
ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ RAINIER AVE S ብዙሕ 
ለውጥታት ይመጹ ኣለዉ።

ሎሚ ዘመን ኣብተ ቀንዲ ቀንዲ መጋጠሚ ጎደናታት (ካርታ ርኣዩ) ኣድሂብና 
ክንሰርሕ ኢና። ተወሳኺ ሎሚ ዘመን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ፕሮጀክትን 
ምሉእ’ቲ ፕሮጀክት ብሓፈሻን ሓደሽቲ ምምሕያሻት ክነላሊ ኢና (ኣብ ታሕቲ 
ርኣዩ)።       

እቲ መገዲ ንመጻኢ ከመይ ክመስል እዩ፧
እቲ መገዲ ንመጻኢ ምዕሸጊ መኪና (ፓርኪንግ)ካብ መገዲ ብወገን ምዕራብ 
ወይ ምብራቕ)፣ ብክልቲኡ ሸነክ ሓንቲ መኪና ጥራሕ ዝሕልፍ መገዲን 
መስመር ኣውቶቡስን የጠቃልል። ካብቲ ሕጂ ዘሎ ምዕሸጊ መኪና ክሳብ 
70% ጥራሕ ክነትርፍ ኢና። ኮይኑ ግን ሓሓሊፉ ኣብ ገለ ቦታታት ካብ ገለ’ቲ 
ክፋላት ኣብ ቦታ መዕሸጊ መካይን መስመር ኣውቶቡሳት ከጠቓልል እዩ። 
እዩ። ኣብ ጥቃ እዘን ለውጡ ዝግበረለን ቦታታት ዘነብሩ ተቐማጦ 
ርእይቶኦም ንምስማዕ ነዘራርቦም ኣለና።  

እቲ መስርሕ ምእካብ ሓበሬታ ካብ 1,200 ንላዕሊ ዝኸውን ብዝተፈላለየ 
ቋንቋታት ዝተተርጎመ መሕትት ምዝርጋሕ፣ ካብ ደርዘን ንላዕሊ ዝኸውን 
ኣኼባታት ምስ ነበርቲ እቲ ከባብን ወነንቲ ትካላትን ምክያድን ኣብ ዝተፈላለዩ 
ህዝባዊ ኣኼባታት ምስታፍን የጠቃልልን። እቲ ፕሮጀክት ዝጸልወን ትካላትን 
ነበርትን ካብ ገዛ ናብ ገዛ እንዳከድናን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ብምርካብ 
ነሳትፎም ኣለና። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ  በጃኩም ሕተቱና።

RainierAveS@seattle.gov | (206) 727-8697
www.seattle.gov/visionzero/projects/rainier-ave-s

ኣብ Rainier Ave S ምምሕያሽ ድሕነት ኣጋርን 
ምንቅስቓስ ኣውቶቡሳት ከምዝካየድ ምግባርን

ስለምታይ፧ 
ኣብ ሲያትል Rainier Ave S ሓደጋ መኪና ብብዝሒካብ ዝፍጸመሉ  ጎደናታት 
እቲ ቀንዲ’ዩ። ስለዚ እዚ ጎደና ንኩሉ ድሕነቱ ዝተሓለወ ክከውን ንሰርሕ ኣለና። 
ኣብ 2014 ጎደና ሬነር ኣቬኑ ንምምሕያሽ ምስ  ፕሮግራም ዜሮ ራእይ ስያትል 
(ሲያትልስ ቪዥን ዘሮ) ብምትሕግጋዝ፡ ሞትን ከበድቲ ሓደጋጋታ ትራፊክን ናብ 
ዜሮ ንምውራድ ስራሕና ጀሚርና። ኣብ ናይ’ቲ ፕሮጀክት ቀዳማይ መደብ ኣብ 
መንጎ ጎደናታት ሳውዝ ኣላስካን ሳውዝ ኬኒን ዘሎ ጎደና እንደገና ዲዛይን ጌርና 
ኣመሓይሽናዮ ኣለና። ከም ሳዕቤኑ ድሕነት ኣጋር ኣዚዩ ተመሓይሹ ኣሎ። ሎሚ 
ዓመትን ንዓመታን ኣብ’ቲ ካልኣይ ገጽ ፕሮጀክት ተመርኲስና ኣብ መንጎ ሳውዝ 
ኬኒ ( S Kenny St)ንን ሳውዝ ሄንደርሰን  (S Henderson St.) ዘሎ 
መገዲታት ክነመሓይሽ መዲብና ኣለና።     

ቀጺሉ እንታይ ክመጽእ’ዩ፧
ኣብ 2017 ብዛዕባ ክህሉ ዝግባእ ለውጢ ርእይቶታትኩም ሓቲትና ኔርና። 
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገደስኩም ነገራት ምምሕያሽ ድሕነት ኣጋርን 
ኣብ’ቲ ግዜ ምዕራይ ኣውቶቡሳት ኣገልግሎተን ከየቋርጽስ ዝብል እዩ ኔሩ። 

