AMHARIC

• ወደከተማ መሸጋገሪያ ወይም መንዳት የሚጠቀሙ ከሆነ ቀደም ብለው ያቅዱ
እና መንገድዎ ላይ ለሚደረገው ለውጥ ይዘጋጁ፡፡

• ከተማ ውስጥ አዲስ ለችኮላ ሰአት ብቻ የሚሰራ የአዉቶቡስ መስመር በ 5ኛ እና
6ኛ Avenues ላይ እየሰራን ነው፡፡

• የKing County Metro 41, 74, 101, 102, 150, 255 መንገዶች እና
Sound Transit Express መንገድ 550 ይነካሉ፡፡ በአጠቃላይ 15 የአዉቶቡስ
መንገዶች የሚጠቀሙትን መንገዶች ይቀይራሉ፡፡

• የሚጓዙበት አዉቶቡስ በስር መንገዱ ውስጥ ከነበረ አሁን አዉቶቡሱ የሚጓዘው
2ኛ፣ 3ኛ፣ 4ኛ፣ 5ኛ ወይም 6ኛ Ave ላይ ነው፡፡

• የስር መንገዱ በቋሚነት አገልግሎት ላይ የሚውለው ለ Link light ባቡር
ብቻ ነው::

ከማርች 23/2019 ጀምሮ ከ Seattle ከተማ
የመሸጋገሪያ የስር መንገድ ለሚመጡ ባሶች ይዘጋጁ፡፡
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በ#SeattleSqueeze ሁሉም ነገሮች ላይ የተሻሻለ
መረጃ ለማግኘት www.seattle.gov/traffic ይጎብኙ
መረጃ ያግኙ

1. ይህ ቋሚ ለውጥ የሚጠቅመው በ2023 አዲሱን East Link light ባቡር ከ Seattle
ከተማ ወደ Eastside ለማገናኘት እንዲሁም የ Washington ግዛት የስብሰባ ማዕከል
ማስፋፊያን ለማካተት ነው፡፡ ለውጡ አስተማማኝ እና ፈጣን የቀላል ባቡር አገልግሎት
ያረጋግጣል፡፡
2. ሌሎች የአዉቶቡስ መንገዶች የሚጠቀሟቸውን መንገዶች ይቀይራሉ - እባክዎ ቀደም
ብለው ያቅዱ እና አዲሱን መንገድዎን ከማርች 23 በፊት ይወቁ፡፡
3. በ3ኛ Ave እና Westlake Ave N ላይ በሚገኙ የአዉቶቡስ ማቆሚያዎች ላይ
አዉቶቡስ መያዝን ለማፋጠን ባስ ውስጥ ከመግባትዎ እና በማንኛውም ክፍት በር
ውስጥ ከመግባትዎ በፊት የ ORCA ካርድዎን ይጫኑ፡፡ ማስታወሻ፡ 3ኛ Ave በሳምንት
ሰባት ቀናት ለአዉቶቡሶች ብቻ የተያዘው ከ 6 AM - 7 PM ነው፡፡
4. ይህ ለውጥ የግል እና የመንግስት የግንባታ ፕሮጀክቶች የመጓጓዣ ስርአቶች ላይ
ጫና በሚፈጥሩበት እና በ Seattle ውስጥ እና ዙሪያ እንዴት እንደምንጓጓዥ ለውጥ
በሚያመጡበት በቀጣይ አምስት አመታት ወቅት የ#SeattleSqueeze አካል ነው፡፡
5. ቀደም ብለው ያቅዱ እና በብስክሌት፣ ባስ፣ መኪና፣ ጭነት መኪና ወይም ሌላ የመጓጓዣ
መንገድም የሚጓዙ ቢሆን የሚፈልጉበት ቦታ ለመድረስ ተጨማሪ ጊዜ ለራስዎት ይስጡ፡፡

ይዘጋጁ

በጃንዋሪ 2019 በሶስት-ሳምንት SR 99 መዘጋት ወቅት መንገድዎን ስለቀየሩ እናመሰግናለን፡
፡ ለውጦቹን በቋሚ እንዲራጓቸው እንመክራለን! እየተንቀሳቀሱ እንዲቆዩ የሚያግዙ ሌሎች
ምክሮች ይኸው፡
1. የአዉቶቡስ መንገድዎ ከተቀየረ አዲስ የአዉቶቡስ መቆሚያዎትን kingcounty.gov/
metro ላይ ያግኙ፡፡
2. ቀደም ብለው ወይም ዘግይተው በመዉጣት በ Seattle ከተማ ንግዶችን እና የቱሪስት
መስቦችን በማየት ይዝናኑ!
3. ከተቻለ መንዳት ያቁሙ፡፡ እንደ ባስ፣ ብስክሌት ወይም ባቡር የመሳሰሉ ሌላ የመጓጓዣ
አማራጭ ይሞክሩ።
4. ተጨማሪ የመጓዣ ሰአት ይጠብቁ፤ ረጋ ይበሉ፤ ተለዋዋጭም ይሁኑ፡፡
5. ጥያዌዎችዎና አስተያየትዎ ያጋሩን
6. በ#SeattleSqueeze ሁሉም ነገሮች ላይ የተሻሻለ መረጃ ለማግኘት
seattle.gov/traffic ይጎብኙ፡፡

በ 206-684-7623 ወይም 684-ROAD@seattle.gov ያነጋግሩን

