና ተማሪዎችን ሊያቀርብ ይችላል።

ችግሮች ሲያጋጥሙ በኢንተርኔት መሰመር ላይ ወይም የእጅ ስልክዎን ተጠቅመው 
ሪፖርት ያድርጉ።

የእግረኛ መንገዶች፣ የሳይክል መንገዶች ወይም ሌሎች ማጽዳት የሚፈልጉ መገ
ዶችን ይመልከቱ? ያጋጠመ ችግርን ሪፖርት ማድረግ ከአንድ ደቂቃ በላይ የማይ
ወስድ ከመሆኑም በተጨማሪ መንገዶቻችን እና የእግረኛ መንገዶቻችን ደህንነታ
ቸው የተጠበቀ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ነጻ የ Commonwealth Connect 
app ለ ኣይፎን እና አንድሮይድ ያውርዱ ወይም መስመር ላይ በኢንተርኔት 
Cambridgema.gov/311 ላይ ሪፖርት ያድርጉ።

ለበጋ ማዕበሎች ራስዎን ያዘጋጁ 

• አውሎ ነፋሱን ለማለፍ የሚያስችል በቂ የሆነ የማሞቂያ ነዳጅ እንዳለዎት ያረ
ጋግጡ፤

• ባትሪዎች፣ ፋልሽ ላይቶች፣ የታሸጉ ነገሮች እና ታሸገ ውሃ ያስቀምጡ፤

• የጭሽ እና የካርበን ሞኖኦክሳይድ አነፍናፊ መሳሪያዎች በኣግባቡ እየሰሩ 
መሆኑን ያረጋግጡ፤

• አስፈላጊ የሆኑ መድሃኒቶች ኣቅርቦት እንዳልዎት ያረጋግጡ።

የበረዶ ማሳሰቢያዎችን ለማግኘት ይመዝገቡ
የበረዶ ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ የመኪና ማቆም ማሳሰቢያዎችን በስልክ፣ 
በጽሑፍ መልዕክት ወይም በኢሜይል ለማግኘት፣ Cambridgema.
gov/subscribe ላይ ይመዝገቡ ወይም በ Twitter (ትዊተር) @
CambMA ላይ እና በ Facebook (ፌስቡክ) ላይ አዳዲስ ዜናዎችን 
ለማግኘት ይከተሉን። ከተማው በ ትዊተር ላይ ህዝቡ ውይይቱን ይከ
ታተለው ዘንድ #CambMASnow የሚለውን ምልክት እየተጠቀመ 
ይገኛል።
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ከተማው በዚህ የጸደይ ወቅት ደረጃቸውን 
የጠበቁ የቆሻሻ ማንሻ ጋሪዎችን ስራ ላይ 
ያውላል
እንደ አንድ የካምብሪጅ ሰፊ የኣይጦች ቁጥጥር ስራዎች ኣካል፣ ከተማው 
ደረጃቸው የጠበቁ የመንገድ ዳር የቆሽሻ ማንሻ ጋሪዎችን በጸደይ 2022 ላይ 
ስራ ላይ ያውላል። Department of Public Works (DPW) (የህዝባዊ 
ስራዎች መምሪያ) ለሁሉም ከከተማው የመንገድ ዳር ቆሻሻ የመሰብሰብ 
አገልግሎት ተጠቃሚ ህንጻዎች በነጻ አዳዲስ የቆሻሻ ጋሪዎችን ያቀርባል።

አይጦችን ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ፣ እነዚህ ኣዳዲስ ጋሪዎች የቆሻሻ ክምር 
በመቀነስ ወደ መንገዶች/የእግረኛ መንገዶች ቆሻሻ እንዳይወድቅ ከማድረ
ግም በተጨማሪ፣ በመላው ከተማ የሚገኙ ብዙ ለአይጦች እንቅስቃሴ ምቹ 
እየሆኑ የመጡ የቆሻሻ በርሜሎችን ምትክ በመሆንም ያገልግላሉ። አዳዲ
ሶቹ ጋሪዎች የእግረኛ መንገዶችን ተደራሽነት ከማሻሻላቸውም በተጨማሪ፣ የ 
DPW ኤርጎኖሚክስ የሚያሻሽሉ ይሆናሉ።

የአይጦች ቁጥጥር ስርዓቱን ለመጨመር፣ እባክዎ እነዚህን እርምጃዎች 
ይውሰዱ፡

• ሁሉንም የምግብ ትራፊዎች በመንገድ ዳር ላይ በተቀመጠው አይጦችን 
በመቆጣጥር ላይ ውጤታማ የሆነ መቆለፊያ ያለው የማዳበሪያ ጋሪ ላይ 
ማድረግ። በማህበረሰባችን ውስጥ የሚገኙትን አይጦች በመቀነስ ረገድ 
ልናደርግ የምንችለው የተሻለ ነገር የምግብ ምንጫቸውን ማስወገድ 
ነው። የማዳበሪያ ጋሪ እና/ወይም የኩሽና የቆሻሻ መሰብሰቢያ ዕቃ ለማ
ግኘት፣ እባክዎ Cambridgema.gov/compostን ይጎብኙ።

• የቆሻሻ ጋሪዎ ክዳኖች በሚገባ መዘጋታቸውን እና ጋሪው ከመጠን 
በላይ ኣለመሞላቱን ያረጋግጡ።

• ከቆሻሻ ጋሪው ላይ በተቻለ መጠን ቆሻሻን ወደ ማዳበሪያን በመቀየር እና ሪሳይ
ክል በማድረግ እንደዚሁም ኤሌክትሮኒክሶች እና ጨርቃ ጨርቆች ለልዩ ሪሳይ
ክል ማድረጊያ በመስጠት የቆሻሻውን መጠን ይቀንሱ። ለበለጠ መረጃ፣ የ Get 
Rid of It Right መሳሪያን ከ CambridgeMA.Gov/Recycle ላይ አውርደው 
ይጠቀሙ።