ርእይቶ ማሕበረስብ ርኢና፣ ምስ መሻርኽትታናን ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ (King 
County Metro) ብሓባር ብምስራሕን ኩነታት ትራፊክ ሞዴል ብምግባርን 

መስመር መንቀሳቐሲ መካይን ምጉዳል ስለምንታይ ኣድሊዩ፧
መስመር መንቀሳቐሲ ምጉዳል ቅልጣፈ ከምዘጉድል ይእመነሉ’ዩ። ቅልጣፈ 
ብዝሒ ሓደጋን ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣትን ዝውስን ዋና ረቋሒ’ዩ። ናይ ማእከል 
መስመር ካብን ናብን ገን ትካልን ክተወጽእን ክትኣቱን ከለካ ዘጋጥም ሓደጋ 
የጉድልን ድሓነት ትርፊክ የመሓይሽን እዩ። ተወሳኺ መስመር ኣውቶቡስ 
ምውሳኽ ኣውቶቡሳት በቀሊሉ ክንቀሳቐሳ ይሕግዝ። ኣብ ከባቢ እቲ ፕሮጀክት 
ቅልጣፈ መካይንን ብዝሕን ክንቆጻጸርን ከማድላይነቱ ድማ ምምሕያሽ ክንገብር 
ኢና።  

TIGRINYA

2019
ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ቅርጺ ናይ’ቲ መገዲ 
ምቅያርን መላግቦ ጽርጊያታት ሓደጋታት 
ብዘጉድል ኣገባብ ምምሕያሽ። 

2020
ኣብ’ቲ ተሪፉ ዘሎ ኣካል’ቲ ፕሮጀክት ዝርከብ 
ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ቅርጺ ጽርጊያ ቀጻልነት 
ዘለዎ ኣገልግሎት ኣውቶቡስን ድሕነት ኣጋርን 
ብዘረጋግጽ ኣገባብ ምውዳእ። 

መስመር ኣውቶቡስ ወይ 
መስመር መዕሸጊ 
መኪና(ንየማን ምጥዋይ 
ዘፍቅድ)።

ማእከላይ መጥወዪ መስመር

መስመር ኣውቶቡስ 
(ንየማን ክትጥወ ዘፍቅድ)

መስመር ንሰሜን ገጸን 
ዝዝውራ መካይን

መስመር ንደቡብ 
ገጸን ዝዝውራ 
መካይን 

*እዚ ስእሊታት ዓቀኑ (ስኬሉ) ዝሓለወ ኣይኮነን

መሰረታዊ ቕርጺ ናይ መጻኢ ጽርጊያ እዘን ዝስዖባ ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ።

መሰረታዊ ቅርጺ ህሉው መገዲ 



ምምሕያሻት ድሕነት ትራፊክን ኣውቶቡስን

Rainier & Graham Safe Routes to School 1 Rainier & Holly2 Rainier & Othello3

Rainier & Rose4 Rainier & Henderson6Rainier & Cloverdale5

እዘን ለውጥታት ስለምንታይ ኣድሊየን፧
ኣብ ኩሉ ቀንዲ መስቀለኛ ጎደናትት ዝርአ ኩነታት ግጭት ኣጽኒዕናዮ እለና።እዘን 
ሓደሽቲ ምምሕያሻት ቅልጣፈ ተሽከርከርቲ ንከጉድላ፣ ኣውቶቡሳት ብቐጻሊ 
ክንቀሳቐሳ፡ ኣብ ሬንየር ብቐሊሉ ብእግሪ ምጉዓዝ ክከኣል ክሕግዝ ተሓሲቡ 
ዝተሓንጸጸ እዩ

ካርታታት ብከመይ ክንበብ ይኽእል፧ 
እቲ ኣራንሾኒ ሕብሪ ዘለዎ ቁጽሪ ምስቲ ፍርይ ኢሉ ተሳኢሉ ዘሎ መራኸቢ መገዲ 
ዘርኢ ካርታ ዝዛመድ እዩ። እተን ሊላ ሕብሪ ዘለወን ቀስቲታት ነተን ሎሚ ዓመት 
ለውጢ ንገብረለን ክፋላት’ቲ መገዲ የራኢ። ሓፈሻዊ ናይቲ ፕሮጀክ ሓድሽ 
መገዲታትት ቅርጺ ዘርኢ ካርታ ንዓመታ ክነውጽእ ኢና።  
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ንክልቲኦም ኣብ ሰሜናውን ደቡባዊን 
መስመር ንዝዝውሩ ሓዲሽ ምልክት 
ምትካልን ናብ የማን ተዓጸፍ ዝብል ምልክት 
ሓድሽ ምትካል

