እርስዎ ሲሆኑ እኛም ዝግጁ ነን።
ጤናማ Metro እዚህ አለ፡፡

በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እርስዎን ለመጠበቅ በ King
County Metro ላይ አንዳንድ ትላልቅ ለውጦችን
አድርገናል፡፡ ለወቅታዊ የጉዞ መረጃዎች፣ Metro
ጤናዎን ለመጠበቅ ምን እያደረገ እንደሆነ፣ እና
ለቀጣይ ጉዞዎ በተሻለ ሁኔታ ለመዘጋጀት እባክዎ
ይህንን ገጽ ያስሱ፡፡
በ King County Metro ላይ መጓዝ ለእርስዎ ምን
ማለት ነው?

• የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች ያስፈልጋሉ
• በአንዳንድ መስመሮች ላይ የተቀነሰ ወይም
የታገደ አገልግሎት
• የተሳፋሪ ገደቦች
• አንዳንድ መቀመጫዎች/አካባቢዎች ታግደዋል
• የመሳፈሪያ ክፍያ ኦክቶበር 1 እንደገና ይጀምራል

https://youtu.be/_O52f_g6Oag
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ሴፕቴምበር 19፣ 2020 አገልግሎት ይጀምራል
ክልላችን ለ COVID-19 እና ለበጀት ችግሮች ምላሽ
ሲሰጥ፣ Metro የሚከተሉትን ይቀጥላል፡• ጠንካራ እና ፅኑ የመጓጓዣ ስርዓት ማቅረብ፣ እና
• እየተለወጡ ያሉ የተሳፋሪ ፍላጎቶችን እና
አዝማሚያዎችን መከታተል እና ምላሽ መስጠት
ከሴፕቴምበር 19፣ 2020 ጀምሮ፣ በዓመት ሁለቴ
የምናደርገው የአገልግሎት ለውጥ በትራንዚት
ሲስተም ላይ ማስተካከያዎችን ያመጣል። በበጀት
እጥረት ምክንያት Metro በተወሰኑ አካባቢዎች
የተቀነሰ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ለተጨማሪ
ዝርዝሮች እባክዎ የእኛን የአገልግሎት ለውጥ
ድረ-ገጽ ይጎብኙ።
በመጓጓዣው ላይ ለሚተማመኑ ደንበኞች እና
ለደቡብ King County ቁልፍ ማሻሻያዎችን
ለመጀመሪያ ጊዜ ለማስጀመር ቃል እንገባለን፡፡ በ
Renton፣ በ Kent እና በ Auburn ባሉ በእነዚህ
የተስፋፉ የመጓጓዣ ቀጠናዎች ውስጥ ለመጓዝ
አዳዲስ መንገዶችን ለማግኘት የእኛን የፈጣን
ጅምር መመሪያ ይጎብኙ። መስመርዎ ከተሰረዘ፣
በአካባቢዎ ውስጥ የጉዞ አማራጮች ንድፍ
አውጪዎችን ማየት ይችላሉ፡፡

Sound Transit
Link light rail በአሁኑ ሰዓት በየ 20 ደቂቃ ስራ
እየሰራ ነው። የ Sounder አገልግሎት እና አንዳንድ
የSound Transit Express አውቶቡስ መስመር
መርሃ ግብሮችም ተቀንሰዋል። ከ/ወደ Metro
የሚዘዋወሩ መንገደኞች ከመጓዛቸው በፊት
የ Sound Transitን የአገልግሎት መልዕክቶች
መከታተል አለባቸው።

Access
የ Access paratransit program (የመዳረሻ
ማስተላለፊያ ፕሮግራም) በሁሉም ተሽከርካሪዎች
ላይ በተደጋጋሚ መድሃኒት እየረጨ በመደበኛ
መርሃግብር እየሠራ ይገኛል ፡፡ በተቀነሰ መርሃግብር
ወቅት፣ Access በቋሚ መስመሮቻችን መተላለፊያ
አውታረ መረብ ላይአስፈላጊ ጉዞዎችን ማድረግ
ለማይችሉ የአካል ጉዳት ላለባቸው ደንበኞች ሁሉ
ይገኛል፡፡ይህ Access ፕሮግራሙን እንዲጠቀሙ
ያልተመሰከረላቸው የአካል ጉዳት ያለባቸውን
ደንበኞች ያጠቃልላል፡፡

Community Van
• Bothell / Woodinville / UW Bothell
• Duvall
• Sammamish
• Kenmore / Kirkland
• Lake Forest Park / Shoreline
• Vashon

እርስዎ ሲሆኑ እኛም ዝግጁ ነን።

Ready when you are.