• ጋሪዎች ቆሻሻ ከሚሰበሰብበት ቀን በፊት ባለው ምሽት 6 p.m. በኋላ ወይም 
ቆሻሻ በሚሰበሰብበት ቀን ደግሞ 7 a.m. ላይ በ መንገድ ዳር ላይ መቀመጥ 
ኣለባቸው። ጋሪዎቹ ቆሻሻ ከተሰበሰበ በኋላ እስከ 6 p.m ድረስ ከመንገድ ዳር 
ላይ መነሳት አለባቸው።

በመጀመሪያ 2022 ላይ ከተማው አዲሱ መረሃ-ግብር ላይ የሚመክር የማህበረ
ሰብ ስብሰባ ታስተናግዳለች። ከዚህም በተጨማሪ ከተማው፣ አዲሱን የቆሻሻ ጋሪ 
መቼ መጠበቅ እንዳለብዎት እና አሮጌውን የቆሻሻ በርሜል እንዴት ማስወገድ እን
ዳልብዎ የሚያስገነዝብ የመረጃ ፖስት ካርድ የሚልክ ይሆናል። አዳዲሶቹ የቆሻሻ 
ጋሪዎች የተለያዩ የህንጻ መጠኖችን ለማስተናገድ በሚያስችል መልኩ፣ በሶስት የተ
ለያዩ መጠኖች የሚቀርቡ ይሆናል። በዚህ መርሃ-ግብር ላይ እና በሌሎችም የከተ
ማው የቆሻሻ መርሃ-ግብሮች ላይ ለመቆየት፣ ለከተማው ወርሃዊ ሪሳይክል ማድረግ 
ሂደት፣ ማዳበሪያ የማዘጋጀት እና ለቆሻሻ የተመለከተ ጽሁፍ በ Cambridgema.gov/
Subscribeእዚህ ላይ ይመዝገቡ።

ከተማው ለአዲሱ መርሃ-ግባር ያዘጋጃቸው ሶስት የተለያዩ ጋሪዎች ምሳሌዎች።

በከተማው ቦርድ እና ኮሚሽን ላይ በበጎ 
ፈቃደኝነት ስራ ላይ ይሳተፉ
የካምብሪጅ ከተማ፣ ነዋሪዎች በተለያዩ ቦርዶች እና ኮሚሽኖች ላይ በመሳተፍ 
በውስኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያበረታታል። በቦርድ ወይም ኮሚሽን 
ላይ ማገልገል መልካም ተሞክሮን የሚሰጥ ከመሆኑም በተጨማሪ በሚኖሩበት 

ወይም በሚሰሩበት 
ማህበረሰብ ውስጥ 
ያለውን የህይወት ጥራት 
በማሻሻል ላይ የድርሻዎን 
ለመወጣት ጥሩ መንገድ 
ሊሆን ይችላል። 
በተጨማሪም፣ ከተማው 
በቦርዶቹ እና በኮሚሽኖቹ 
ውስጥ ያለውን 
ብዝሃነትን እና አካታችነት 
በማጠንከር፣ የተለያየ 
ማንነት፣ ባህል፣ የኋላ 

ታሪክ እና ስነ-ሃሳብ ካላቸው ግለሰቦች እና ቡድኖች ጋር ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ግንኙነት በመፍጠር የ ማህበረሰቡን ተሳትፎ የማስፋት እና ጥልቀት እንዲኖረው 
የማድረግ ግብ ይዞ እየሰራ ነው። ተጨማሪ መረጃ በ 
Cambridgema.gov/boards ላይ ያግኙ።

የመኖሪያ ቦታ አከባቢ ላይ መኪና የማቆም 
ፈቃድ ማደሻ ወቅት 
አሁን ላይ ያሉት የነ
ዋሪዎች እና የጎብኚ
ዎች ፈቃዶች እስከ 
ማርች 31፣ 2022 
ድረስ ነው የሚያገለግ
ሉት። ለ 2022 የነዋሪ/
ጎብኚ የመኪና ማቆሚያ 
ፈቃድ ማደሻ ወቅት ከ 
ጃኑዋሪ 3 – ማርች 31፣ 
2022 ድረስ ይቆያል። 
ምንም እንኳን ከጃኑ
ዋሪ 3፣ 2022 በፊት 
ፈቃዶች የማይሰጡ 
ወይም በፖስታ የማ
ይልኩ ቢሆንም፣ ነዋሪዎች በኢንተርኔት መስመር ላይ ማሳደስ ሀሙስ፣ ኖቬምበር 
1፣ 2021 መጀመር ይችላሉ። በኢንተርኔት መሰመር ላይ የሚያመለክቱ አመልካቾች 
ሂደቱን ለመጨረስ ከ 3-5 ሳምንታት ይፍጅባቸዋል።  
ተጨማሪ መረጃ በ Cambridgema.gov/RPP ላይ ያግኙ።

