
የዕውነታ ወረቀት ነሐሴ 2022

የ3rd Ave S እና S Main St አውቶቡስ ማቆሚያ ማሻሻያዎች 
ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ይበልጥ ተደራሽ እና ምቹ የአውቶቡስ ማቆሚያ መፍጠር

የፕሮጀክት መረጃ እና ግንኙነት
ካንደስ ጉድርች (Candace Goodrich)፣ የማህበረሰብ ተደራሽነት መሪ
seattle.gov/transportation/3rd-Main-Bus-Stop
3rdandMainBusStop@seattle.gov | (206) 900-8729

የፕሮጀክት ካርታ
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የአውቶቡስ ማቆሚያ 
ማሻሻያዎች 

መርሐግብር
ፀደይ 2022: የቀደመው የፕሮጀክት ንድፍ 
ፀደይ 2023: የፕሮጀክት ንድፍ ማጠናቀቅ 
ፀደይ 2023: ግንባታው ይጀመራል 
ፀደይ 2024: ግንባታውን ማጠናቀቅ  

የፕሮጀክት መርሃ ግብር ሊቀየር ይችላል።

የፕሮጀክት ንድፍ
የፕሮጀክት ማሻሻያዎች የሚያካትቱአቸው: 

• የእግር መንገዶችን ማስፋት 
• የእግር መንገዶችን እንደገና መቀባት
• የእግረኛ መብራቶችን መጨመር 
• አዲስ ዛፎችን መትከል 
• የአውቶቡስ መጠለያዎችን፣ መቀመጫዎችን፣ የእውነተኛ 

ጊዜ የአውቶቡስ መድረሻ መረጃን እና የORCA ካርድ አንባቢ 
መሣሪያን ጨምሮ ሌሎች የአውቶቡስ ማቆሚያ ገጽታዎችን 
ማከል

አውቶቡሶች ዝግ ባለ እና በብቃት እንዲንቀሳቀሱ ለማገዝ በS Main 
St እና S Washington St መካከል ባለው መንገድ ላይ ሌሎች 
ማሻሻያዎችን እያደረግን ነው። እነዚህ ማሻሻያዎች የሚያካትቱአቸው: 

• ከአውቶቡስ ማቆሚያው ቀጥሎ ያለውን መንገድ በአዲስ 
የኮንክሪት ንጣፍ መጠገን 

• ወደ ደቡብ አቅጣጫ ብቻ የሚሆነውን መንገዱን እንደገና 
ማዋቀር 

• ከመንገዱ ወደ ምስራቃዊ በኩል ላይ የነበረ የመንገድ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ ሁሉ እንዳለ ይቀራል፣ ነገር ግን አቅጣጫው 
ወደተቃራኒው ይለወጣል

እንዲሁም የሲያትል የህዝብ መገልገያዎች የዚህ ፕሮጀክት ከፊል 
አካል የሆነ በ 3rd Ave S እና S Main St ላይ የዝናብ ፍሳሽ 
መውረጃ ማሻሻያዎችን ይገነባል። 

የፕሮጀክት አጠቃላይ እይታ
አውቶቡሱን ለሚጠባበቁ ሰዎች ደኅንነቱ የተሻለ፣ በይበልጥ ተደራሽ፣ 
እና ይበልጥ ምቾት ያለው ተሞክሮ ለመፍጠር በS Washington 
St እና S Main St መካከል በ3rd Ave S ላይ እኛ የአውቶቡስ 
ማቆሚያውን እያሻሻልነው ነው። ፕሮጀክቱ የተሻለ የሚሰራ የአውቶቡስ 
ማቆሚያ በመፍጠር እና መንገዱን በመጠገን እና በማስተካከል 
የአውቶቡስ ጉዞ ጊዜን እና አስተማማኝነትን ለማሻሻል ይረዳል። 

ይህንን ፕሮጀክት እኛ ከኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ጋር በመተባበር 
እየነደፍነው እና እየገነባነው ነው። ይህ ፕሮጀክት በሲያትል በጣም 
በብዛት ጥቅም ላይ ከዋሉት የመተላለፊያ ኮሪደሮች በአንዱ ላይ 
የመጓጓዣ ግንኙነቶችን እና አስተማማኝነትን ለማሻሻል፣ የሶስተኛ 
ጎዳና የሕዝብ ማመላለሻ የመተላለፊያ መንገዶች ማሻሻያ ከፊል 
አካል ነው። 

AMHARIC



የገንዘብ ድጋፍ
ይህ ፕሮጀክት በአብዛኛው የሚሸፈነው ከፌዴራል የሕዝብ ማመላለሻ 
አስተዳደር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ 
ምንጮች የሲያትል ማንቀሳቀስ ቀረጥ (Move Seattle Levy)፣ 
King County Metro እና የሲያትል የህዝብ መገልገያዎችን 
ያካትታሉ። 

መረጃ እያገኙ ይቆዩ
ፕሮጀክቱ ወደፊት እየተንቀሳቀሰ ሲሄድ፣ ስለ አነዳደፍ እና ግብረ 
መልስ የመስጠት እድሎች ተጨማሪ መረጃ ማካፈል ይኖረናል። የኛን 
ፕሮጀክት ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ እና መረጃ እያገኙ ለመቆየት እና 
ለኢሜይል ዝመናዎች ይመዝገቡ! 
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የሲያትል እሳት 
አዛዥ ቢሮ

የሲያትል ህብረት የወንጌል 
ተልዕኮ (Seattle's Union 

Gospel Mission): የወንዶች 
መጠለያ እና የመኪና 

ማቆሚያ ቦታ

አዲስ የአሸዋ ሲሚንቶ 

አዲስ የንግድ 
ጭኖ-ማውረድ ቀጠና 

የመኪና ማቆሚያ 
ቦታን እንዳለ ማቆየት 

አዲስ ዛፎች

የተሻለ ሰፊ የእግረኛ መንገድ 

አዲስ የአውቶቡስ ማቆሚያ 
ተስማሚ ጥቅሞች: መጠለያ፣ 
መብራት፣ የእውነተኛ ጊዜ 
የመረጃ ስርዓት፣ እና የባቡር 
መስመር 

የእኛን ድህረ-ገጽ ለመጎብኘት ይህን የምስጢር አሃዝ/  
ኮድ ይቃኙ

የፕሮጀክት መረጃ እና ግንኙነት
ካንደስ ጉድርች (Candace Goodrich)፣ የማህበረሰብ ተደራሽነት መሪ
seattle.gov/transportation/3rd-Main-Bus-Stop
3rdandMainBusStop@seattle.gov | (206) 900-8729


