
ፕሮጀክት ኣውሮራ ኣቨኑ (Aurora Ave) 
መደብ ድሕነት ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ | ጽሟቕ ጸብጻብ ህዝባዊ ርክብ ሕዳር 2022

ድሕረ-ባይታ ፕሮጀክት
ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ/ግዝኣት መስመር መጎዓዚያ 99 ኮሪዶር ካብ'ቶም ልዑል 
መጠን ፍሰት ትራፊክ ዘለዎም ጎደናታት ሓደ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ወሰናት 
ከተማ ሲያትል ድማ ካብ'ቶም ኣዝዮም ጽዑቕ ቁጽሪ ኣውቶቡሳት ዘተኣናግዱ 
መስመር መጎዓዚያታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ጎደና እዚ ን ምንቅስቓስ ጽዕነታት ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ኮይኑ፣ ናብ ጽዑቕ ቁጽሪ ዘለዎም መንበሪ ኣባይቲ፣ ንግዳዊ ትካላት፣ 
ማሕበራዊ ግልጋሎታት፣ ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝወስዱ መራኸቢታት 
ዝሓዘ እዩ። ኣውሮራ ኣቨኑ ናይ መካይን ግጭት፣ ኣብ ናይ ኣጋራት ግልጋሎታት 
ዘጋጥሙ ሃጓፋት፣ ዘይምዕሩያት ንድፊታት ኣቀማምጣ ጎደና፣ ብፍላይ ነቶም 
ናይ ምንቅስቓስ ጸገማት ዘለዉዎም ሰባት ክጎዓዙ ኣጸጋሚ ዝገብር ናይ 
ተበጻሕነት መሰናኽላት ታሪኽ ዘለዎ እዩ።  

እቲ ናይ ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ ኮሪዶር ናይ መወዳእታ ኩሉመዳያዊ ትልሚ 
ልምዓት መስመር (comprehensive Route Development Plan) 
ኣብ 2003 ዝተሓተመ ኮይኑ፣ ካብ'ዚ ብተወሳኺ እዚ ትልሚ እዚ ኣብ ቀረባ 
እዋን ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ምምሕያሻት ዘጠቓለለ እኳ እንተኾነ እቶም ኣብ 
ግብሪ ዝወዓሉ ምምሕያሻት ግን ሒደት እዮም። ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ በቶም 
ንኹሎም ተጎዓዝቲ ደረጃ ውሕስነትን ክእለት ምንቅስቓስን ዘመሓይሹ ኣብ 
መጎዓዚያ ዝግበሩ ምምሕያሻት ብቐዋምነት ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ። ካብ'ዚኦም 
ድማ፣ ነቶም በዚ ኮሪዶር እዚ ብእግሮም ዝጎዓዙ ሰባት ዘለዎም ደረጃ 
ውሑስነትን ተበጻሓይነት ናይ ምምሕያሽ ክቱር ድልየት፣ ኩሎም ተጠቀምቲ 
ዘጋጥሞም ናይ መኪና ግርጭት ምቕናስን፣ ከምኡ ድማ ደረጃ ጽርየት 
ግልጋሎት ትራንዚት ምምሕያሽን ይርከቡዎም።  

ኣብ'ዚ ቐረባ እዋን ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT) ኣብ'ቲ ኮሪዶር ዝካየዱ 
ናይ ደረጃ ውሑስነትን ክእለት ምንቅስቓስን ምምሕያሻት ንምጽናዕ ዝገብሮ 
ገንዘባዊ ሓገዝ ክቕጽሎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ 2021, ክፍሊ መጉዓዝያ 
ሲያትል ካብ ክፍሊ መጎዓዚያ ግዝኣት ዋሺንግተን (WSDOT) ብመደብ ሓገዝ 
ገንዘብ ኣጋርን ብሽክለታን (Pedestrian and Bicycle Program grant) 
ኣቢሉ ምወላ ረኺቡ ነይሩ እዩ።  ካብ'ዚ ብተወሳኺ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ናይ 
ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ ኮሪዶር ሓድሽ ራኢይ ኩለመደያዊ ንድፊ ንምምዕባል 
ምወላታት ኣብ ምግባርን ምስ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል ኣብ ምትሕግጋዝን 
ዝርከብ እንትኾን፣ ካብ'ዚ ብተወሳኺ ኣብ ራፒድራይድ ኢ ላይን (RapidRide 
E Line) ዝካየዱ ናይ ምምሕያሻን ምስፋሕን ኣማራጺታት ብምግምጋም ደረጃ 
ውሑስነት ዘመሓይሹ ናይ ሓጺር እዋን ፕሮጀክትታት ኣብ ምፍላይ ይርከብ።  