የ 2021 የነዋሪዎች ፈቃድ ፎቶ በ Mark Hornbuckle።
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የ Cambridge Fire Marine Unit (የካምፕሪጅ 
የእሳት ኣደጋ የባህር ሃይል ክፍል) የውሃ 
አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ይሰጣል። 
Cambridge Fire Department’s (CFD) (ካምብሪጅ እሳት አደጋ መምሪያ) የባህር 
ክፍሉ፣ በባህር ላይ የሚያጋጥሙ እሳቶችን በማስወገድ፣ በመጥለቅ የማዳን ተልዕኮዎች፣ 
ከውሃ የተያያዙ የአስቸኳይ የህክምና ጥሪዎችን በማስተናገድ፣ ዓደገኛ ነገሮች በውሃ አካላት 
በሚፈሱበት ግዜ በመቀነስ፣ የህግ ማስከበር ኣጋሮችን በመደገፍ፣ እንደዚሁም ለማናቸውም 
ከውሃ-ጋር የተያያዙ አስቸኳይ ጊዜ ጥሪዎችን የማስተናገድ ብቃት በማሳደግ ላይ ይሰራል። 
የ ባህር ክፍሉ የእሳት ኣደጋ ሰራተኞች እንደ ጀልባ ነጂዎች እና የቡድን ኣባላት ሰልጥነው 
ብቃታቸው የተረጋገጠላቸው ናቸው። ሁሉም አባላት በሚባል መልኩ የአስቸኳይ ጊዜ 
የህክምና ቴክኒሻኖች ወይም ፓራሜዲክስ ሲሆኑ ብዙዎቹ ደግሞ የ HazMat ሰርቲፍኬት 
ያላቸው ናቸው።

በቻርለስ ወንዝ እና በፍሬሽ ኩሬ ላይ ከሚደረጉ የአስቸኳይ ግዜ ስራዎች በተጨማሪ፣ 
የባህር ክፍሉ የ Massachusetts Bay Maritime Firefighting Task Force (ማሳቹሴትስ 
ቤይ የባህር እሳት አደጋ ግብር ሃይል) አባላት ሲሆኑ፣ በሰፊው የቦስተን አከባቢ እንደዚሁም 
በሰሜን እና ደቡብ የባህር ዳርቻዎች ላይ የጀልባ የእሳት አደጋ የጋራ ምላሾችን የሚሰጡ 
ናቸው። የባህር ሃይል ክፍሉ የ Commonwealth of Massachusetts Harbormasters 
and Maritime Professionals Association (የ ማሳቹሴትስ ኮመንዌልዝ ሃርቦማስተርስ 
እና የባህር ባለሞያዎች ማህበር) አባል ሲሆን፣ ከእሳት ኣደጋ የምላሽ ሰጪ ተባባሪዎቻችን፣ 
ከአስቸኳይ ጊዜ የህክምና ኣገልግሎቶች፣ እንደዚሁም ከ United States Coast Guard 
(የባህር ዳርቻ ጠባቂ ሃይል) ጋር ብዙ ታላላቅ ልምምዶችን ያደረገም ነው።

በባለፈው ዓመት፣ የ Cambridge Fire Marine Unit (የካምፕሪጅ የእሳት አደጋ የባህር 
ክፍል) በ ወሃ ላይ ወይም በውሃ ውስጥ ለህወታቸው አደጋ በሆነ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 
ሰዎችን፣ በአደጋ ውስጥ የነበሩ ጀልባዎችን ለማዳን/ለመርዳት ወደ ውሃ ውስጥ የገቡ 
ተሽከርካሪዎችን እንደዚሁም የኣደገኛ ነገሮች ምርመራዎችን ለማገዝ ተንቀሳቅሷል። በታሪክ፣ 
የካምብሪጅ እሳት ኣደጋ፣ ሄሊኮፕተር ኣደጋ ኣጋጥሞት ጀልባ ቤት ውስጥ የወደቀበት፣ የህዝብ 
ማመላለሻ አውቶቡስ ውሃ ውስጥ የገባበት፣ የውሃ ድልድይ እንጨት ላይ የተነሳ እሳት 
እና የርችት እሳት አደጋዎችን ጨምሮ ለተለያዩ ዓበይት የ ቻርለስ ወንዝ ኣከባቢ ያጋጠሙ 
ኣደጋዎች ምላሽ ሰጥቷል።

CFD የ ባህር ሃይል ክፍል ስምሪት እነዚህን ያካትታል፥ 

የባህር ሃይል ክፍል 1፣ 34’ ቁመት፣ 10’7” ወራጅ ቁመት ያለው በትዕዛዝ የተሰራ የ 
አሉሙኒየም የእሳት ኣደጋ ማምለጫ ጀልባ፣ 1500 ጋሎን በ ደቂቃ አቅም ያለው የእሳት 
ማጥፊያ ፓምፕ፣ በውስጡ የቦው መቆጣጠሪያ፣ የaft መቆጣጠሪያ እና ብዙ የእሳት ማጥፊያ 

ቱቦ መሰመሮች የሚይዝ ነው። ተቀጣጣይ ፈሳሽ እንፋሎት እሳትን ለማጥፋት የሚያስችል 
የፎም ታንክ የሚሸከምም ነው። በቀድሞው የ CFD ዋና ሃላፊ Patrick H. Raymond ስም 
የተሰየመው ባህር ሃይል 1፣ ዘመናዊ የአቅጣጫ መፈለጊያ መሳሪያ፣ ሶናር፣ መገናኛዎች እና 
የአደገኛ ነገሮች ማነፍነፊያ መሳሪያዎች የተገጠመለት ነው። Raymond ከ 1871 እስከ 1878 
ድረስ የ Cambridge Fire Department’s (CFD) (ካምብሪጅ እሳት አደጋ ክፍል) ዋና ሃላፊ 
ሆኖ ያገለገለ ሲሆን፣ በተባበሩት የኣሜሪካ መንግስታት ውስጥ የመጀመሪያው ጥቁር የእሳት 
አደጋ ዋና ሃላፊ ነው። በተጨማሪም የተባበሩት የአሜሪካ መንግስታት የባህር ሃይል የ እርስ 
በእርስ ጦርነት ጊዜም አርበኛም ነው።

 የባህር ሃይል ክፍል 2፣ 24’ ቁመት ያለው ጀልባ ነው። የባህር ሃይል ክፍል 3 እና 4 ተጎታች 
ያላቸው ሆነው ሊጎተት በሚችል የአሳት አደጋ ቤት ውስጥ ሊቀመጡ የሚችሉ ሆነው 
ድንገተኛ ኣደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ ደግሞ ሊሰማሩ የሚችሉ ናቸው። አዳኝ ኩባንያ 1 
ሊተነፍስ የሚችል የማዳኛ ጀልባ የሚሸከም ነው።

