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ተያያዥ መርሀግብሮች

እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ማሻሻያዎች እየተሰሩ ነው፡

 ■ በ2018 የ S Columbian መንገድ አንዱን ክፍል ማስተካል

 ■ የማስተካከያ መርሀግብሩ በሚሰራበት በ Beacon Ave S እና 
በዚህኛው ማሳበሪያ መካከል በ S Columbian መንገድ በኩል 
አድርገን የሳይክል መገናኛውን ለማሻሻል መሞከር 

 ■ በ Beacon Hill እና Mt Baker ሰፈር መካከል ለቤተሰብ ምቹ የሆነ 
መገናኛዎች (የአካባቢ አረንጓዴ ቦታ) መስራት በነዚህ መርሀግብሮች 
ላይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ (ከስር በሚገኘው) ኢሜል ያድርጉ
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የመርሀግብሩ ዳራ
የ Seattle የመጓጓዣ መምሪያ (SDOT) በ Beacon Hill በዚህ 
ማሳበሪያ አካባቢ የሚራመዱ እና ሳይክል የሚነዱ ሰዎችን ደህንነት 
ለመጨመር የ 15th Ave S እና S Columbian መንገድ ማሳበሪያ 
ላይ ማሻሻያዎችን ያደርጋል፡፡ በአሁን ሰአት የሚራመዱ እና ሳይክል 
የሚነዱ ሰዎች እንዲሁም የ Mercer መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
ተማሪዎች ከአንደኛው መንገድ ወደ ሌላኛው ለመሻገር ግራየሚያጋቡ 
አቅጣጫዎች መጠቀም እና መንገዶችን ሶስት ጊዜ መሻገር አለባቸው፡፡ 
ማሳበሪያው የሚነዱ ሰዎችንም ግራያጋባል፡፡

በ2016 የ 15th Ave S እና S Columbian መንገድ ማሳበሪያ 
ማሻሻያዎች ፕሮጀክት በየ SDOT አካል በሆነው የአካባቢ መንገድ 
ድጋፍ (NSF) መርሀግብር እንዲታገዝ በቀረጥ Seattleን 
ለማንቀሳቀስ ግድፈት ኮሚቴ ከተመረጡት 12 አንዱ ነበር፡፡ የ NSF 
መርሀግብር በማህበረሰቡ ጥያቄ የሚቀርቡ መርሀግብሮችን ያግዛል፡፡ 

መርሀግብሩ የያዛቸው ነገሮች 
 ■ አዲስ የመንገድ ላይ መብራቶች

 ■ የመሻገሪያ እና ምልክት ውህደት

 ■ 15th Ave S እና S Oregon St ላይ የመሻገሪያ ክልከላ፤ 
ሞተረኞች ወደቀኝ መታጠፍ የሚችሉት ከ እና ወደ S Oregon St 
from 15th Ave S ብቻ ነው 

 ■ በድጋሚ የቀረጸው ማሳበሪያ ሰሜናዊ ምዕራብ እና ደቡባዊ 
ምዕራብ መታጠፊያዎች ላይ አዲስ የህዝብ ቦታ

 ■ ወደ ሰሜን፣ ምዕራብ እና ደቡብ የሚያገናኙ የተሸሻሉ የሳይክል 
አመቻች መገናኛ መንገዶች

የመርሀግብሩ ጥቅሞች 
 ■ ማሳበሪያው ላይ የሚራመዱ እና ሳይክል የሚነዱ ሰዎችን ደህንነት 
መጨመር 

 ■ ማሳበሪያው ላይ የአሽከርካሪዎችን ግራመጋባት መቀነስ

 ■ የተሻሻለ የሽግግር መቆሚያዎች

 ■ ማህበረሰቡ ሊዝናናበት የሚችል አዲስ የህዝብ ቦታ

በ 15th Ave S እና S Columbian መንገድ መሀል ላይ፣በፈጣን ከሚሄዱ 
መኪናዎች አጠገብ ትንሽ የእግረኛ “ደሴት” ቦታዎች፡፡

የመርሀግብሩ 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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አዲስ የመንገድ ላይ ጠርዝ 
መተላለፊያ ክፍተቶች

አዲስ የመንገድ ላይ መብራቶች

አዲስ የተቀለሙ የእግረኛ መሻገሪያዎች

አዲስ የህዝብ ቦታ

አዲስ አካፋይ

በድጋሚ አትክልት የሚተከልበት ቦታ

የአውቶብስ ማቆሚያ

አስተያየትዎን መስማት 
እንፈልጋለን!
የሚከተለውን በኢሜል ያሳውቁን፡

 ■ ስለማሳበሪያው ያለዎት ተሞክሮ ምንድን 
ነው?

 ■ ስለሚቀረጸው አዲሱ የህዝብ ቦታ፡

 ■ አዲሱን ቦታ በምን መልኩ መጠቀም 
ይፈልጋሉ?

 ■ ምን አይነት ነገሮችን ይጠብቃሉ? 
መቀመጫ ቦታዎች? መጫወቻ 
ቦታዎች? ለጥበባት እና አትክልት ቦታ?

ተሳትፎ ያድርጉ!

በመርሀግብሩ ዘመን በሙሉ ሁኔታዎችን 
ለእርስዎ ለማሳወቅ ዝግጁ ነን፡፡ ያነጋግሩብ 
እንዲሁም ተጨማሪ መረጃ ይፈልጉ

የኢሜል አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት 
ይመዝገቡ፡  
NSF15andColumbian@seattle.gov

እቅድ
2016 2017 2018 2019
የ NSF ማመልከቻዎች እና የፕሮጀክት 

አመራረጥ

የፕሮጀክት ቀረጻ

የፕሮጀክት ግንባታ

የ NSF ማመልከቻዎች እና የፕሮጀክት 
አመራረጥ (አዲስ ዙር)

የገንዘብ ምንጭ
ገንዘቡ የሚገኘው በ2015 በመራጭ ከጸደቀው  እና ለሁሉም ተጓዦች ደህንነትን 
የሚጨምረው፣ መንገዶች እና ድልድዮችን እንዳሉ የሚያቆየው እና እያደገ ላለው ከተማ 
አስተማማኝና ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው አማራጮችን የሚሰራው የዘጠኝ አመቱ ቀረጥ Seattle 
ለማንቀሳቀስ ነው፡፡ ቀረጡ $24 ሚልየን በዘጠኝ አመታት ውስጥ የአካባቢ መንገድ የገንዘብ 
ምንጭ መርሀግብር ማስቀጠልን ይጨምራል፡፡

መርሀግብሩ ከ ለት/ቤት ደህንነታቸው የተጠበቀ መንገዶች መርሀግብርም የገንዘብ ገቢ ያገኛል፤ 
ይህ ተማሪዎች Seattle ውስጥ በቀላሉ እና ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲራመዱ እና በሳይክል 
እንዲጓዙ ያደርጋል፡፡  

ቀደም-ያለ የቅርጽ አማራጭ 

የህዝብ ቦታ ምሳሌ፡ Bell St, downtown

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

