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በ 2021 ለሚመጣው አዲሱ የ RapidRide H መስመር ለመዘጋጀት 
በ Delridge Way SW የተሻለን አውቶቡስ መንገድ እየሰራን ነው ፡
፡ ይህ ማለት የጎዳናዎቹን አንዳንድ ክፍሎች እንደገና እየገነባን ነው 
፣ መስመሮቹ እንዴት እንደሚወጡ ሙሉ ለሙሉ አየለውጥን ነው 
፣ ለእግር / ብስክሌት አዲስ መስመር ይከፍታል ስለዚህ የአውቶቡስ 
አገልግሎት በደህነት መድረስ ይችላሉ። 

የ RapidRide H መስመር አሁን ካለው የKing County Metro 
በጣም ከሚያስፈልጉት መንገዶች አንዱ የሆነውን ነባር Route 
120ን ያሻሽላል ፣ እንዲሁም ወደ ሰሜን እስከ South Lake Union 
ድረስ ያራዝመዋል። በምሽቶች እና ቅዳሜና እሁድ አገልግሎትን 
ይጨምራል የ RapidRide H አውቶቡሶች እምነት የሚጣሉባቸ  
ይሆናሉ ፡፡ የተሻሻለው መስመር በ South Lake Union እና በ Bur-
ien መካከል የጉዞ ጊዜዎችን በ10-15% ይቀንሳል ፡፡ 

ዛሬ በመንገዱ ላይ ካሉት ቤቶች ውስጥ 34% የሚሆኑት የግል መኪና 
የላቸውም ፣ ይህም የህዝብ መጓጓዣ ሰዎችን ወደ ሥራ ፣ ትምህርት 
ቤት ፣ እንቅስቃሴዎች እና አስፈላጊ አገልግሎቶች እንዲያደርሱ 
ለማድረግ ወሳኝ መንገድ ነው ፡፡ በ 2035 ፣ በየቀኑ በ RapidRide H 
ላይ የሚሳፈሩ ከ 5,200 መደ 7,000 እንደሚጨምር እንገምታለን ፡፡ 

የሲያትል ከተማ Delridge Way SWን እንደገና ለመገንባት እና 
ለሚራመዱ ፣ ቢስክሌት ለመንዳት እና ለመጓጓዣ ለሚወስዱ ሰዎች 
የተሻል ለማድረግ ከMetro ጋር በመተባበር እየሰራ ነው ፡፡ የተጎዱትን 
ጎዳናዎች መገንባትን ፣ በእግር ለሚጓዙ ሰዎች ጎዳናዎች መሻሻል ፣ 
እና መጓጓዣን ቅድሚያ ለመስጠት ልዩ የአውቶቡስ መስመሮችን 
(ምልክቶችን) መጨመርን ያካትታል ፡፡

RapidRide 
በፍጥነት በማደግ ላይ ያለንን ክልል የተለያዩ ፍላጎቶችን እና ቅድሚያ 
የሚሰጣቸውን ፍላጎቶች እንዴት ማሟላት እንደምንችል የሕዝብ 
መጓጓዣ ወሳኝ አካል ነው ፡፡ የሲያትል ከተማ እና King Coun-
ty Metro የRapidRide አገልግቶት አውታር እያደገ የመጣውን 
የመጓጓዣ ፍላጎትት ለማሟላት እና አስተማማኝ ፣ ፈጣን እና በሰዓቱ 
መድረስ የሚችል የህዝብ ትራንስፖርት ተደራሽነትን ለማሳደግ 
እየሰሩ ናቸው ፡፡

RapidRide አውቶቡሶች በፍጥነት ወደ መድረሻዎ ያደርሱዎታል። 
ለአውቶቡስ ብቻ የሚሆኑ መንገዶች ፣ ቅድሚያ የሚሰጡ 
የአውቶቡስ ምልክቶችን እና የጎዳና ላይ መሻሻሎችን የበለጠ 
ይፈጥናሉ ። አውቶቡሶች ለመሳፈሪያ እና ለመውጣት ሦስት በሮች 
የተገጠመላቸው ናቸው። የ ORCA ካርድ አንባቢዎች ፣ ለቀላል 
ክፍያ እና በሰዓቱ መድረሻ መረጃ ማቆሚያዎች ላይ ይገኛሉ ስለዚህ 
የሚቀጥለው አውቶቡስዎ መቼ
እንደሚመጣ በትክክል ያውቃሉ ፡፡

