
ሬኒየር ደቡብ ጐዳና የአውቶቡስ-ብቻ መስመሮች

ሰኔ 2022

የፕሮጀክት መግለጫ

የሕዝብ ማመላለሻ አስተማማኝነትን እና የጉዞ ጊዜዎችን 

እንዲሻሻል ለመርዳት የሲያትል የማመላለሻ መምሪያ (SDOT) 
የአውቶቡስ-ብቻ መስመሮችን ወደ Rainier Ave S በማከል 

ላይ ነው። ይህ ሥራ በሁለት ደረጃዎች ይከናወናል።  

የዚህ ፕሮጀክት ደረጃ 1 የሚከተሉትን ያጠቃልላል:  

 • በS Alaska St እና S Walden St መካከል ወደ 

ሰሜን አቅጣጫ የሚሄድ የአውቶቡስ-ብቻ መስመር 

መጨመር  

 • በS Oregon St እና S Edmunds St መካከል ወደ 

ደቡብ አቅጣጫ የሚሄድ የአውቶቡስ-ብቻ መስመር 

መጨመር   

 • የመንገዱ ጠርዝ ዳር የጉዞ መስመር ወደ አዲሱ 

የአውቶቡስ-ብቻ መስመር ይቀየራል

ደረጃ 1 በሐምሌ 2022 ይገነባል። የደረጃ 2 ፕሮጀክት ከS 
Walden St እስከ S Massachusetts St ያለውን የሰሜን 

አውቶቡስ-ብቻ መስመር ያሰፋል። ደረጃ 2 በመጀመሪያ ደረጃ 

ላይ ነው፣ እና ፕሮጀክቱን ለማሳወቅ ግብረ መልስ ለመሰብሰብ 

በ2022 መጨረሻ ላይ የማህበረሰብ መድረስን ለመጀመር 

አቅደናል።  

የፕሮጀክት ግንኙነት: 

ካንደስ ጉድርጭ (Candace Goodrich)፣ የማህበረሰብ ተደራሽነት መሪ
ስልክ: (206) 257-2201 | ኢሜይል: TransitLanes@seattle.gov 
ድህረገፅ: www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane

FACT SHEET

ደረጃ 1 የፕሮጀክት አካባቢ ውስጥ (ወደ ሰሜን ሲታይ) 
የተለመደው የመንገድ ንድፍ:  

በደረጃ 1 ፕሮጀክት አካባቢ የወደፊት የመንገድ አቀያየስ 

ከአውቶቡስ-ብቻ መስመር ጋር (ወደ ሰሜን ሲታይ):  

ጸደይ 2022
ደረጃ 1 ሙሉ ንድፍ ማጠናቀቅ 

እና ማዳረስ መጀመር።

በጋ 2022
የደረጃ 1 ግንባታ እና በደረጃ 2 ላይ 

ማኅበረሰብ መድረስን መጀመር። 

2023-2024
የደረጃ 2 የመጨረሻ ቅየሳ እና 

ትግበራ። 

የጊዜ ሰሌዳ

AMHARIC
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ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉዎት?  
የፕሮጀክት ዝመናዎችን ለመቀበል ይፈልጋሉ? 

ካንደስ ጉድርጭ (Candace Goodrich)፣ የማህበረሰብ ተደራሽነት መሪ

ስልክ: (206) 257-2201 | ኢሜይል: TransitLanes@seattle.gov  
ድህረገፅ: www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane

የገንዘብ ድጋፍ 

ይህ ፕሮጀክት በህዳር 2020 የሲያትል የሕዝብ መጓጓዣ 

መለኪያን (ለስምምነት የቀረበ ሃሳብ 1/Proposition 1) 
ላሳለፉት 80 በመቶው የሲያትል መራጮች ምስጋና ይግባውና፣ 

በከተማችን ውስጥ በተደጋጋሚ፣ አስተማማኝ እና ተደራሽ የሆነ 

የአውቶቡስ አገልግሎት በመፈጠር የገቢ ምንጭ አስገኘ።  

የፕሮጀክት ጥቅሞች 

 • እንደ 7፣ 48 እና 106 ያሉ መስመሮች ከፍተኛ 

ተሳፋሪነት ያላቸውን ተደጋጋሚ መስመሮችን 

ጨምሮ፣ በRainier Ave S ላይ የሕዝብ መጓጓዣ 

አስተማማኝነትን ማሻሻል   

 • በአውቶቡስ የሚጓዙ ሰዎች ወደሚሄዱበት ቦታ 

በሰዓቱ እንዲደርሱ እና የበለጠ ወጥ የሆነ የጉዞ 

ጊዜዎች ገጠመኝ እንዲኖራቸው መርዳት

 • እንድ ላይ ስናገግም እና ከወረርሽኙ እንደገና 

ስንገነባ የሕዝብ መጓጓዣ የህይወት መስመር ሆኖ 

እንዲቀጥል እና የRainier Valley ማህበረሰብን 

በተሻለ ሁኔታ እንዲያገለግል መፍቀድ   

 • እንደ Mt Baker Light Rail Station እና 
McClellan St ሜትሮ ጣቢያ ካሉት ነባራዊ የሕዝብ 

መጓጓዣ ማዕከሎች በተጨማሪ፣ በአውቶቡስ 

ላይ ያሉትን ሰዎች በ2023 ከሚከፈተው አዲሱ 

የጁድኪንስ ፓርክ ቀላል ባቡር ጣቢያ (Judkins 
Park Light Rail Station) ጋር ማገናኘት   

ተዛማጅ ፕሮጀክቶች 
እንደ Rainier Ave S Vision Zero ፕሮጀክት 
እና የመስመር 7 ትራንዚት-ፕላስ መልቲሞዳል 
ኮሪደር (TPMC) ፕሮጀክት አካል የደህንነት 
እና የተንቀሳቃሽነት ማሻሻያዎችን በመገንባት፣ 
የአውቶቡስ ብቻ መስመሮች Rainier Ave S የበለጠ 
የተሟላ ጎዳና የምናደርግበት አንዱ መንገድ ነው።

የመስመር 7 ትራንዚት-ፕላስ 
መልቲሞዳል ኮሪደር (TPMC) 
ፕሮጀክቶች

ቀይ የአውቶቡስ-ብቻ መስመር ምሳሌ። 
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