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TIGRINYA

ካብ ዕለት ጀሚሩ ህንጻ ንናይ ድሕነት ምምሕያሻት 
ኣብ NE 125th St ከምኡ ድማ 28th Ave NE ኣብLake City 
ክጅምር’ዩ።  ሓደስቲ ንእግረኛ-ግብራዊ ዝኾኑ ምልክታት፡ ቀለብ
ዝተቐብኡ መስገሪታት-ጽርግያ፡ ሓደስቲ ናይ ማርሻበዲ ኣምፑላትን 
ከምኡ ድማ ክእተዉ ዝኽእሉ ናይ እግረኛ መደየቢታት ክንተክል ኢና። 
ህንጻ 2-3 ሰሙናት ክወስድ ትጽቢት ይግበረሉ።

ጽልዋታት ናይ ህንጻ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልሉ እዮም፥
• ልሙዳት ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ መንጎ ሰዓት 7 ቅ.ቀ ከምኡ

ድማ 5 ድ.ቀ፡ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
• ሓደ መስመር ጉዕዞ ናብ ነፍስ ወከፍ ኣንፈት ኣብ NE 125th

St ክዕቀብ’ዩ።
• ሓደ መስመር ጉዕዞ ኣብ 28th Ave NE ብባንዴራ ገይሩ

ብዝሕብር መኮንን ትራፊክ ክዕቀብ’ዩ
• መኳለሊ መንገድታት ንመስቀላዊ መገድን ምዕጻው ጎደናን

ከድሊ ከድልዩ ይኽእሉ
• ግዝያዊ ቀይድታት ኣብ ምዕሻግ መኻይን
• ግዝያዊ ናይ እግረኛን ብሽክለታን መኳለሊታት ኣብ ዙርያ’ቲ ናይ

ስራሕ ዞባን ናይ ፌርማታ ከባብን
• ግዝያዊ ቀይድታት ኣብ ሓጸርቲ ናብ ህንጻ ወይ መንበሪ

ዝወስዱ ጽርግያታት እንተድኣ ትጽለዉ ኾይንኩም በብውልቂ
ክንሕብረኩም ኢና

• ናብ ትካላትን ገዛውትን ናይ ምእታዊ ተኽእሎ ኣብ ክሎም
ግዝያት ከምዝቕጽል

• ልሙድ ናይ ህንጻ ጫውጫው፡ ደሮናን፡ ምንብድባድን

ጥቕምታት ፕሮጀክት፥
• ምምሕያሽ ድሕነት ናይቲ መስቀላዊ መንገዲ ንእግረኛታት
• ዝሓሸ ናይ ምእታው ተኽእሎ ንተንቀሳቐስቲ ነገራት ዝጥቀሙ

ሰባት፡ ብሽክለታ ዝዝውሩ፡ ወይ ናይ ህጻን መዛወሪ ዓረብያ
ዝደፍኡ ሰባት

• ዝወሰኸ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ንተሳፈርቲ ኣውቶቡስ

ንኡስ-ኣርእስቲ ናይ ስእሊ፥ ነቲ ወሰኽ ናይ ሓደስቲ ናይ ማርሻበዲ 
ኣምፑላት ኣብቲ ናይ ሰሜናዊ ምዕራብን ደቡባዊ ምብራቕን ኲርናዕ 
ናይ 28th ከምኡ ድማ 125th ኣስተውዕል።  እዚ ነቲ ናይ ምስጋር
ጽርግያ ርሕቀት ከምዝሓጽር ብምግባርን ነቲ ተራኣይነት ናይቶም ነቲ 
መስቀላዊ ጽስርግያ ንምስጋር ዝጽበዩ ዘለዉ ሰባት ብምውሳኽን ነቲ 
ድሕነት ናይቲ መስቀላዊ መንገዲ ድሕነት ይውስኸሉ።  
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