RapidRide H መስመር አውቶቡሶች 
መጫን (ሥራ)  ይጀምራሉ 

እኛ እዚህ ነን 

Delridge Way SW - RapidRide H Line Project

የፕሮጀክት መርሃ ግብር (የጊዜ ሰሌዳ)

Benefits of RapidRide
የ RapidRide H መስመር አሁን ካለው King County Met-
ro መስመር 120 ይተካል:: አዲስ የአውቶቡስ ጣብያ መካከል 
ያለውን ርዝመት ይጨምራል ፣ አዳዲስ መጠለያዎችን  እና 
መብራቶችን ይገነባሉ ፣ የ ORCA ካርድ አንባቢዎችን እና    
የአውቶቡስ መርሃ ግብር/ጊዜ ያካትታል ፡፡

RapidRide H መስመር የሚከተሉትን የፕሮጀክት ግቦች 
ለማሳካት ታስቦ የተዘጋጀ ነው:

• የመጓጓዣ ጊዜ እና አስተማማኝነት ማሻሻል
 – የጉዞ ጊዜዎችን በ 10-15% እንደሚቀንስ ተስፋ ያድርጉ

• ብስክሌት ለሚነዱ ሰዎች ደህንነትን ያሻሽላል።
 – ወደ ጎረቤቶች ግሪንዌይ ለተሻሻሉ ግንኙነቶች 

መንገዶችን ማሻሻል ያካትታል
• Reduce greenhouse (የግሪንሃውስ ጋዝ) ልቀትን መቀነስ

 – ለብቻው ከማሽከርከር የመጓጓዣ መንገዶችን 
መጠቀምን ያበረታታል

• በጠዋት የሚጀምር እና ዘግይቶ የሚሰራ የአውቶቡስ 
አገልግሎት ይሰጣል

 – በጣም ተጠቃሚዎች በሚበዛባቸው ሰዓታት 
አውቶቡሶች ቢያንስ በየ 10 ደቂቃው ይመጣሉ

May 2020
rapidridehline.participate.online

ማቀድ 

ሕዝባዊ ተሳትፎ 

ግንባታ
ንድፍ (አሰራር)

https://rapidridehline.participate.online


Delridge Way SW: የተሻለ አውቶቡስ መንገድ 
የቀረጥ ገንዘብን በማንቀሳቀስ  ለማደስ እና እንደገና ለመገንባት 
ያግዛል:: በአከባቢው ዙሪያ ሰዎች እሚራመዱ እና ብስክሌት እሚነዱ 
ማድረግ እናበረታታለን:: 
 
የእኛ የ Delridge Way SW የመንገድ ዲዛይን 

• አዲስ የአውቶቡስ ምልክቶች በቀይ መብራቶች ፊት ለፊት  

• እዲስ የመንገድ መሐል አረንጓዴ ቦታዎች ለተረጋጋ ትራፊክ

• አዲስ የስነጥበብ ቅርፃ ቅርጾች ለማህበረሰብ ቦታ ማስያዝ

• አዲስ መንገድ ለስላሳ መጓጓዣ እና ለረጅም ጊዜ ዘላቂ ጎዳና 

• ለመጠጥ ውሃ እና ቆሻሻ ውሃ አዲስ የፍሳሽ እና የውሃ ቧንቧዎች

• አዲስ የተጠበቀ የብስክሌት መስመር, መሻገሪያ መንገድ, 
የብስክሌት/እግረኛ ምልክቶች, የሰፈር አረንጓዴ እካባቢዎች 
ትስስር, ለእግረኞች መብራት እና እግረኛ መንገድ ጥገና : 
እግረኞች እና ብስክሌተኞች በሰፈራቸው እንዲሁም ውደ 
አውቶብስ በቀላሉ እና በደህንነት ማቋረጥ እንዲችሉ  

• የመኪና ማቆሚያዎች ይመነሳሉ - አዲሱ ንድፍ የብዙ ብሎኮች 
መኪናዎች ማቆሚያዎችን ወደ አውቶቡስ እና ብስክሌት 
መስምመር ይቀይራሉ 

በዲዛይን ወቅት የDelridge ማህበረሰብ ፍላጎትን እና አስተያየቶችን 
ለማሟላት  በርካታ ለውጦችን አድርገናል:

• የትራፊክ ማዞሪያ መንገዶችን በ 26th Ave SW ሰፈር ግሪንዌይ 
በ SW Genesee St እና SW Brandon St ላይ ማከል

• ትይዩ የጎረቤት አረንጓዴ መንገድ መገልገያዎችን ማሻሻል እና 
ከDelridge Way SW ጋር ግንኙነቶችን ማሻሻል::