• ኣብ ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ ኮሪዶር ናይ ኩሎም ተጎዓዝቲ ውሑስነት፣ 
ክእለት ምንቅስቓስን፣ ዘለዎ ተበጻሕነትን፣ ዘመሓይሽ ሓድሽ ናይ ንድፊ 
ራእይ ምምዕባል።   

• ነቲ ኮሪዶር ዝኸውን ሓባራዊ ራኢይ ተጠቒምካ ብመገዲ ማዕርነት 
መሰረት ዝገበረን ጥንኩርን መስርሕ ተሳትፎ ኣቢልካ ነቶም ናይ ነበርቲ፣ 
ንግዳዊ ትካላትን፣ መሻርኽቲ ኣካላት እቲ ኮሪዶርን ጠለባት ምምላእ።   

• ነቶም ከበድቲ ዝበሃሉ ናይ መካይን ግጭታትን ነቶም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ 
ተጠቀምቲ እቲ ጎደና ዝሓወሱ ግጭታት ንምፍታሕ ጠመተ ብምግባር፣ 
ኣብ'ቲ ኮሪዶር ዘጋጠሙ ናይ ተሽከርከርቲ ግጭታትን ናይ ውሑስነት 
ብድሆታትን ታሪኽ ኣብ ግምት ምእታው።    

ሽቶታት ፕሮጀክት

• ክግበሩ ዝኽእሉ ምምሕያሻት ግልጋሎት ትራንዚትን 
መራኸቢ መስመራትን ንኣብነት፣ ኣብ ቀረባ ርሕቀት 
ዝርከቡ መደበራት ቀለልቲ ባቡር)፣ ከምኡ ድማ ናይ 
ደረጃ ውሑስነትን ድሕንነትን ምምሕያሻት( ንኣብነት፣ ኣብ 
ናይ ትራንዚት ጠጠው መበሊታት) ምልላይ።   

• ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ክስርሑ ዝኽእሉ 
ምምሕያሻት ኮሪዶር ንምህናጽ ዘኽእል ስትራቴጂ 
ምምዕባል። 
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ቀንዲ ርኽበታት

ካብ'ቶም ኣብ ኦንላይን ብመገዲ ኢንተርኔትን፣ ብኣካልን 
ዝተሳተፉ ሰባት ነዞም ዝስዕቡ ግበረ መልሲታት ሰሚዕና 
ኣለና። እዚ ግበረ መልሲ እዚ ጽሟቕ ኮይኑ፣ ተወስኽቲ 
ዝርዝራት ኣብ'ቲ ኣብ'ዚ ዝርከብ ናይ ህዝባዊ ርክብ ጽሟቕ 
ጸብጻብና ክርከቡ ይኽእሉ እዮም።  

ብእግሮም ንዝጎዓዙ ሰባት ደረጃ ውሑስነት ምምሕያሽ፡  

• ቁጽሪ ናይ'ቶም ናይ ኣጋር መገዲታት ምውሳኽን 
ናይ'ቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ናይ ኣጋር መገዲታት ኩነታት 
ምምሕያሽን።  

• ተወስኽቲ ናይ ትራፊክ ምልክት ዘለዎም መሰጋገሪታት 
መገዲ ምስራሕን መብራህቲታት ምምሕያሽን። 

• ንኣጋርን ጎደናን ዝፈሊ ዝድህሰስ ሓጹር ክህሉ ምግባር። 

ብብሽክለታ ንዝጎዓዙ ሰባት ደረጃ ውሑስነት ምምሕያሽ፡  

• ተወሰኽቲ ናይ ብሽኽለታ መገዲታት ክህልዉ ምግባር፡  

• ኣብ መንጎ ናይ ብሽኽለታ መስመራት መጎዓዚያን 
ጎደናን ዝድህሰስ ሓጹር ክህሉ ምግባር።  

ምምሕያሻት ትራንዚትን መራኸቢ መስመራትን፡ 

• አውቶቡሳት ዝያዳ ብተደጋጋሚ ብዝሓሸ ናይ ምብራቕ-
ምዕራብ መራኸቢ መስመራት ጉዕዞ ክገብራ ኣለወን።  

• ጽገና ናይ እቲ ሐዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ ናይ ኣውቶቡስ 
ጠጠው መበሊ ክመሓየሽ ኣለዎ። 