2

Water Taxi
የ Vashon እና West Seattle መስመሮች ከስር በተጠቀሱት መርሃ ግብሮች መሰረት እየሰሩ ነው።
ማመላለሻዎች 773 እና 775 እንዲሁ እየሠሩ ናቸው፡፡

WEST SEATTLE መስመር

VASHON ISLAND መስመር

ይነሳል ከ Pier50

ይነሳል ከ West
Seattle

ይነሳል ከ Pier50

ይነሳል ከ Vashon

5:55 AM

6:15 AM

5:30 AM

6:10 AM

6:30 AM

6:50 AM

6:38 AM

7:10 AM

7:05 AM

7:25 AM

7:40 AM

8:15 AM

7:40 AM

8:00 AM

4:30 PM

4:58 PM

8:15 AM

8:35 AM

5:30 PM

5:58 PM

8:50 AM

9:10 AM

6:30 PM

6:58 PM

3:25 PM

3:45 PM

4:05 PM

4:25 PM

4:45 PM

5:05 PM

5:25 PM

5:45 PM

6:05 PM

6:25 PM

6:45 PM

7:05 PM

Seattle Streetcar

ሌሎች የትራንዚት ወኪሎች

የ Seattle Streetcar በተቀነሰ መርሃግብር
መስራቱን ይቀጥላል፡፡

• Community Transit

• የ First Hill Streetcar ከሰኞ እስከ ቅዳሜ
ባለው የአገልግሎት ሰዓት ከ 5:30 a.m. እስከ
8:30 p.m. ከሰኞ እስከ ቅዳሜ በ 15 ደቂቃ
ሄድዌይ ይሠራል፡፡ እሁድ እና በበዓል ቀናት ላይ
የአገልግሎት ሰዓቶች አይቀነሱም ከ 10 a.m.
እስከ 8 p.m. ድረስ እንደሆነ ይቀጥላል።

• Intercity Transit

• የ South Lake Union Streetcar ተጨማሪ
ማስታወቂያ እስከሚሰጥ ድረስ አገልግሎት
አይሰጥም።

• Sound Transit
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• Everett Transit
• Island Transit
• Kitsap Transit
• Pierce Transit
• Skagit Transit
• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries
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የቅርብ ጊዜ የጉዞ መረጃ ያግኙ
የጉዞ መነሻዎች የጽሑፍ መልእክት

የአገልግሎት አማካሪዎች

Stop ID (የማቆሚያ መታወቂያዎ)ን ወደ 62550
በመላክ የሚቀጥለውን የትራንዚት አገልግሎት
የመነሻ ጊዜ ያግኙ። የሚቀጥሉት የመነሻ ሰዓቶች
ወይም በዚያ ማቆሚያ የተሰረዙ ጉዞዎችን የያዘ
ተመላሽ መልእክት ይደርስዎታል። የማቆሚያ
መታወቂያዎን በአውቶቡስ ማቆሚያ ምልክት ላይ
ወይም በ Trip Planner (የጉዞ ማቀጃ) መሳሪያ
ውስጥ ማግኘት ይችላሉ፡፡

የ መስመር-ተኮር ማንቂያዎችን ይመልከቱ። እባክዎ
ልብ ይበሉ እነዚህ ምክሮች የጉዞ ደረጃ ስረዛዎችን፣
ለውጦችን፣ ወይም መዘግየቶችን አያካትቱም፡፡

(መረጃ በእንግሊዝኛ)

ይመዝገቡ

Trip Planner (የጉዞ ማቀጃ) ይጠቀሙ
በ Trip Planner (የጉዞ ማቀጃ) ውስጥ “Next
Departures (ቀጣይ መነሻዎች)”ን ይምረጡ፣ ከዚያ
የአካባቢ አድራሻ፣ መገናኛ፣ ወይም ምልክት ማድረጊያ
ያስገቡ እና የተፈለገውን ሥፍራ ከካርታው ወይም
ዝቅ ከሚለው ዝርዝር ይምረጡ። የ Trip planner
ውጤቶች በጊዜ ሰሌዳ የተያዙ ወይም የተተነበዩ
የመነሻ ጊዜዎችን እና ማንኛውንም የተሰረዙ
ጉዞዎችን ያሳያል፡፡
(መረጃ በእንግሊዝኛ)

Twitter
የወቅቱን መረጃ ለማግኘት Twitter ላይ ይከተሉን፡፡
(መረጃ በእንግሊዝኛ)

(ለትርጉም ከገጹ ታችኛው ክፍል ላይ ባለው የ Google
Translate ተዘርጋፊ/ተቆልቋይ ዝርዝር ውስጥ ስፓኒሽን
እንደ ‘Language (ቋንቋ’) ይምረጡ)

ለ Transit Alerts (ትራንዚት ማንቂያዎች)
የማንቂያ/የማስጠንቀቂያ መልዕክቶችን በኢሜይል፣
በጽሑፍ ወይም በሁለቱም በኩል ለመቀበል
በቅድሚያ ይመዝገቡ፡፡
(ለትርጉም ከገጹ ታችኛው ክፍል ላይ ባለው የ Google
Translate ተዘርጋፊ/ተቆልቋይ ዝርዝር ውስጥ ስፓኒሽን
እንደ ‘Language (ቋንቋ’) ይምረጡ)

