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ዝተኣሳሰሩ ፕሮጀክታት

ኣብዚ ክፋል እዚ ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ተገይሮም፤ ብተወሳኺ 

 ■ ብ2018 ምስ S ኮሎምቢያን ወይ ዝለገበ ክፍሊ

 ■ እቲ ናይ ምልጋብ ፕሮጀክት ዝትግበረሉ ዘሎ ኣብ S ኮሎምቢን ወይ ኣብ 
መንጎ እዚ መሰጋገርን ባኮን Ave S ምምሕያሽ ምስእንኽእል ንሓስበሉ 
ኣለና

 ■ ኣብ መንጎ ባኮን ኲርባን ኤቲ ባከር ኔበርሁድን ናይ ስድራ ምሕዝነት  
(ኔበርሁድ ግሪንወይ)ምፍጣር

ኣብቲ ፕሮጀክት ዝበለጸ ሓበሬታ ምስ እትደሊ ኢመይል(ኣብ ታሕቲ ብዘሎ) 
ግበረልና!
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ፕሮጀክት ድሕረ ባይታ
ናይ ሲያትል ክፍሊ ትራንስፖርት(SDOT) ኣብ ጎዳና 15 Sን S 
ኮሎምቢያን ወይ መሰጋገሪ ምምሕሽ ብምግባር ኣብ ከባቢ መሰጋገሪ 
ቤኮን ኲርባ ሰባት ዝኸዱሉን ብሽክልታ ዝዝውሩሉን ንምምሕያሽ ገለ 
ምምዕባላት ክገብር እዩ፡፡  ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መሰርሰር ማእኸላ 
ደረጃ ተምሃሮ ሓዊሱ ብእግሮም ዝኸዱን ብሽክልታ ዝዝውሩን ሰባት 
ካብቲ ሓደ መንገዲ ሸነኽ ናይቲ መንገዲ ናብቲ ካልእ ንምኻድ ይደናገሩ 
እሞ እቲ መንገዲ ሰለስተ ጊዜ ከቋርጽዎ ይኽእሉ፡፡ 

ኣብ 2016 ምምሕያሽ ፕሮጀክት 15 Sን S ኮሎምቢያንወይ መሰጋገሪ 
ብሌቪ ቱ ሙቭ ሲያትል ኦቨርሳይት ኮሚቴ ብ SDOT’s ኔቨርሁድ 
ስትሩት ፈንድ (NSF) ፕሮግራም ካብዝተመረጹ 12 ፕሮጅተታት  
ሓደ እዩ፡፡ እቲ ናይ NSF ፕሮግራም ፕሮጀክት ፈንድ ብማሕበረሰብ 
ዝተሓተተ እዩ፡፡

ክፍልታት ፕሮጀክት
 ■ ሓድሽ ዝተገትአ ኣምፑል 

 ■ ናይ መሳገርን ምልክት ምዉህሃድን

 ■ ናይ ምጥዋይ ገዳባት ኣብ  15th Ave Sን S Oregon S; 
ሞተረኛታ ናብኡን ካብቲ S Oregon መንገድን 15th Ave S ናብ 
የማን ክዕጸፉ ይኽእሉ

 ■ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ደቡብ ምዕራብ ሓድሽ ናይ ሕበረተሰብ ቦታ 
ኮርነር ዳግመ ዲዛይን ምስነጣቕ 

 ■ ናብ ሰሜን፤ምዕራብን ደቡብ ናይ ብሽክሌት መሳለጢ ዝተማሓየሸ 
ርክብ 

ጥቕምታት ፕሮጀክት
 ■ ኣብቲ ዝተሰንጠቀሉ ክፋል ናይ ተምሃሮን ካልኦትን ዝንቀሳቀሱን 
ብስክሌት ዝዝዉርዉ ሰባት ድሕንነት ምሕላዉ ወስኽ

