
AMHARIC

ኒዉ ሆሊ ረቂቅ የቤት ዞን
የፕሮጀክት ዳሰሳ

ኢሜል Neighborhood.Traffic@seattle.gov
ወይም በ (206) 684-0353 ይደውሉ

ጥያቄዎች?

ትብብር

አብረው በመስራት SDOT እና የHosted (ጤናማ ኦቴሎ 
ደህንነቱ በተጠበቀ የአካባቢ ዲዛይን) አራት የማህበረሰብ 
የእግር ጉዞዎችን ተቀላቅለዋል።  በእግር ጉዞዎች ወቅት 
ከህብረተሰቡ ስጋቶችን፣ ጉዳዮችን እና ሀሳቦችን ተቀብለናል።  
ከኒው ሆሊ/ኦቴሎ የቤት ዞን አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር 
ባደረግነው ተከታታይ ስብሰባ የማህበረሰቡን አስተያየት 
ገምግመናል።  በጋራ፣ ለህብረተሰቡ ጥያቄዎች ምላሽ 
ለመስጠት ፕሮጀክቶችን አዘጋጅተናል።  እነዚህ ፕሮጀክቶች 
አዲስ ኒዉ ሆሊ/ኦቴሎ የቤት ዞን ረቂቅ አስገኝተዋል።

እዚህ በኦንላይን ላይ የዳሰሳ ጥናት 
ይውሰዱ፡-

የቤት ዞን የገንዘብ ድጋፍ

የሚከተሉትን ፕሮጀክቶች ለመደገፍ በHome Zone 
Program ውስጥ $200,000 አለ።

1. አምስት መስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች: $ 50,000

2. ትራፊክ የተረጋጋ መንገድ፡ 100,000 ዶላር ለፍጥነት 
መቀነሻ ጉብታዎች እና ምልክቶች 

3. የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎች፡ $50,000 ለፍጥነት 
መቀነሻ ጉብታዎች በ32ኛ አቬኑ ኤስ

4. ጽንሰ-ሀሳባዊ ንድፎች ብቻ

a. ዋና መሄጃ ግንኙነት፡ $20,000 ለጽንሰ ሃሳብ 
ዲዛይን እና SDOT ለወደፊት ዕርዳታዎች 
ለማመልከት ለማገዝ

b. የእግረኛ መንገድ ማሻሻያዎች፡ $10,000 
ለጽንሰ-ሃሳብ ንድፍ በ S Holly St

c. የመስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች፡ $10,000 
ለጽንሰ-ሐሳብ ንድፍ በS Morgan St እና 
31st Ave S 

የገንዘብ ድጋፍ

የኤስዲኦቲ የቤት ዞን ቡድን ለፕሮጀክቶች ተጨማሪ ገንዘብ 
ለማግኘት ከሌሎች ዲፓርትመንቶች እና ፕሮግራሞች ጋር 
ተባብሯል። የሚከተሉት ሽርክናዎች በረቂቅ የቤት ዞን ላይ 
ተንጸባርቀዋል።

የእርስዎ ድምጽ የእርስዎ ምርጫ ፕሮግራም፡-

• $35,000 ለፍጥነት መቀነሻዎች በሆሊ ፓርክ ድራይቭ 
ሳውዝ

የግል ልማት:

• $25,000 ያጌጡ መሻገሪያ መንገዶች

የጎረቤት መምሪያ፣ የጎረቤት ተስተካካይ ፈንድ፡

• የወጣቶች መሪ ጥበብ ለእግረኛ መንገድ፣ የወጣቶች 
መሪ ግድግዳ ስዕል

የጎረቤት የአራንጎዴ መንገድ ፕሮግራም፡

• $300,000 ለNeighborhood Greenway እና/
ወይም ጤናማ ይሁኑ ጎዳና። የዚህ ፕሮጀክት ዲዛይን 
እና ተደራሽነት በ2023 እና በ2024 ተግባራዊ ይሆናል 
ተብሎ ይጠበቃል።

የእግረኛ ማስተር ፕላን ፕሮግራም፡-

• $50,000 ለጠርዝ ላይ ራምፕስ እና ማቋረጫ 
ማሻሻያዎች 

የስጦታ ጥያቄዎች፡

• $4M ለቺፍ ሴልዝ ማኅተም መሄጃ ግንኙነቶች 

• በ S Mytle St. ላይ ለእግረኛ ማቋረጫ ማሻሻያ 
$100k.

• ህብረተሰቡን ከቺፍ ሴልዝ መሄጃ ጋር የሚያገናኙት 
500,000 ዶላር የአስፋልት መንገዶችን ጠይቋል።

www.seattle.gov/transportation/
projects-and-programs/programs/



አሁን ያሉ ማሻሻያዎች

ሊሆኑ የሚችሉ ማሻሻያዎች

የቤት ዞን የገንዘብ ድጋፍ
ሌላ የገንዘብ ድጋፍ

የስጦታ ጥያቄዎች

ነባር የፍጥነት መቀነሻ ጉብታ

የተጠናቀቀ ማቋረጫ ማሻሻያ

የተጠናቀቀ ያጌጠ እግረኛ 
መሻገሪያ

ቁም ምልክት

የወጣቶች ግድግዳ ቅብ

1. የመስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች

2. ትራፊክ የተረጋጋ መንገድ (የፍጥነት 
መቀነሻ ጉብታዎች እና ምልክቶች)

3. የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎች

4. ጽንሰ-ሀሳባዊ ንድፎች ብቻ

a. ዋና የሲያትል መሄጃ

b. የእግረኛ መንገድ ማሻሻያዎች 
መስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች

c. የመስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች

የሰፈር ግሪንዌይ 

የተጠናቀቀ ማቋረጫ ማሻሻያ

አዲስ የመንገድ ጠርዝ መወጣጫ

የቺፍ ሴልዝ መሄጃ ማሻሻያዎች

አዲስ የጐን እግረኛ መንገድ 

የአስፋልት መንገዶች 

አዲስ መሻገሪያ ብልጭልጭ ቢኮን

ኒዉ ሆሊ ረቂቅ የቤት ዞን
ረቂቅ የቤት ዞን ካርታ

AMHARIC


