• ንስኻ ትሳገር ምስእትህሉ ወይ ናብ ማእኸል ከተማ ትገንሕ ምስእትህሉ ኣቐዲምካ
ተልም ከምኡ እውን መሰስመርካ ንምቕያር ተዳሎ፡፡

• ኣብ ማእኸል ከተማ 5ይን 6ይን ጎደና ሓዱሽ ብኣውቶብስ ላን ጥራሕ ብኣውቶብስ
ሓዱሽ ምስፋር ክንጅምር ኢና፡፡

• ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ መስመራት 41፣ 74፣ 101፣ 102፣ 150፣ 255ን ሳውንድ
ትራንሲት ኤክስፕረስ መስመር 550 ይጽለው፡፡ ብሓፈሻ 15 ናይ ኣውቶብስ
መስመራት ዝጥቀምሎም መንገዲታት ክቕይሩ እዮም፡፡

• እቲ እትገንሖ ኣውቶብስ ኣብቲ ጉርጓሕ እንተድኣነይሩ እቲ ኣውቶብስ ሕጂ ብ 2ይ፣
3ይ፣ 4ይ፣ 5ይ ወይ 6ይ ጎደና ክበጽሕ እዩ፡፡

• እቲ ጉርጓሕ ብቀዋሚነት ብሊንክ ቀሊል መንደልደሊ ክጥቀም እዩ፡፡

ኣብ ማርች 23, 2019 ካብ ናይ ሲያትል ማእኸል ከተማ
መሳገሪ ጉርጓሕ(tunnel) ንዝመጽእ ኣውቶብሳት ተዳለው፡፡
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ኣብ www.seattle.gov/traffic ብምርኣይ ብዛዕባ ኩሉ
ነገር ሓበሬታ ርኸብ#SeattleSqueeze
ሓበሬታ ርኸብ

1. እዚ ቀዋሚ ለውጢ እቲ ሓዱሽ ሊንክ ቀሊል መንደልደሊ ካብ ማእኸል ከተማ
ናብ ምብራቓዊ ሸነኽ ኣብ 2023 ንምርኻብን ናይ ዋሺንተን ስቴት ኮንቬንሽን
ማእኸልምስፍሕፋ ንምትዕርራይን እዩ፡፡ እዚ ለውጢ ዘተኣማንን ፈጣን ቀሊል መንደልደሊ
ኣገልግሎት ንምሃብ የኽእል፡፡
2. ካልኦት ናይ ኣውቶብስ መስመራት ዝጥምሉ መንገዲ ክልቅጡ እዮም-ብኽብረትካ
ኣቐዲምካ ትልሚ ብምውጽእ ቅድሚ ማርች 23 ሓዱሽ መስመርካ ፈለጥ፡፡
3. ኣብ 3ይ ጎደና ብቅልጡፍ ናብ ኣውቶብስ ንምስፋርን ቅድሚ ናብ ኣውቶብስ ምእታውካ
ኣብ Westlake Ave N ጠጠው ንምባልን ናይ ORCA ካርድኻ ጠውቕ፡፡ ዘክር: 3ይ
ጎደና ካብ 6 ቅ.ቀ - 7 ድ.ቀ ጥራሕ ኣብ ሰሙን ሸውዓተ መዓልታት ክፉት እዩ፡፡
4. እዚ ለውጢ ኣካል ናይ እቲ #SeattleSqueeze ኮይኑ ኣብ ዝቕጽሉ ሓሙሽተ ዓመታት
ናይ ውልቀን ናይ መንግስትን ህንጻዊ ፕሮጀክታት ኣብ ናይ መጓዓዝያ ስርዓትና ጸቕጢ ኣብ
ዝፈጥርሉ እዋን ኣብ ሲያትልን ከባቢያን እንጉዓዘሉ ኩነት ብምልዋጥ ተግባራዊ ዝግበር
እዩ፡፡
5. ኣቐዲምካ ብምትላም ብብሽክሌታ፣ ብመኪና፣ ብተሽከርካሪ ወይ ካልእ ኣገባብ መጓዓዝያ
ኣቢልካ ኣብቲ እትበጽሓሉ ቦታ ንምብጻሕ ንዓርስኻ ተወሳኺ ጊዜ ሃብ፡፡

ተዳሎ
ኣብ ሰለስተ-ሰሙን ወሽጢ SR 99 ኣብ ጃንዋሪ 2019 ዝዕጾ እትኸደሉን እትምለሰሉን
ብምቕያርካ ነመስግነካ፡፡ እዞም ለውጥታት ብቀዋምነት ንክትገብሮም ንምዕደካ! ኣብዚ ካልኦት
ሓበሬታታት እውን ኣለው፡፡
1. ናይ ኣውቶብስ መስመርከ እንተድኣተንቃቒሳ ኣብ kingcounty.gov/metro ጠጠው
ዝበለት ሓዳሽ ኣወቶብስካ ድለ፡፡
2. ቀዲምካ ወይ ድሕሪካ ብምውጻእ ኣብ ማእኸል ከተማ ሲያትል ዘለው ስራሕትን ሰሓብቲ
ቦታታን ኣስተማቕር!
3. እንተድኣተኻኢሉ መኪና ምግናሕ ጠጠው ኣብል፡፡ ዝተፈላለዩ ኣገባባት መጓዓዝያ ከም
ኣውቶብስ፣ ብሽክሌታ ወይ ባቡር ዝበሉ ፈትን፡፡
4. ተወሳኺ ናይ ጉዕዞ ጊዜ ከምዝህሉ ሓሲብካ ብትዕግስትን ተዓጻጻፍነትን ተጸበ፡፡
5. ሕቶታትካን ርኢቶታትካ ኣካፍለና፡፡
6. ኣብ ኩሉ ነገራት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.seattle.gov/traffic ርአ፡፡

ብ206-684-7623 ወይ 684-ROAD@seattle.gov ርኸበና