ሓዲሽ ኣቀማምጣ መስመር ኣውቶቡሳት ምስ 
ሰሜናዊን/ደቡባዊን መስመር ኣውቶቡሳት

ናይ ግዜ ምልክት ዝኾነ መብራህቲ 
ትራፊክ ፡ እጋር ኣቐዲሞም ንኽዳለዉ 
ዝሕግዝ  ከም ዝኸውን ጌርካ ምቕያር
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“ደው ምባል ክሉኩል እዩ” ዝብል 
ምልክት ብንጹር  ምምልካት 
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(Aki Kurose Middle School)
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ናብ ሬኔር 
መውጽኢ 
የለን 

ንድሕነት ኣጋር 
ክሕግዝ መገዲ ኣጋር 
ምግፋሕ

ፌርማታ ኣውቶቡስ 
ምምሕያሽ 

እቲ ኣብ ኩርናዕ ዘሎ 
እምኒ ምቕያር 

ካብ መሬት ክብ ዝበለ 
መሳገሪ ምስራሕ 

7-11

ኣቀማምጣ ሓዲሽ ቅርጺ 
መሰመራት ሰሜናዊ/ደቡባዊ

S HOLLY ST

Southeast Seattle
Senior Center

Café Avole

RAINIER AVE S

ንድሕነት ኣጋር ክሕግዝ 
መገዲ ኣጋር ምግፋሕ 

መገዲ ኣጋር ምዕራይ 

N

ነዚ ሕጂ ኣብ መሳገሪ ኣጋር ዘሎ 
መወልዕን መጥፍእን ንኣካለ ስንኩላን 
ኣብ ግምት ብዘእቱ ሓድሽ ምትካእ

ደው በል ዝብሉ ምልክታት ጥቓ 
መስቀላዊ ጎደናታት ምግዓዝ

መሳገሪ ምሕጻር   

ኣብ ኩርናዕ ዝርከብ 
መኸዲ ኣእማን ምትካኣ

ONLY
BUS

ONLY
BUS

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

S OTHELLO ST

RAIN
IER AVE S

N

ሰሜናውን/ደቡባውን ናይ ኣውቶቡስ 
መስመር ሓድሽ ኣቀማምጣ  

መሳገሪ ኣጋር ምስፋሕን 
ዝኾነ ክውሊ ምእላይን

ናይ ግዜ ምልክት ዝኾነ መብራህቲ 
ትራፊክ ፡ እጋር ኣቐዲሞም ንኽዳለዉ 
ዝሕግዝ  ከም ዝኸውን ጌርካ ምቕያር

Honest Jack's 
Discount Auto Parts

Seattle 
Cannabis Co

Los Tinos 
Mexican Restaurant

Valero
gas station

S KENNY ST

S GRAHAM ST

Seattle Fire 
Station 28

Green Dot Rainier Valley 
Leadership Academy

M L King Jr 
Elementary

Graham Hill
Elementary

South Shore
K-8 Rainier Beach 

Library

Rainier Beach
High School

S HOLLY ST

S MORGAN ST

S EDDY ST

S WILLOW ST

S CLOVERDALE ST

S KENYON ST

S ROSE ST

S ELMGROVE ST

S MYRTLE ST

S FRONTENAC ST

S OTHELLO ST

S FONTANELLE ST

S AUSTIN ST

S HOLDEN ST

39TH
 AVE S

42N
D AVE S

44TH
 AVE S

46TH
 AVE S

51ST AVE S

55TH
 AVE S

57TH
 AVE S

ISLAN
D DR S

M
LK JR W

AY

SEW
ARD PARK AVE S

REN
TON

 AVE S

RAINIER AVE S

RAINIER AVE S

N

2

4

South Lake
High School

1

መብርሂ 

 መሰመር ኣውቶቡስ ሓደ  
 መስመር መጎዓዚ  
 ይትክእ (የማን ምዕጻፍ  
 ይከኣል)
 የኔበርሁድ ግሪንወይ  
 (Neighborhood  
 Greenway) ከም  
 መዕገቲ ፍጥነት ጉብጥ  
 ዝበለ ቅርጺን   
 መሳገሪታትን ዝኣመሰለ  
 ምምሕያሻት

ሬነር ኣቬኑ ሳውዝ (RAINIER 
AVE S) ካብ ኬኒ (KENNY) 
ክሳብ ሄንደርሰን 
(HENDERSON)
 መገዲ ኣጋርን መሳገሪ  
 መገድን ምስራሕ።

 ደው በል ዝብል   
 ምልክታት ጽቡቕ ጌሩ  
 ከምዝርአ ጌርካ   
 ምምሕያሽ

 ኣብ መስመራት ዝፈላልዩ  
 ሕንጻጻት ዘንጸባርቕ  
 ምልክት ምግባር

 ንውሓት ግዜ መብራህቲ  
 ትራፊክ ምምሕያሽ

 ቕልጣፈ ተሽከርቲ ናብ  
 25 ሜትሮ ኣብ ሰዓት  
 ምጉዳል
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6S HENDERSON ST

Dunlap
Elementary