A Dive Rescue Truck (የመጥለቅ ኣዳኝ መኪና) የባህር ሃይል ክፍል ኣባላት በመጥለቅ 
የማዳን ስራ በሚሰሩበት ግዜ እና ፍለጋ በሚያካሂዱበት ግዜ ድጋፍ ይሰጣል። ሁሉንም 
SCUBA (self-contained underwater breathing apparatus) (የውሃ ውስጥ መተንፈሻ 
መሳሪያ)፣ ደረቅ ልብሶች፣ የውሃ ውስጥ መገናኛ መሳሪያዎችን፣ ከመሬት ላይ የሚቀርቡ 
የመጥለቂያ መሳሪያዎች፣ ሶናሮች፣ የውሃ ውስጥ ካሜራዎች እንደዚሁም የውሃ ጠላቂ 
ብክለት መከላከያ መሳሪያዎችን የሚሸከም ነው።

ሁሉም ጀልባዎች ቤት ውስት በ CFD የ ቴክኒክ ኣገልግሎቶች መካኒኮች ጥገና 
የሚደረግላቸው ናቸው።

አዳዲስ በማሳቹሴትስ ጎዳና ላይ የተደረጉ 
የደህንነት ማሻሻያዎች

በሴፕቴምበር፣ ከተማው የ Mid-Mass Ave (ሚድ-ማስ ጎዳና) የደህንነት ማሻሻያ 
ፕሮጀክት እጠናቀቀ፣ ይህም በዚህ የማሳቹሴትስ ጎዳና ክፍል ላይ ከኢንማን ጎደና 
እስከ ትሮውብሪጅ ጎድና ድረስ የተለያዩ የደህንነት እና የመንገድ ተጠቃሚዎች 
ማሻሻያዎችን ያመጣ ነው። ማሻሻያዎች የሚከተሉትን ያካተቱ ናቸው፥

• በ Mass. Ave (ማስ ጎዳና) ከ ኢንማን እስከ ትሮውብሪጅ መንገድ የሚሄዱ 
የተለዩ የብስክሌት መስመሮች፡

• ለትራንዚት መንገድ ነጂዎች የመንገድ ንጣፍ ምልክቶች እና የምልክቶች 
ማሻሻያዎች፤

• የእግረኛ ደህንነት ለማሻሻል የሚጥቅሙ የምልክቶች ማሻሻያዎች፤ እና

• የንግድ ቦታዎች እና የነዋሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት የመኪና ማቆሚያ እና 
መጫኛ መመሪያዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች።

የተለያዩ የብስክሌት መስመሮች በአካል ከተሽከርካሪ መንገድ ጋር የተለያየ ቦታን ይፈ
ጥራሉ፣ ይህም ብስክሌት የሚነዱ ሰዎች ደህንነት እና ምቾት የሚያሻሽል ነው። ስለ 
ፕሮጀክቱ ተጨማሪ መረጃ በ  
Cambridgema.gov/mid-mass-ave እዚህ ላይ ይገኛል።

ይህ ስራ ከከተማው የዜሮ ግብ ዓላማ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው፣ 
Cambridgema.gov/visionzero በተጨማሪም የ Cycling Safety 
Ordinance (ብስክሌት መንዳት ደህንነት ትዕዛዝ) Cambridgema.gov/
cyclingsafetyordinanceመስፈርቶችንም የሚያሟላ ነው።

ፎፎ: Kyle Klein



8 CityView Winter 2021-22

ደስታ ማለት The Hive ላይ ብዝዝዝ ብሎ 
ድምጽ ማሰማት ነው

በ ወርሃ ሃምሌ፣ Cambridge Public Library (CPL) (ካምብሪጅ ህዝባዊ ላይብረሪ)፣ 
ህዝቡን ወደ ዘመናዊ ወደ ሆነው የፈጠራ ቦታ እና የሳይንስ ቴክኖሎጂ ጥበብ እና 
ሂሳብ ትምህርቶች ማዕከል ወደ ሆነው The Hive ጋብዟል። የፈጠራ ሰዎች ቦታው 
ለካምብሪጅ ህብረተሰብ ነጻ፣ የተግባር ትምህርት ዕድሎች የሚያቀርብ ሲሆን፣ 
እንደዚሁም ለግል ፕሮጀክቶች ጥቅም ላይ የሚውሉ መጠቀሚያዎች የሚያቀርብ እና 
ክህሎትን ለማጋራት እና ፈጠራ ትብብርን ለማካሄድ እንደ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። 

The Hive ቦታ የሚከተሉትን የሚያካትት ነው፣ የፋብ ላብራቶሪ፣ እንደ የስፌት 
ማሽኖች እና 3D ማተሚያዎች፣ የድምጽ እና የቪድዮ ይዘቶችን ለማዘጋጀት የሚያስችል 
የመልቲሚድያ ስቱዲዮ፣ የፖድካስቲንግ ስቱዲዮ እና ቨርቹዋል እና ኦውግመንተድ 
እውነታን ሙከራ ለማድረግ የሚያስችል የተራዘመ እውነታ ላብራቶሪ ጨምሮ የተለያዩ 
ዲጂታል እና ባህላዊ የማምረቻ መሳሪያዎችን የያዘ የተግባር ዎርክሾፕ የያዘ ነው።