ከ 20 በላይ 
ክፍት የውይይት 
ስብሰባዎች

Online ላይ 6 
ክፍት የውይይት 
እና የጥያቄ 
መልስ ጥናቶች

5 የፕሮጀክት ላኪዎች 
እያንዳንዳቸው 
ከ 9000 በላይ 
አድራሻዎችን ይልካሉ

ከአካባቢያዊ ትምህርት ቤቶች እና ከንግድ ሥራዎች ጋር ከ 20 በላይ 
አጭር መግለጫዎች

• የእውነታ ሉሆችን ወደ አረብኛ ፣ Vietnamትናም 
፣ ስፓኒሽ እና ሶማሊኛ ተተርጉሟል

• የቋንቋ ፍላጎት ላላቸው ንግዶች ቋንቋ የስልክ 
ጥሪዎች

A

• ግንባታው ካለቀ በኋላ በመደበኛነት የሚጠበቁ አዳዲስ 
የመሬት አወጣጥ ሜዲካዎችን ማከል

• በ SW Hudson St ውስጥ የእግረኛ መሻገሪያዎችን እና ባለ 
አራት ማእዘን ፈጣን መብራት በአውቶቡስ ብቻ የተያዙ 
መስመሮችን ከፍ አድርጎ ማቆም

ፕሮጀክቱን እንዲት አሳወቅንዎት
የመጨረሻውን ዲዛይን ለማሰባሰብ፣ ኢሜይሎች እና በሚከተሉት 
የአሰራር ዘዴዎች በመጠቀም ለማሳወቅ ከ 2015 ጀምሮ 
በማህበረሰቡ ውስጥ ብዙ ሰዎች ጋር ተነጋግረን ነበር:
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(ለሁሉም ጥቅም የሚዉል 
መንገዶች
የ24/7 የአውቶቡስ መስመር 
ጫፍ የአውቶቡስ መስመር፣ 
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ነባር ሃሳብ ቀርቧል
SW Andover St – SW Alaska St

SW Alaska St – SW Hudson St

SW Hudson St – SW Juneau St

SW Juneau St – SW Myrtle St

 SW Myrtle St – SW Holden St

SW Holden St – SW Cambridge St
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ወደ ሰሜን ይመልከቱ 

 የመጠለያዎች ጽንሰ ሀሳብ
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This rendering is a conceptual design of the shelter location. Actual design may vary.May 2019

May 2020

ስለዚሁ ፕሮጀክት የበለጠ 
ለመረዳት እና በግንባታ ምን 
እንደሚጠበቅ .

 www.seattle.gov/Transportation/
DelridgeTransit

በአውቶቡሱ ላይ ፣ በመኪና ላይ ፣ በመራመድ ወይም በብስክሌት ላይ ሲጠቀሙ ፣ በአገናኝ መንገዱ 
የሚጠቀሙትን ሁሉ ፍላጎቶች ሚዛን እንዲመዝን Delridge Way SWን አዘጋጅተናል ፡፡የንድፍ ገፅታዎች

http://www.seattle.gov/Transportation/DelridgeTransit
http://www.seattle.gov/Transportation/DelridgeTransit


What to expect during construction  
ፕሮጀክቱ ከበጋው 2020 እስከ 2022 በመገንባት ላይ እያለ እባክዎን 
ይህን ይጠብቁ:

• በሳምንት ቀናት ውስጥ አጠቃላይ የሥራ ሰዓቶች 
ከጠዋቱ 7 ሰዓት እስከ ከምሽቱ 7 ስዓት

• ጫጫታ ፣ አቧራ እና ትልቅ የጭነት መኪና ትራፊክ
• ጊዜያዊ የመኪና ማቆሚያ ገደቦች
• የአጭር ጊዜ የውሃ መዝጋት ፡፡ የላቀ ማስታወቂያ 

ይሰጣልጣ ፡፡
• ጊዜያዊ የመንገድ ላይ ተጽዕኖዎች
• የትራፊክ ተፅእኖዎችን ለመቀነስ ሌሊትና እና ቅዳሜና 

እሁድ ስራ
• በሳምንቱ መጨረሻ ቅዳሜና እሁድ አንዳንድ ዋና ዋና 

መስቀለኛ መዘጋቶች
• ጊዜያዊ የጎን መንገድ መዘጋት
• በየጊዜው የትራፊክ መጨናነቅ
• የተሽከርካሪዎች መስመር በስራ ዞኖች ዙሪያ 