ግጭት ተሽከርከርቲ ምቕናስ፡ 

• ልዑል ናህሪ ዘለዎ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲን ልዑል 
መጠን ዘለዎ ፍሰት ተሽከርከርቲን ኣብ ከባቢታት እቲ 
ፕሮጀክት ከም ዘይውሑሳት ተገይሮም ዝውሰዱ ነገራት 
እዮም።  

ስክፍታታት ወነንቲ ንግዳዊ ትካላት፡  

• ቁጽሪ መሰጋገሪ ኣጋርን መንገዲ ኣጋርን ክውስኽ ኣለዎ።

• ናይ መንገዲ መብራህቲ ክመሓየሽ ኣለዎ።  

• ናይ ተሽከርከርቲ ግርጭትን ናህሪን ኣብ'ዚ ኮሪደር 
ብቐዋምነት ዝረኣዩ ብድሆታት እዮም።

ነዞም ማሕበራዊ ስክፍታት እዚኦም ንምፍታሕ 
ዝግበር ቀጻሊ ጻዕርታት ንምድጋፍ እዞም ማሕበራዊ 
ስክፍታታት እዚኦም ምስ ክፍሊ ፖሊስ ከተማ 
ሲያትልን (Seattle Police Department) 
ክፍሊ ሰብኣዊ ግልጋሎታትን (Human Services 
Department) ክካፈሉ ተገይሮም እዮም። ካብ'ዚ 
ብተወሳኺ ነቲ ኮሪዶርን ኣብኡ ዝወሃቡ ግልጋሎታት 
ትራንዚትን ዝምልከቱ ናይ ንድፊ ኣማራጺታት ኣብ 
እንርእየሉ ግዜ ነዞም ስክፍታታት እዚኦም ኣብ ግምት 
ምእታውና ክንቅጽለሉ ኢና። 

ናይ መሰጋገሪ ቦታታት፡ 

• ሓደሽቲ መሰጋገሪታት ኣጋር ክህልዉ ምግባርን 
ኣብ'ቶም ኣብ ስራሕ ዘለዉ መሰጋገሪታት ዘሎ 
ምልክታት ምምሕያሽን።  

• እቲ ኣብ N 130th St ዝርከብ መሰጋገሪ ኣጋር 
ካብ'ቶም ጽዑቕ ቁጽሪ ሰባት ዘተኣናግዱን ተመረጽቲ 
ዘይኮኑን መሰጋገሪታት ሓደ እዩ።   

• እቶም ኣብ N 125th St፣ N 46th St፣ ን N 85th St  
 ዝርከቡ መሰጋገሪታት መገዲ ብሰንኪ ህላወ ብናህሪ 
ዝጎዓዛ ተሽከርከርቲን ማሕበራዊ ስክፍታታትን ሰባት 
ክጥቀሙሎም ዘይመርጹዎም እዮም።  

ማሕበራዊ ስክፍታታት፡  

• ናይ ብሕቲ ውሕስነት፣ ወንጀል፣ ሰራሕተኛታት ጾታዊ 
ተግባርን፣ ከምኡ ድማ ስእነት መንበሪ ገዛ ኣብ'ቲ 
ፕሮጀክት ዝርከበሉ ቦታ ክፍትሑ ዘለዎም ቀንዲ 
ማሕበራዊ ስክፍታታት እዮም።  



ቀጻሊ እንታይ እዩ ክግበር
ኣብ ፈለማታት 2023, ነቶም ናይ ንድፊ ኣማራጺታት ንምምዕባል ናይ ንድፊ ህዝባዊ ኣኼባ 
ክነተኣናግድ ኢና። ኣብ መፋርቕ 2023, ካብ ኩሎም ናይ ኣውሮራ ኣቨኑ ተጎዓዝቲ ኣብ ዙርያ እቶም 
ናይ ንድፊ ኣማራጺታት ዘለዎም ሓሳብት ክንእክብ ኢና። ከምኡ ድማ፣ ቅድሚ መወዳእታ 2023, ነቲ 
ውጽኢት ዝሓዘ ሓበሬታ ክነካፍል ኢና። 