ከተከፈተ ጀምሮ፣ ወደ 400 የሚጠጉ ፓትሮኖች የ The Hive ባጅ ያለው ተጠቃሚ 
ለመሆን የመጀመሪያ ዎርክሾፕ ላይ የተሳተፉ ሲሆን አባዛኛዎቹ ደግሞ ከ ቦታው ጋር 
የበለጠ ትውውቅ እንዲኖራቻው ከ 12 ቱ ሌሎች ዎርክሾብፖች ኣንዳቸው ላይ 
ተሳትፈዋል። ፓትሮኖች ለኩሽና መሳሪያዎች እና ለቅርጻ ቅርጾች የሚሆኑ የ 3D 
ህትመቶች ጀምሮ፣ እንጨት የሙዙቃ መሳሪያዎች እና የህጻና መጫወቻዎች ሌዘር 
አቆራረጥ፣ ለቡድን ዝግጅቶች ቁልፎችን ማዘጋጀት እና ለክፍል ፕሮጀክቶች ቪድዮዎችን 
መቅረጽ ስራዎችን ሰርተዋል።

The Hive ለላይብረሪ ውስጥ ለሚሰሩት የ Mayor’s Summer Youth Employment Program 
teens (የከንቲባው የክረምት የወጣቶች ስራ ቅጥር መርሃ-ግብር ለአስራዎቹ ዕድሜ) እና ከ 
Innovators for Purpose፣ Recess እና ከ The Hip Hop Transformation ጋር በተደረጉ 
ትብብሮች በኩል ስራ ለተቀጠሩ ወጣቶች ቤት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። በተጨማሪም፣ The Hive 
እንደ Fab16 ያሉ የ ኣንድ ሳምንት ቆይታ ያላቸው እና ከመላው ዓለም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰሪዎች 
ለፈጠራ፣ ለውይይት እና ምናባዊ እይታ የሚያሰባስብ የ ሃይብሪድ ግሎባል ኮንፈረንሶች ያሉ 
ዝግጅቶችን በአዘጋጅነት መርቷል።

ከ Fab Foundation ጋር በትብብር CPL በ Port Pride Day፣ በማዘጋጀት ጎብኚዎች የየግላቸው 
በሌዘር የተቆረጡ የበብል ዋንዶች እና 3D ህትመት ክሎፖች የሚሰሩበት The Hive ን በ 
ተሽከርካሪ ላይ ኣዘጋጅቷል። 

Makerspace ከማህበረሰብ ቡድኖች ጋር ከመደበኛ ሰዓታት ውጪ ልዩ መርሃ-ግብሮች እና የመስክ 
ጉዞዎችን ለማድረግ ለመተባበር 
ዝግጁ ነው። ፍላጎቱ ያላቸው ኣካላት 
ጉዞዎችን ለማዘጋጀት thehive@
cambridgema.gov ላይ መጻፍ 
ይችላሉ። ስለ The Hive ተጨማሪ 
መረጃ ለማግኘት እና የመሉ 
የዝግጅቶች ካላንደር ለማየት፣ እዚህ 
ላይ ይጎብኙ Camb.ma/cplhive።

The Hive በላይብረሪ ላይ እና 
በሰፊው የካምፕሪጅ የ STEAM 
(ስቴም) ኢኒሼየቲቭ የ STEAM 
መዋቅራዊ አካል ነው። STEAM 
Initiative (ስቴም ኢንሺየቲቭ) 
በ City of Cambridge’s 
Department of Human Service Programs (የካምብሪጅ ከተማ የሰብኣዊ ኣገልግሎት 
መርሃ-ግብሮች ክፍል)፣ Cambridge Public Schools (የካምብሪጅ ህዝባዊ ትምህርት ቤቶች)፣ 
እና Cambridge Public Library (ካምብሪጅ ህዝባዊ ላይብረሪ) ትብብር የተቋቋመ የጋራ ተቋም 
ነው። STEAM Initiative (ስቴም ኢንሺየቲቭ) ሁሉም የካምብሪጅ ነዋሪዎች የ STEAM ትምህርት 
ያገኙ ዘንድ እና ስኬታማ፣ ተሳታፊ እና በዚህ በፍጥነት የሚጓዝ ዓለም ውስጥ ሃላፊነት የሚሰማው 
ዜጋ ለመሆን የሚያስችላቸው ከፍተኛ ጥራት ያለው የ STEAM ፕሮግራሚንግ ተደራሽነት እና 
የመጠቀሚያዎች አቅርቦትን የሚያሳልጥ ነው። እንደ The Hive ያሉ Makerspaces (የፈጠራ 
ቦታዎች) የ STEAM Initiative (ስቴም ኢንሺየቲቭ) የዘር ፍትህ ተልዕኮዎች ወሳኝ አካላት ናቸው 
ምክኒያቱም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና የ ክህሎት ግንባታ ዕድሎችን ስለሚያቀርብ።

ላይብረሪ ላይ ለሚገኘው STEAM የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ በ ካምብሪጅ ከተማ፣ Cambridge 
Public Library Foundation (ካምብሪጅ ህዝባዊ ላይብረሪ ፋውንዲሽን)፣ Friends of the 
Cambridge Public Library (የ ካምብሪጅ ህዝባዊ ላይብረሪ ጓደኞች)፣ Cambridge Trust 
Company (ካምብሪጅ ትረስት ኩባኒያ)፣ the Eric and Jane Nord Family Fund (ኤሪክ 
እና ጄን ኖርድ ቤተሰብ ፈንድ)፣ Google (ጉግል)፣ the Massachusetts Board of Library 
Commissioners (ማሳቹሴትስ የላይብረሪ ኮሚሸነሮች ቦርድ)፣ the Massachusetts Library 
Association (ማሳቹሴትስ የላይበረሪ ማህበር)፣ Richard Miner (ሪቻርድ የማዕድን ኣውጭ) 
እና Corinne Nagy (ኮርኒ ናጊ) እንደዚሁም በ Verizon (ቬሪዞን) በበጎነት የሚደረግ ነው።

ካምብሪጅን ለማሻሻል $1 
ሚሊዮን ዶላር በምን መልክ 
ያጠፉታል?
ከዲሴምበር 3-12፣ 2021 ጀምሮ አሳታፊ የባጀት ፕሮጀክቶች 
ላይ ድምጽ ይስጡ። 

አሳታፊ በጀት (BP) ተምልሶ መጥቷል። ዕድሜህ/ሽ 12 የሞላ 
የካምብሪጅ ነዋሪ ከሆንክ/ሽ (ሁሉም የ 6ኛ ክፍል ተማሪዎችን 
ጨምሮ) ወይም ከዚያ በላይ ከሆንክ/ሽ፣ ከተማዋን ለማሻሻል 
$1 ሚሊየን ዶላር እንዴት እንደሚያወጡ ለመወሰን 
ከዲሴምበር ጀምሮ 3-12፣ 2021 ድምጽ መስጠት ትችላለህ/
ለሽ። 

ይህ ሂደት አሜሪካ ዜጎች ያልሆኑትን እና የዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎችን ጨምሮ በማህበረሰባችን ውስጥ ላሉ ለሁሉም 
ሰዎች ክፍት ነው።

በጁን እና በጁላይ 2021፣ የካምብሪጅ ማህበረሰብ አባላት ከ 
1,000 በላይ ሐሳቦችን ከከተማው የ FY23 ካፒታል በጀት $1 
ሚሊዮን ዶላር እንዴት አርጎ ማውጣት እንዳለበት ሃሳቡን 
አስተላልፏል። ከአገስት እስከ ኖቬምበር፣ ከ 40 በላይ 
የሚሆኑ የበጎ ፈቃድ የበጀት ተወካዮች በአምስት ኮሚቴዎች 
ውስጥ እነዚያን ሃሳቦች ለመመርመር እና ለመገምገም 
እና ብሎም ለምርጫው የመጨረሻ ሀሳቦችን ለማዘጋጀት 
ሰርተዋል።

ያለፉት ጊዜያት የ PB ፕሮጄክቶች፤ ለቤት አልባ ሰዎች 
የሚሆኑ ወሳኝ ግብዓቶች፣ ለማህበረሰብ ትምህርት ማዕከል 
የሚሆኑ ኮምፒውተሮች፣ የሕዝብ መጸዳጃ ቤት 
በማዕከላዊ አደባባይ (Cetral Square)፣ የልብስ 
ማጠቢያ በሕዝብ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎች ብዙ 

ነገሮችን ያካትታሉ። 

እንዴት መምረጥ እንዳለብዎት ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት፣ እባክዎ pb.cambridgema.gov 
ይጎብኙ፣ ወይም የካምብሪጅ ከተማ የባጀት ጽ/
ቤት (Cambridge Budget Office) በ pb@
cambridgema.gov ወይም በ (617) 349-4270 
ያነጋግሩ

የስራ ሰዓታት

ዘወትር ማክሰኞ 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

ዘወትር ረቡዕ 1:00 p.m. - 9:00 p.m.

ዘወትር ሀሙስ 1:00 p.m. - 9:00 p.m.

ዘወትር ዓርብ 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

ዘወትር ቅዳሜ 11:00 a .m. - 3:00 p.m.

ዘወትር ዕሁድ ዝግ

ዘወትር ሰኞ ዝግ
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Lo más importante de esta edición del 
boletín del CityView
El Centro Comunitario de Aprendizaje 
ofrece clases gratuitas para adultos
• Dichas clases son de inglés, cursos de ciudadanía, habilidades 

informáticas, etc. 

• Este es un ambiente seguro y acogedor para personas de todas las 
culturas y todos los orígenes.

• Los participantes tienen acceso a guardería, recursos laborales y 
asistencia para la vivienda. 

La ciudad de Cambridge tiene un plan 
para ayudar a combatir el cambio 
climático
• Los riesgos del cambio climático surgen a partir del aumento de las 

temperaturas, las precipitaciones y los niveles del mar.   

Recordatorios y sugerencias para el 
clima invernal
• Los dueños de las propiedades son responsables de quitar la nieve 

con la pala y retirar el hielo de las aceras.

• Cuando la ciudad declara una emergencia por nieve, las 
actualizaciones están disponibles en la página web del Centro de 
Nieve de Cambridge, en Cambridgema.gov/snow 

Esta primavera, la ciudad distribuirá 
carros de basura con ruedas nuevos en 
los edificios residenciales
• Los carros se entregarán en los edificios residenciales que 

actualmente reciban los servicios de recolección municipales en el 
espacio adyacente a la acera.

• No llene en exceso los contenedores de residuos y deposite los 
desechos de alimentos en los carros para compostaje. Puede 
solicitar un carro de compostaje y un basurero de cocina en 
Cambridgema.gov/compost.

Piense en ser voluntario en una junta 
o comisión de la ciudad
• Prestar servicios en una junta o comisión puede ser una excelente 

manera de contribuir a la calidad de vida de su comunidad.

• La ciudad espera mejorar la diversidad de sus juntas y comisiones a 
fin de interactuar de manera eficiente con personas de diferentes 
culturas, orígenes e ideologías.

The Hive, en la Biblioteca Pública de 
Cambridge, ofrece oportunidades de 
aprendizaje en ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemática (STEAM, 
por sus siglas en inglés)
• Los programas ofrecen posibilidades gratuitas de formación práctica, 

recursos para proyectos y una oportunidad para la colaboración 
creativa.

• The Hive forma parte de la iniciativa STEAM más amplia de la 
ciudad, que ofrece acceso gratuito y fácil al aprendizaje de STEAM 
para todos los residentes de Cambridge.

¿En qué gastaría USD 1 millón para 
mejorar Cambridge?
• Por medio del programa de presupuesto participativo, los residentes 

de Cambridge pueden votar proyectos para mejorar Cambridge del 3 
al 12 de diciembre de 2021 en pb.cambridgema.gov

El Departamento de Salud Pública de 
Cambridge recomienda la vacuna y el 
refuerzo de la vacuna contra la 
COVID-19
• Las tres vacunas contra la COVID-19 son buenas para prevenir la 

enfermedad grave, las internaciones y la muerte de los pacientes. 
Obtenga más información en Cambridgema.gov/vaccine

• Una vacuna de refuerzo es una dosis adicional de vacuna que puede 
ayudar a mejorar el sistema inmunitario.

• Se anima especialmente a los niños elegibles, a los adolescentes y 
adultos jóvenes a que se vacunen. 

Además, en esta 
edición:
• Las mejoras en el barrio del puerto ayudarán a resolver los 

problemas de inundación y renovar las calles y aceras

• Renueve su permiso de estacionamiento de residente antes del 30 
de marzo de 2022 en Cambridgema.gov/rpp 

• La unidad de bomberos de la Marina de Cambridge proporciona 
respuesta ante emergencias de agua

• Las nuevas mejoras de seguridad en la avenida Massachusetts 
incluyen carriles separados para bicicletas

Consulte los artículos completos en español en  
Cambridgema.gov/CVSpanish
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Destaques nesta edição da newsletter 
do CityView
Centro de aprendizagem 
comunitário oferece aulas 
gratuitas para alunos adultos
• Estão incluídas aulas de inglês, cursos de cidadania, aulas de informática e 

outros. 

• Este é um lugar seguro e acolhedor para pessoas de todas as culturas e 
origens.

• Os participantes podem ter acesso a creches, recursos de emprego e 
assistência habitacional. 

A cidade de Cambridge tem um 
plano para ajudar no combate às 
mudanças climáticas
• Os riscos da mudança climática vêm do aumento da temperatura, 

precipitação e elevação do nível do mar.   

Dicas e lembretes sobre o clima 
no inverno
• Os proprietários são responsáveis por retirar a neve e remover o gelo das 

calçadas.

• Quando a cidade declara uma emergência de neve, atualizações estão 
disponíveis online no Cambridge Snow Center em  
Cambridgema.gov/snow 

A cidade distribuirá gratuitamente 
novos carrinhos de lixo para 
edifícios residenciais nesta 
primavera
• Os carrinhos serão fornecidos para edifícios residenciais que atualmente 

recebem serviços de coleta na calçada da cidade.

• Não encha demais os barris de lixo e coloque restos de comida em 
carrinhos de compostagem. Você pode solicitar gratuitamente um carrinho 
de compostagem e uma lata de cozinha em Cambridgema.gov/compost.

Considere ser voluntário em um 
conselho municipal ou comissão
• Atuar como voluntário em um conselho ou comissão pode ser uma ótima 

maneira de contribuir para a qualidade de vida de sua comunidade.

• A cidade espera melhorar a diversidade de seus conselhos e comissões 
para interagir efetivamente com indivíduos de uma variedade de culturas, 
origens e ideologias.

The Hive, na Biblioteca Pública de 
Cambridge oferece aprendizagem 
em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Artes e Matemática 
(STEAM)
• Os programas oferecem oportunidades gratuitas de aprendizagem prática, 

recursos para projetos e uma oportunidade para colaboração criativa.

• The Hive faz parte da maior iniciativa STEAM da cidade, que oferece acesso 
fácil e gratuito ao aprendizado STEAM para todos os moradores  
de Cambridge.

Como você gastaria US$ 1 milhão 
para melhorar Cambridge?
• Por meio do programa de Orçamento Participativo, os moradores de 

Cambridge podem votar em projetos para melhorar Cambridge de 3 a 12 de 
dezembro de 2021 em pb.cambridgema.gov

O Departamento de Saúde Pública 
de Cambridge recomenda a vacina 
e o reforço contra a COVID-19
• Todas as três vacinas contra a COVID-19 funcionam bem para prevenir 

doenças graves, hospitalização e morte. Saiba mas em  
Cambridgema.gov/vaccine

• Uma vacina de reforço é uma dose adicional de uma vacina que pode 
ajudar melhorar o sistema imunológico.

• Incentivamos especialmente crianças, adolescentes e jovens adultos a se 
vacinarem. 

Também nesta  
edição:
• Melhorias no Bairro Portuário ajudarão com problemas de enchentes e 

melhorar ruas e calçadas

• Renove sua autorização de estacionamento de residente antes de 30 de 
março de 2022 em Cambridgema.gov/rpp 

• Unidade Marítima de Incêndio de Cambridge fornece recursos de resposta a 
emergências hídricas

• As novas melhorias de segurança na Massachusetts Avenue incluem 
ciclovias separadas

Veja artigos completos em português em Cambridgema.gov/CVPortuguese
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Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten 
Enfòmasyon CityView sa a.
Sant Aprantisaj Kominotè Ofri 
Klas Gratis pou Apranti 
Granmoun yo
• W ap jwenn ladann klas anglè, kou sitwayènte, klas konpetans 

enfòmatik, ak lòt. 

• Sa a se yon espas akeyan ak san danje pou moun tout kilti ak orijin.

• Patisipan yo gendwa jwenn aksè ak gadri, resous travay, asistans 
lojman. 

Vil Cambridge gen yon Plan pou 
ede Konbat Chanjman Klimatik
• Risk chanjman klimatik soti nan ogmantasyon tanperati, 

presipitasyon, ak ogmantasyon nivo lanmè a.   

Konsèy ak Rapèl Tan Ivè
• Mèt pwopriyete yo responsab pou pelte nèj ak retire glas sou twotwa 

yo.