ይንቀሳቀሳል
• ለሚራመዱ እና ብስክሌት ለሚነዱ ሰዎች በሥራ 

ዞኖችን ምክንያት ይለወጣሉ
• እንደአስፈላጊነቱ ትራፊክን እንዲጠቁሙ ጠቋሚዎች
• ጊዜያዊ አውቶቡስ ማረፊያ እና ማቆም  

ይለወጣል

ለግንባታ ዝግጅት
ግንባታ ከፍተኛ ድምፅ እና ተፅእኖ ሊኖረው እንደሚችል 
እንረዳለን። የDelridge ማህበረሰብን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
ተቋራጮቻችን በህብረተሰቡ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ የግንባታ 
ተፅእኖዎችን ለመቀነስ እንዲችሉ መመሪያዎችን አስቀምጠናል ፡፡ 
እነዚህ መመሪያዎች የሚመጡት ከአራት ዓመት በላይ ከDelridge 
አከባቢ ማህበረሰብ ውስጥ በመወያየት ነው፡፡ ከነዚህ አስተያየቶች 
ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል:
• እንደ የመንገድ መዘጋት ላሉ ነገሮች አስፈላጊ የግንባታ 

ማስታወቂያዎችን ለመተርጎም ተጨማሪ ጊዜን መወሰን ፡፡
• በበዓላት እና በባህላዊ በዓላት ወቅት ሥራን መቀነስ ወይም 

መገደብ ፡፡
• የእግረኛ መሄጃ መንገዶቹ ለረጅም ጊዜ በሚዘጋባቸው 

አካባቢዎች ጊዜያዊ መሻገሪያ መንገዶችን መትከል። እነዚህ 
መብራቶች ይብራራሉ ፣ በመንገድ ላይ የቀለም ምልክቶችን 
ይጨምራሉ ፣ እና ADA ተደራሽ ይሆናሉ ፡፡

• በLouisa Boren K-8 ትምህርት ቤት አቅራቢያ የመገልገያ ስራን 
ማስተባበር።

• ለኮንትራክተሩ “ጥሩ ጎረቤት” ፖሊሲን ትኩረት በመስጠት 
የጣቢያ ንፅህና እና አከባቢን ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ 
ነው ፡፡

የምእራብ ሲያትል ከፍተኛ-ድልድይ ደህንነት ፕሮጀክት 
(West Seattle High-Rise Bridge Safety Project)

በአሁኑ ወቅት ምዕራብ ሲያትል ጉልህ ተፅእኖዎችን እናውቃለን 
እና ከዌስት ሲያትል ከፍተኛ-ድልድይ ደህንነት መርሃግብር ጋር 
በመተባበር እየሠራን ነው ፡፡ ስለዚህ ፕሮጀክት ማንኛውም ጥያቄዎች 
ካሉዎት እባክዎን ያነጋግሩ:
ስልክ: 206-684-7623
ኢሜይል: 684-Road@seattle.gov ጥያቄዎች?

ስለ ፕሮጀክቱ ማንኛውም ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች 
ካሉዎት እባክዎን ለማድረስ አያመንቱ!

Delridge Transit Outreach Team 
DelridgeTransit@Seattle.gov  |  206-775-8739 
www.seattle.gov/Transportation/DelridgeTransit

በDelridge Way SW ላይ ሆነ በአቅራቢያዎ 
ይኖሩ እና በቋንቋዎ የግንባታ አዲስ መረጃ 
ይፈልጋሉ?
በDelridge Way SW ላይ የሚኖሩ ከሆነ እባክዎን 
በአቅራቢያዎ ወይም በቤትዎ ፊት ለፊት የ መንገዶች 
ሥራ ይጠብቁ ፡፡ ይህ ሥራ አንዳንድ ጊዜ የመንገዱን 
አውራ ጎዳናዎችን ፣ የእግረኛ መንገዶችን መዝጋትን 
ወይም በሌሊት ሊከሰት ይችላል ፡፡ በስምዎ ፣ በአድራሻዎ 
፣ በኢሜይልዎ በተሻለ መንገድ እርስዎን በኢሜይል 
ከላኩልን ለአድራሻዎ የግንባታ መረጃዎችን መተርጎም እና 
ለእነሱ በኢሜይል መላክ እንችላለን ፡፡ እባክዎን በ

DelridgeTransit@Seattle.gov ላይ በኢሜይል 
ይላኩልን ፡፡

The project is funded by KC Metro and SDOT’s 9-year Levy to 
Move Seattle, approved by voters in 2015. Learn more about the 
levy at www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle.

mailto:DelridgeTransit%40Seattle.gov?subject=
http://www.seattle.gov/Transportation/DelridgeTransit
http://www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle

