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ደረጃ 1 ተሳትፎ - ግምገማ ያስፈልገዋል 
ፌብሩዋሪ - ጁን 2022 ተካሂዷል 

ግቦች 

የደረጃ 1 ተሳትፎ ዓላማ በፕሮጀክቱ አካባቢ ያለውን የመጓጓዣ ፍላጎት ለመረዳት እና አባላትን በማህበረሰብ እንቅስቃሴ ቦርድ ውስጥ 

እንዲያገለግሉ ለመመልመል ነበር። በመጀመሪያው ደረጃ የማህበረሰብ ተሳትፎ ወቅት Metro ፕሮጀክቱን ለማህበረሰቡ አባላት 

በማስተዋወቅ፣ በብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ፍላጎቶች የግምገማ የዳሰሳ ጥናት በኩል ግብአት በማሰባሰብ፣ በሰሜን ምዕራብ King ካውንቲ ውስጥ 
ከሚገኙ ከማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች ጋር ግንኙነቶችን በመፍጠር እና የእንቅስቃሴ ቦርድ እና የአጋር ግምገማ ቦርድን በመመልመል እና 
በመሰብሰብ ላይ ትኩረት አድርጓል። የፕሮጀክቱ ወሰን ለውስጥ እና ለውጭ ባለድርሻ አካላት እንዲያውቁ ተደርጓል። 

የፕሮጀክት ቡድኑ በትንተና፣ በፍትሃዊ ግምገማ፣ ከከተሞች እና ከኤጀንሲዎች ጋር በሚደረግ አካባቢያዊ ቅንጅት እና በማህበረሰብ ተሳትፎ 

በኩል ስለነባር ሁኔታዎች፣ ጉዳዮች እና ፍላጎቶች አውቋል። Metro ከህዝብ የተቀበልነውን አስተያየት ለመገምገም ከእንቅስቃሴ ቦርድ 

ጋር ተከታታይ ስብሰባዎችን አድርጓል። ይህ መረጃ የ Metro የእቅድ ቡድንን የረቂቅ አገልግሎት ጽንሰ ሃሳብ እድገት ውስጥ የሚመራውን 

በቅድሚያ የሚሰጣቸው የእንቅስቃሴ ፍላጎቶችን ለመለየት ረድቶታል። ይህ የረቂቅ አገልግሎት ጽንሰ ሃሳብ ለደረጃ 2 የማህበረሰብ ተሳትፎ 

ዕቅዶችን ለማሳወቅ ቁልፍ ጥያቄዎችን ለመገምገም እና ለግብአት ለተንቀሳቃሽ ቦርድ እና ለአጋር ግምገማ ቦርድ በጁን 2022 ተጋርቷል። 

እኛ በደረጃ 1 ተሳትፎ ያወቅነው 
Metro በሁሉም የተሳትፎ ዘዴዎች ያገኘነውን አስተያየት ጠቅለል አድርጎ እንዳቀረበ ሲሆን ከፕሮጀክቱ አካባቢ የሚከተሉትን 10 
ፍላጎቶች በህዝብ አስተያየት መሰረት አድርጎ ለይቷል።  

ከፍተኛ ደረጃ 1 የግምገማ  ዋና ዋና  ሀሳቦችን ይፈልጋል 

1. አዲስ እና የተሻሻሉ የምስራቅ-ምዕራብ የመጓጓዣ ግንኙነቶችን መፍጠር  

2. በማህበረሰብ ተለይተው ወደታወቁ/ከሚታወቁ ዋና ዋና እና አስፈላጊ መዳረሻዎች፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ህዝቦች* የሚኖሩባቸው 

እና የታቀዱ ጥቅጥቅ ያሉ የመኖሪያ ቤት ግንባታዎች ያሉባቸውን ቦታዎች (እስከ 2026) መጓጓዣን ማቅረብ)  

