PO Box 34996
Seattle, WA 98124-4996

ወደ ኮሎምቢያ ከተማ በጸደይ 2017
የሚመጡ የመኪና ማቆሚያ ለውጦች

ባለፉት ሁለት አመታት የሲያትል ትራንስፖርት ክፍል (SDOT) ኮሎምቢያ
ከተማ ውስጥ የመኪና ማቆሚያ እና ተደራሽነት ጥናት አካሂዷል። የአካባቢ
የመኪና ማቆሚያ እቅድ ለማዘጋጀት የእርስዎን ግብረ መልስ ተጠቅመናል።

ለአካባቢ ነዋሪዎች, ለደንበኞች ፣ ለጎብኚዎች ፣ እና ለሰራተኞች ማቆሚያ ይበልጥ
የሚገኝ እና የሚጠበቅ እንዲሆን ለማድረግ ከጸደይ 2017 ጀምሮ SDOTየአካባቢ
ማቆሚያ ደንቦች ላይ ለውጥ ያደርጋል።የታቀዱ ለውጦች ላይ ዝርዝሮችን
ለማግኘት ውስጡን ይመልከቱ።

የስብሰባ ጥሪ：SDOT ሐምሌ 10 በ6：00 PM በ Rainers Art የRPZ
29 ማስፋፊያ ላይ ውይይት ያደርጋል። RPZ አስተያየቶች ሐምሌ 21 በ
በስብሰባው ላይ ወይም በ ColumbiaCityParking@seattle.gov
መሰጠት ይችላሉ።
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የተሽከርካሪ ዝውውርን ለማሻሻል የመኪና ማቆሚያ ገደቦች
በምሥራቅ 39th Ave S ላይ ይለጠፋል

በS Edmunds St and SHudson St. የ 4 ሰዓት የጊዜ ገደብ
የተደረገባቸው የአካል ጉዳተኛ ቦታዎች ይታከላሉ።
Rainier Ave S. ምሥራቅ በኩል የምሽት የተሳፋሪ የመጫኛ ዞን
ይታከላል።በምዕራብ በኩል ነባር የመጫኛ ዞኖች አሉ።
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የተገደበ ማቆሚያ ዞን (RPZ) 29 ወደ ምሥራቅ ለማስፋት
ታቅዷል። ሁሉም ነዋሪዎች እና ሰራተኞች የተስፋፋውን RPZ
አካባቢ ፈቃድ ለማግኘት ይችላሉ። ሐምሌ 10 ከ 6：00 PM –
7:30 PMበ Rainers Art የስብሰባ አዳራሽ 3515 S Alaska
Street የRPZ 29 ማስፋፊያ ላይ ስብሰባ ይኖራል። ፕሮጀክት
ድረ ገጽ ይመልከቱ ወይም RPZ የማስፋፊያ ላይ ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት እባክዎ ያነጋግሩን።
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በአሁኑ ጊዜ ምንም የጊዜ ገደብ ከሌላቸው ያለክፍያ የጊዜ ገደብ
በአካባቢው በሌሎች የንግድ ጎዳናዎች ይጨመራሉ
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የሚከፈልበት የመኪና ማቆሚያ ነባር ያለክፍያ የጊዜ ገደብ
ይተካል።የሚከፈልበት የመኪና ማቆሚያ, 2- እና 4-ሰዓት ገደቦች
ድብልቅ ይኖረዋል፣ ከ5 ሰዓት በኋላ የ2 የማቆሚያ ሰዓት መግዛት
3 ማቆሚያ ሰዓት ይፈቅዳል ።
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ST
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የሚከፈልባቸው, $ 1 / ሰዓት, 8 AM-8 PM ሰኞ-ቅዳሜ, 2 ሰዓት ወሰን,
ጋር 5 ከሰዓት በኋላ 3 ሰዓት (60 ቦታዎች)
የሚከፈልባቸው, $ 1 / ሰዓት, 8 AM-8 PM ሰኞ-ቅዳሜ, 4 ሰዓት ገደብ
(20 ቦታዎች)
RPZ, 7 AM-6PM ከሰዓት ሰኞ-አርብ, 2 ሰዓታት በፈቃድ በስተቀር (390
ቦታዎች)
ያለክፍያ የጊዜ ገደብ, 7 AM-6 PM, ሰኞ-ቅዳሜ, 2 ሰዓት ገደብ (40 ቦታዎች)
ማቆሚያ የለም ምልክት ማቆም

ለምን እነዚህን ለውጦች ማድረግ ኣስፈለገ?
ማቆሚያ አንድ ዓመት በላይ በተደረጉ የማቆሚያ ጥናቶች,
ኮሎምቢያ ከተማ ክፍሎች ውስጥ ማቆሚያ ማግኘት እየጨመረ
እና አንዳንድ መንገዶች ለማሰስ ሊሆን አስቸጋሪ አስቸጋሪ ሰምተን
እና ተመልክተናል። የዚህ ዕቅድ ክፍሎች ዝውውር ለማሻሻል እና
ደንበኞች, ጎብኚዎች, እና ሰራተኞች ማቆሚያ ይበልጥ የሚገኝ እና
የሚጠበቅ ለማድረግ አብረን እንሰራለን። የሚከፈልበት የመኪና
ማቆሚያ እና የጊዜ ገደብ ተግባራዊ ማድረግ በጣም የተጨናነቁ
አካባቢዎች ያሻሽላል። የ RPZ ማስፋፊያ በአካባቢው ውስጥ
መሥራት ወይም መኖር ለሌላቸው ሰዎች በሰፈር ውስጥ የመኖሪያ
ጎዳናዎች ላይ የረጅም ጊዜ ማቆሚያ ይከላከላል። የመኪና
ማቆሚያ ገደቦች ምሥራቅ Rainier ውስጥ ረጅም የመኖሪያ
ብሎኮች ላይ ዝውውር ለማሻሻል ይሆናል። አንድ ምሽት ተሳፋሪ
መጫኛ ዞን እና አዲስ ለኣካል ጉዳተኛ ምልክት የተደረገባቸው
ማቆሚያ ቦታዎች ደግሞ ሠፈር ውስጥ መዳረሻ ለማሻሻል
ይሆናል።

የተሽከርካሪ መሄጃ ስፍራዎችን ማቋቋም
ነባር በቀን መጫኛ ዞን ተዛውሮ እና ተጨማሪ የተሳፋሪ መጫኛ ብቻ
6 PM - 2 AM
ተጨማሪ አዲስ RPZ 29 ማቆሚያ ቦታዎች
ለኣካል ጉዳተኛ ምልክት የተደረገባቸው ማቆሚያ, 4 ሰዓት ገደብ

እነዚህ ለውጦች መቼ ይፈጸማሉ
የትግበራ በጸደይ 2017ታቅዷል። የፕሮግራም ለውጥ በፕሮጀክቱ ድረ ገጽ
ላይ ይለጠፋሉ.
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፡፡
RPZ ማስፋፋት ስብሰባ: ሰኞ ሐምሌ 10, 2017 6:00 PM እስከ
7:30 PM Rainier Arts። በዚህ ስብሰባ ላይ የአስተርጓሚ
አገልግሎቶችን የሚፈልጉ ከሆነ 3515 S Alaska St. ላይ
በቅድሚያ እኛን ያሳውቁ።