ከይሓልፈካ!
ሓፈሻዊ ጽሟቕ ጸብጻብ ህዝባዊ ርክብ ኣውሮራ ኣቨኑ 
ኣብ'ዚ ክርከብ ይኽእል እዩ። 

እቲ ናይ ሓፈሻዊ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ትልሚ 
ውሑስነት ኣውሮራ ኣቨኑ ኖርዝ ርኸበታት ዝሓዘ 
ጸብጻብ ኣብ'ዚ ክርከብ ይኽእል እዩ።

ተጠቃማይ እዞም ዕድላት ምዃን 
ብኸመይ ከምዝከኣል ዝምልከት 
ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ'ቲ   
ናይ ፕሮጀክትና ወብ ሳይት 
ተኸታተል።

ካሜራኻ ተጠቒምካ ነቲ ኪውኣር 
(QR) ኮድ ስካን ግበሮ። 

ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ #1
ሳመር/ፎል 2022

ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ #2
ሳመር 2023

ንድፊን ትልሚን
ዊንተር 2023

ውጽኢት ዝሓዘ ሓበሬታ 
ምክፋል | ፎል 2023

ነቲ ንድፊ ዝምልከቱ 
ንምፍላጥ ናይ ማሕበረሰብ 

ርኢቶታት ክንእክብ ኢና

ናይ ንድፊ ኣማራጺታት ናብ'ቲ 
ማሕበረሰብ ከነቕርብን ግብረ 

መልሲ ክንእክብን ኢና

ነቶም ናይ ንድፊ ኣማራጺታት 
 ንምምዕባል ዘኽእሉ ህዝባዊ 

ዋዕላታት

ነቲ ንድፊ ብምዝዛም 
ናብ'ቲ ማሕበረሰብ ዕላው 

ክንገብር ኢና

ምብጻሕን ህዝባዊ ርክባትን

ነቶም ኣብ ኦንላይንን በኣካልን ዝግበሩ ህዝባዊ ርክባት 
ብምውሃድ፣ ብመገዲታት ዳህሳሳዊ መንጽናዕቲ፣ ብብዙሕ 
ባህሊታት ዝተዋደዱ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ጎስጓሳት፣ ዲጂታል 
መፋለጢታት፣ ናይ ወብ ሳይት ምብጻሓት፣ ፒችጃር ፍላየር፣ 
ማሕበራዊ መራኸቢ፣ ናይ ብሎግ ጥቂዒታት፣ ናይ ኢሜይል 
መልእኽቲታትን፣ ብኣካል ዝካየዱ ርክባትን ኣቢልና ናብ ልዕሊ 
59,000 ዝኾኑ ሰባት ክንበጽሕ ክኢልና ኢና።

ናይ ኦንላይን ታክቲካት/ሜላታት፡  
• ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ 
• ናይ ብዙሕ ባህሊታት መራኸቢ ሓፋሽን ዲጂታል ጎስጓስን 
• ኣብ ወብ ሳይት ዝቐርቡ እዋናዊ ዛዕባታት 
• ስድራቤታዊ ተሳትፎታት 
• ዝርዝር ኣስማት (Listserv) 
• ናይ ማሕበራዊ መራኸቢን ጥቅዒታትን ናይ ብሎግ 

ጥቅዒታትን  

ብኣካል ዝካየዱ ታክቲካት/ሜላታት፡  
• ንሓጺር ግዜ ዝጸንሑ ንጥፈታት 
• ገዛ ንገዛ ዝግበሩ ናይ ስራሕቲ ህዝባዊ ርክባት 
• ሓደ ንሓደ ዝግበሩ ዝርርባትን ብደረጃ ማሕበረሰብ ዝካየዱ 

ናይ ጉጅለ ምይይጣትን  
• ኣብ'ቲ ኮሪዶር ዝርከቡ ናይ ኣውቶቡስ ምልክታት 

https://www.seattle.gov/documents/Departments/SDOT/Projects/Aurora%20Ave%20Project/Aurora%20Ave%20Project%20Outreach%20Report.pdf
https://www.seattle.gov/documents/Departments/SDOT/Projects/Aurora%20Ave%20Project/Aurora%20Ave%20N%20Safety%20Planning%20Survey%20Findings%20Report.pdf
https://bit.ly/SDOT_AuroraAve
https://bit.ly/SDOT_AuroraAve