3. በመጓጓዣ ፌርማታዎች እና በአውቶቡስ ወይም በባቡር በሚጓዙበት ጊዜ ደህንነትን እና ምቾትን ማሻሻል  

4. ወደ/ከመጓጓዣ ማቆሚያዎች ምቹ መዳረሻ እንደሚገኝ ማረጋገጥ  

5. የመጓጓዣ ዝውውሮች ለሁሉም አሽከርካሪዎች በተለይም ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ህዝቦች ምቹ፣ ተደራሽ፣ አስተማማኝ እና በተቻለ 
መጠን እንከን የለሽ መሆናቸውን ማረጋገጥ  

6. ወደ/ከ ዋና ዋና መዳረሻዎች እና/ወይም ብዙ ጊዜ ከፍተኛ አቅም ያለው መጓጓዣ (ለምሳሌ፦ RapidRide, Link, Stride BRT) 

በሚያገናኙ መንገዶች ላይ ድግግሞሾችን መቆጣጠር እና ማሻሻል)  

7. ዋና/አስፈላጊ መዳረሻዎችን የሚያገለግል የሌሊት እና የሌሊት የመጓጓዣ አገልግሎትን ማሻሻል 

8. ወደ/ከ ዋና ዋና መዳረሻዎች የመጓጓዣ ጉዞ ጊዜን ማሻሻል 

9. ለዋና/ለአስፈላጊ መዳረሻዎች የቅዳሜና እሁድ የመጓጓዣ አገልግሎትን ማሻሻል 

10. የሰሜን-ደቡብ ወደ/ከ ተደጋጋሚ የመጓጓዣ መተላለፊያዎች እና መገናኛዎች ያላቸውን ግንኙነቶች 

ማሻሻል 

*ቅድሚያ የሚሰጣቸው  የህብረተሰብ ክፍሎች ፦ ቅድሚያ የሚሰጣቸው  የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጥር የ $35,000 ወይም ከዚያ 
በታች የቤተሰብ ገቢ ያላቸው፣ አካል ጉዳተኞች፣ በቤት ውስጥ ከእንግሊዘኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ወይም እንደ ሂስፓኒክ ነጭ 

ካልሆነ ዘር እና/ወይም ጎሳ የሚለዩ የማህበረሰብ አባላትን ያጠቃልላል። 

 

ወደ ፊት ይመልከቱ 



በደረጃ 2፣ ህዝባዊ እና ትኩረት ትልቁን የታቀዱ ለውጦችን ሊለማመዱ ለሚችሉ ልዩ ቦታዎች ወይም ታዳሚዎች ታቅዷል። እነዚህ 
አገልግሎቱ ሊቀያየርባቸው ወይም ሊወገድባቸው የሚችሉ ጂኦግራፊያዊ አካባቢዎችን፤ ትምህርት ቤቶችን እና ሌሎች ትምህርታዊ 
ታዳሚዎችን፤ ቁልፍ የማህበረሰብ መዳረሻ መዳረሻዎችን፤ እንዲሁም የታቀዱ ለውጦች አሁን ካሉት መስመሮች ይልቅ የተለያዩ 
መተላለፊያዎችን ሊያገለግሉ የሚችሉ የፍትሃዊነት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቦታዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ።  

አጠቃላይ ህዝባዊ አገልግሎት ለዕለት ተዕለት ተሳፋሪዎች እና ነዋሪዎች የመንገድ ዝርዝሮችን እንዲገመግሙ እና እንዴት የህዝብ 
ማመላለሻን የመጠቀም ችሎታቸውን እንደሚሻሻሉ ወይም እንዲቀንሱ ለውጦቹ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ እድል ይሰጣል። 

 

በመረጡት ቋንቋ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎን የ Lynnwood Link Connections የፕሮጀክት ገጻችንን (Lynnwood Link 

Connections - King County Metro Transit) ይጎብኙ ወይም ያግኙን፦ haveasay@kingcounty.gov 

 

 

 

 

 

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/programs-projects/fares-routes-and-service/lynnwood-link-connections.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/programs-projects/fares-routes-and-service/lynnwood-link-connections.aspx
mailto:haveasay@kingcounty.gov
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