 ■ ኣብቲ ስንጣቕ ንኣሽከርከርቲ ምድንጋራት ቀንስ

 ■ ዝተመሓየሸ መሳገሪ የቖርፅ

 ■ ሓድሽ ናይ ሕብረተሰብ ቦታ ንማሕበረሰብ መዘናግዒ

ንእሽተይ ናይ እግረኛ “ደሴት” ኣብ ማእኸል 15 Ave S ን S ኮሎምብያን ወይ 
፤ጥቓ ብቅልጡፍ ዝንቀሳቐሱ ተሽከርከርቲ ይቕመጥ፡፡

ፕሮጀክት ቦታ 

FACT SHEET

15TH AVE S AND S COLUMBIAN WAY 
INTERSECTION IMPROVEMENTS
March 2017

http://www.seattle.gov/transportation/2ndavepbl_belltown.htm
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መፍትሕ 

ሓዱሽ  መዕገቲ   ጋድም ጠረር 

ሓዱሽ መዕገቲ በልብስ 

ሓዱሽ ምልክት ዝተገበሮ መስገሪ 

ሓዱሽ ናይ ህዝቢ ቦታ 

ሓዱሽ ናይ ማእኸል ነጥቢ 

ሓምለዋይ ቦታ 

ናይ ኣውቶብስ ጠጠው መበሊ 

ካባኻ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና!
ክተፍልጡና ኢሜል ግበርሉና፡

 ■ ኣብ ምስንጣቕ እንታይ ዓይነት ልምዲ 
ኣለካ?

 ■ ዲዛይን ንዝግበር ሓድሽ ናይ ሕብረተሰብ 
ቦታ፡

 ■ እቲ ሓድሽ ቦታ ከመይ ትጥቀመሉ 
ትደሊ?

 ■ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ገፅታ ትርኢ 
ትደልይ? ኮፍ መበሊ ቦታ? መፃወቲ 
ቦታ? ንተኽልታት ወይድማ ጥበብ 
ክፍተት?

ተሳተፉኻ ቐጽል!

ክሳብ ናይቲ ፕሮጀክት መወዳእታ ሓበሬታ ክንህበካ 
ዉፍያት ኢና፡፡ ክትረኸበና ነፃነት ይሰማዕኻ ከምኡ 
እዉን ንተወሳኺ ሓበሬታታት ተኸታተል 

ናይ ኢሜል ምምሕያሻት ንምርካብ ተመዝገብ፡ 

NSF15andColumbian@seattle.gov

መደብ
2016 2017 2018 2019
NSF  መመልከቲን ፕሮጀክት ምምራጽን 

ናይ ፕሮጀክት ዲዛይን 

ናይ ፕሮጀክት ህንጸት

NSF መመልከቲን ፕሮጀክት 
ምምራጽን(ሓዱሽ ዑደት)

ፈንድ
እቲ ፈንድ ካብ 2015 ብድምፂ ዝጸደቐ፤ ሴትል ንምንቅስቓስ ናይ ትሽዓንተ ዓመት ክፍሊት፤ 
እዚ ድማ ናይ ተጎዓዝቲ ድሕንነት ክመሓየሽ፤ መንገድታትን ድልድላትን ንምዕቓብ፤ ከምኡ 
እዉን ኣብ እሙን፤ ንምኽፋል ዝቐለለ ናይ ጉዕዞ መማረፂ ን ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ከተማ 
ቅርሽኻ ኣዉዕል፡፡ ናይቲ ከባቢ መንገዲ ፈንድ ፕሮግራም ን ትስዓንተ ዓመት ንምቕፃል $24 
ሚልዮን ክፍሊት ይሓውስ፡፡

እዚ ፕሮጀክት ብተወሳኺ ካብ SDOT’ ጥንቑቕ መሰረት ን ቤት ትምህርቲ ፕሮግራም ፈንድ 
ይቕበል እዩ፤ እዚ ድማ ንተምሃሮ ንምንቅስቓስን ሳይክል ኣብ ስቲል ንምዝዋርን ቐሊልን 
ዘየስግእን ይገብሮ፡፡

ፈላማይ ዲዛይን መማረፂ

ናይ ሕብረተሰብ ቦታ ኣብ ቤል ቅዱስ፣ ማእኸል ከተማ

http://www.seattle.gov/transportation/2ndavepbl_belltown.htm