• Lè vil la deklare yon ijans nèj, mizajou disponib sou entènèt nan Sant 
Nèj Cambridge la sou cambridgema.gov/snow 

Vil la pral Distribye Nouvo 
Charyo Fatra nan Bilding 
Rezidansyèl yo pandan Prentan 
sa a
• Y ap bay charyo nan bilding rezidansyèl yo ki aktyèlman resevwa 

sèvis koleksyon fatra nan kwen ri vil la.

• Pa twò ranpli barik fatra yo epi plase dechè manje nan charyo 
konpòs yo. Ou ka mande yon charyo konpòs gratis ak poubèl kuizin 
nan Cambridgema.gov/compost.

Anvizaje Sèvi Kòm Volontè nan 
yon Konsèy oswa Komisyon Vil 
la
• Sèvi nan yon konsèy oswa komisyon gendwa yon bon fason pou 

kontribye ak kalite lavi nan kominote w la.

• Vil la espere amelyore divèsite konsèy ak komisyon li yo pou fè 
echanj efektivman ak endividi yon varyete kilti, orijin ak ideyoloji.

Hive Biblyotèk Piblik Cambridge 
Ofri Aprantisaj Syans, Teknoloji, 
Jeni, Atizay, ak Mat (STEAM)
• Pwogram nan ofri opòtinite aprantisaj gratis, pratik, resous pou 

pwojè, ak yon chans pou kolaborasyon kolaboratif.

• Hive la fè pati Inisyativ STEAM pi laj vil la ki ofri aksè fasil ak gratis 
pou aprantisaj STEAM pou tout rezidan Cambridge.

Kijan W T Ap Depanse $1 Milyon 
pou Amelyore Cambridge?
• Gras ak pwogram Patisipasyon Bidjè, rezidan Cambridge yo ka vote 

sou pwojè pou amelyore Cambridge apati peryòd 3-12 desanm 
2021 sou pb.cambridgema.gov

Depatman Sante Piblik 
Cambridge Rekòmande Vaksen 
COVID-19 ak Estimilan
• Tout twa vaksen COVID-19 yo mache byen epi yo fè prevansyon 

maladi grav, ospitalizasyon, ak lanmò. Aprann plis 
souCambridgema.gov/flu

• Yon vaksen estimilan se yon dòz anplis yon vaksen ki ka ede w 
amelyore sistèm iminitè w.

• Nou ankouraje espesyalman timoun kalifye, adolesan, ak jèn adilt 
pou pran vaksen an. 

Nan nimewo sa a 
tou:
• Amelyorasyon nan katye Port la pral ede ak Pwoblèm Inondasyon ak 

Amelyore Ri ak Twotwa yo

• Renouvle Pèmi Paking ou anvan 30 mas 2022 sou Cambridgema.
gov/rpp 

• Inite Ensandi ak Maren Cambridge Ofri Repons Sipò Ijans Dlo

• Nouvo Amelyorasyon Sekirite nan Amassachusetts Avenue genyen 
ladann Twotwa Bisiklèt Separe

Gade tout atik yo an Kreyòl Ayisyen sou  
Cambridgema.gov/CVHaitianCreole  
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የከተማ ጽ/ቤት ስራ አስኪያጅ ህትመት፣ የካምብሪጅ ከተማ
795 Massachusetts Avenue • Cambridge, MA 02139
617-349-4300 • Cambridgema.gov

City Manager Louis A. DePasquale

Cambridge City Council (ካምብሪጅ ከተማ 
ምክር ቤት):

ከንቲባ Sumbul Siddiqui
ምክትል ከንቲባ Alanna M. Mallon
የምክር ቤት አባል Dennis J. Carlone
የምክር ቤት አባል Marc C. McGovern
የምክር ቤት አባል Patricia M. Nolan
የምክር ቤት አባል E. Denise Simmons
የምክር ቤት አባል Jivan Sobrinho-Wheeler
የምክር ቤት አባል Timothy J. Toomey, Jr.
የምክር ቤት አባል Quinton Y. Zondervan

Cambridgema.gov          @CambMA

እንደተዘመኑ ይቆዩ። በኢሜይል የዘመነ መረጃ ለማግኘት በ Cambridgema.gov/Subscribe ይመዝገቡ።

የካምብሪጅ የህዝብ ጤና መምሪያ ያልተከተቡ ሰዎች በተለይም ብቁ ህጻናት፣ 
ወጣቶች እና ጎልማሶች፣ የኮቪድ-19 ክትባት እንዲወስዱ ያበረታታል። 
እንዲሁም ብቁ የሆኑት ሰዎች የ COVID-19 ማጠናከሪያዎችን 
እንዲወስዱ ይመክራል። 

የኮቪድ-19 ክትባቶች ከባድ ሕመም እና ሞት ለመከላከል ጥሩ 
ውጤት ቢኖሯቸውም፣ ቀላል ወይም መካከለኛ የሆኑ በሽታዎችን 
ለመከላከል በጊዜ ሂደት ሊቀንስ ይችላል። ማጠናከሪያ ሻት 
(booster shot) የሚባለው በሽታን በተሻለ ሁኔታ ለመከላከል፣ 
በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለ ‘ማጠናከር’ የሚሰጥ ተጨማሪ 
የክትባት መጠን ነው።

የኮቪድ-19 ክትባቶች እና ማጠናከሪያዎች ደህንነታቸው 
የተጠበቀ፣ ውጤታማ እና ከክፍያ ነጻ ናቸው። ክትባት 
ወይም ማጠናከሪያ ሻት ለማግኘት መታወቂያ ወይም 
የጤና መድን አያስፈልግዎትም።

ለበለጠ መረጃ 
Mass.gov/COVID19booster ወይም  
Cambridgema.gov/vaccine ን ይጎብኙ።

የጤና መምሪያ የኮቪድ-19 ክትባቶችን እና ማጠናከሪያዎችን ይመክራል።


