PO Box 34996
Seattle, WA 98124-4996

በኮሎምቢያ ከተማ ውስጥ ስላለ የመኪና ማቆሚያን
በተመለከተ የቀረበ ሀሳብ ላይ ከእናንተ መስማትን
እንፈልጋለን፡፡ እባክዎን በየካቲት 20, 2017 በ
ColumbiaCityParking@seattle.gov ላይ ያግኙን፡፡

የኮሎምቢያ ከተማ እያደገች ነው፡፡ ባለፉት አመታት የሲያትል
የትራንስፖርት ክፍል ( SDOT) ያለባችሁን የመኪና ማቆሚያ ስፍራ
ችግራችሁ ከእናንተ በመስማት የተለያዩ የመኪና ማቆሚያ ጥናቶችን
አካሂዷል፡፡ በዚሁ መሰረት የስያትል የትራንስፖርት ክፍል በራይነር ኤቬኑ
ቢዝነስ ዲስትሪክት አቅራቢያ የጎዳና መኪና ማቆሚያ ላይ ለውጦችን
አቅርቧል፡፡ እነሱም የበለጠ የመኪና ማቆሚያን ለነዋሪዎች፤ ለደንበኞች፤
ለጎብኚዎችና ለአካባቢው ሰራተኞች ሊገኝና ሊተነበይ የሚችልበት ሁኔታ
ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ለዝርዝሩ ውስጡን ይመልከቱ፡፡
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በኮሎምቢያ ከተማ ውስጥ ከሰዎች ጋር በመነጋገር የመኪና ማቆሚያና
ዝውውር ስጋቶቻችሁን ሰማተናል፡፡ እነዚህ የቀረቡት ለውጦችም በግብረ
መልሶቻችሁና የጎዳና ማቆሚያዎች በጣም ሙሉና በኮሎምቢያ ከተማ እምብር
አስተማማኝ መንገድ ለማግኘት አዳጋች መሆኑን ባአመላከቱ በጥናቶች ላይ
የተመሰረቱ ናቸው፡፡
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በአካል፡ የሲያትል የትራንስፖርት ክፍልን ለማነጋገር ቢፈልጉ የካቲት 4,
2017 ከጠዋት 4 - 6 ሰዓት በ SE Neighborhood Meeting at Royal
Room, 5000 Rainier Ave S.
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በኢንትረኔት፡ እባክዎትን በድረ-ገጻችን
ColumbiaCityParking@seattle.gov ላይ በየካቲት 20, 2017
ያግኙን፡፡
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የአካባቢውን ዝውውር ለማሻሻል፤ በራይነር በስተ-ምስራቅ በሚገኙ ረጅም
ብሎኮች መደዳ አነስተኛ ቁጥር ለማቆሚያነት የተከለከሉ ስፍራዎችን
በመጨመር እናሰፋልን፡፡እንዲሁም ሌሎች ለውጦች በሚደረጉበት ወቅት በ
37ኛ እና በ39ኛ ጎዳና ኤስ(37th and 39th Ave S ) መደዳ በየመገናኛዎቹ
በተተከሉ ለማቆሚያነትየተከለከለ ምልክቶች ላይም ማሻሻል እናደርጋለን፡፡
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ይህ የቀረበ ሀሳብም በኮሎምቢያ ከተማ ዋና ማቆሚያዎች ክፍያን
የሚጨምርና በዙሪያውም በሚገኙት ብሎኮች የማቆሚያ ገቢን ለማሻሻልና
አስተማማኝ አቅርቦትን ለማስገኘት የማይከፈልበት ሰዓት ገደብ የሚያኖር
ይሆናል፡፡ እንደሚታየው ነባሩን ለማቆሚያነት የተከለከለ ዞን 29ን የሚያሰፋ
ይሆናል፡፡ በተስፋፋው ለማቆሚያነት የተከለከለ ዞን ውስጥ የሚገኙ
አድራሻዎች በሙሉ ለፈቃድ መስፈርት የሚያሟሉ ይሆናሉ፡፡ በተደጋጋሚ
የሚነሱ ጥያቄዎች፤ ለማቆሚያነት የተከለከለ ዞን ላይ ተጨማሪ መረጃን
ጨምሮ በፕሮጀክቱ ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል፡፡
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እርስዎ ምን ያስባሉ?

S BENNETT ST

የቀረቡ ለውጦች
ክፍያ፡ በሰዓት 1$፤ ከ8 AM – 8 PM ከሰኞ-ቅዳሜ፤, 2 ሰዓት ገደብ
(80 ቦታዎች)
RPZ, ከጠዋቱ 7 AM-እስከ ምሽቱ 6PM, ከሰኞ-አርብ, 2 ሰአታት
ከፈቃድ ውጪ(390 ቦታዎች)
የማይከፈልበት ሰዓት ገደቦች፤ 2 ሰዓት ከ ሰኞ- ቅዳሜ ከ7 AM –
6 PM (40 ቦታዎች)
ማቆሚያ የለም ምልክት ማቆም
የተሽከርካሪ መሄጃ ስፍራዎችን ማቋቋም
ከ5 PM – 2 AM ብቻ አንድን ስፍራ ለተሳፋሪዎች መጫኛነት
መለወጥ
አዲስ RPZ 29 የማቆሚያ ቦታ ይጨምሩ

የፕሮጀክት መረጃ፣ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች እና አድራሻ
www.seattle.gov/transportation/parking/cp_ColumbiaCity.htm
ኢሜል፡ ColumbiaCityParking@seattle.gov ወይንም በ(206) 733-9026 ላይ ይደውሉ፡፡
For translated versions, please see project website or call (206) 733-9026.
Para obtener versiones traducidas, consulte la página web del proyecto o llame al (206) 733-9026.
Để đọc các bản dịch, vui lòng xem trang web của dự án hoặc gọi số (206) 733-9026.
如需翻译的版本，请参看项目网站或拨打(206) 733-9026。
Para sa mga bersyon na nasalin-wika, mangyari lang magpunta sa website ng proyekto o tumawag sa
(206) 733-9026
ለተተረጎሙ ሕትመቶች፣ እባክዎ የፕሮጄክት የድር ጣቢያን ይመልከቱ ወይም በስልክ ቁጥር (206) 733-9026 ይደውሉ።
Haddii aad u baahantahay nuqulo turjuman, fadlan gal bogga internetka mashruuca ama wac (206) 733-9026.
Gosawwan kiikaatiif, maaloo marsariitii projektichaa ilaalaa ykn (206) 733-9026 irratti bilbilaa.
ንዝተተርጐሙ ሕትመት፥ ብኽብረትካ ንመርበብ ሓበሬታ ረአ ወይ ድማ ብተሌፎን ቊጽሪ (206) 733-9026 ደውለልና።