የጊዜ ሰሌዳዎች በመስመር
ጉዞዎን ለማቀድ እና ስለ ተቀነሰ መርሃግብር የቅርብ
ጊዜ ዝርዝሮችን ለማግኘት እባክዎን ከሰኞ እስከ
አርብ 6 AM እስከ 8 PM ድረስ የጥሪ ማእከላችንን በ
206-553-3000 (WA Relay 711) ያግኙ።
(ለትርጉም ከገጹ ታችኛው ክፍል ላይ ባለው የ Google
Translate ተዘርጋፊ/ተቆልቋይ ዝርዝር ውስጥ ስፓኒሽን
እንደ ‘Language (ቋንቋ’) ይምረጡ)

Metro Matters Blog (ጉዳዮች ጦማር)

እባክዎ ያስተውሉ

ጦማሮቻችንን ከቅርብ ጊዜዎቹ የ Metro ዜናዎች ጋር
ያንብቡ።

የጊዜ መርሃ ግብር በሚቀንስበት ወቅት፣ ኦንላይን
የደንበኛ መረጃ ዕቅድ ማውጫ መሳሪያዎችና
የሶስተኛ ወገን መተግበሪያዎች ለ Metro እና
Sound Transit አገልግሎቶች ልክ ላይሆን ይችላል።
እነርሱም የ Metro’sን ጊዜያዊ የጊዜ መርሃ ግብር
ቅነሳ ወይም የ Sound Transit ቅነሳዎችን
አያንጸባርቁም። እነዚህ ስርዓቶች እንደ ካርታ እና
የአውቶብስ ፌርማታ መረጃ የመሳሰሉ ጠቃሚ
መረጃዎችን ሊያቀርቡልን ይችላሉ።

(መረጃ በእንግሊዝኛ)
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Metro ደህንነትዎን እንዴት እንደሚጠብቅ
በ Public Health – Seattle & King County (በሕዝብ ጤና - በሲያትል እና በኪንግ ካውንቲ) እና በ
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል ማዕከላት,
ሲ.ዲ.ሲ.) በመመራት በተቻለ መጠን የእርስዎን ደህንነት ለመጠበቅ የተቻለንን ሁሉ እያደረግን ነው፡፡

በየቀኑ እያንዳንዱን
ተሽከርካሪ መድሃኒት መርጨት

የፊት ጭምብልን
መጠየቅ

የተሻሻሉ የአየር
ማጣሪያዎች

አካላዊ ርቀት

ለተጨናነቁ መስመሮች ተጨማሪ
አውቶቡሶችን መላክ

የደህንነት
ክፍልፋዮች

እኛ ለተከታታይ መሻሻል ቁርጠኛ ነን እና የመጓጓዣ ተሞክሮዎን ለማሻሻል አዳዲስ ፈጠራዎችን በተከታታይ
በማዳበር እና በመተግበር ላይ ነን፡፡
COVID-19 Response and Recovery Report
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ለተሳፋሪዎች መመሪያ
Metroን በደህንነት እና በብቃት እንዴት እንደሚጠቀሙበት እነሆ፡-

ጭንብል ወይም የፊት
መሸፈኛ ያድርጉ

ሲታመሙ ቤትዎ ይሁኑ

አካላዊ ርቀት ይጠብቁ

የተዘጉ ቦታዎችን
ያስወግዱ

ለ (Transit Alerts) ትራንዚት
ማንቂያዎች ይመዝገቡ

በ ORCA ካርድዎ ይክፈሉ።

በህመም ጊዜ በቤት ውስጥ መቆየት፣ አስቀድሞ ማቀድ፣ ተጨማሪ ጊዜ መጨመር፣ ሁል ጊዜ ጭምብል
ማድረግ እና በስድስት ጫማ ርቀት ከሌሎች መራቅ ሁላችንም ወደ ፊት በአንድላይ እንድንጓዝ ያደርገናል፡፡
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በ ORCA ካርድዎ ይክፈሉ።
በ Puget Sound ክልል ውስጥ በቀላል እና ጢናማ መንገድ የመሳፈሪያ ክፍያ ለመክፈል የ ORCA ካርድዎን
መታ ያድርጉ።
የ ORCA ካርድ በመስመር ወይም በአካል እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ“Where to buy (የት
እንደሚገዙ)”ገፅን ይጎብኙ። የ Metro Pass Sales Office በ ORCA ካርዶች የአካል እገዛ ለሚፈልጉ
ደንበኞች እርዳታ ለመስጠት እና በ E-purses ላይ ገንዘብ ለመሙላት ክፍት ነው። ብቁ ለሆኑት፣ በ Metro
የመጓዝ ወጪን ለመቀነስ ለማገዝORCA LIFT ይገኛል። ወጣቶች እና አዛውንቶችም ለቅናሽ ክፍያ ብቁ
ናቸው፡፡
በተንቀሳቃሽ መሣሪያዎ በኩል Transit GO ቲኬቶችንማግኘት ይችላሉ፡፡

ቁርጠኝነታችን
King County Metro ለደህንነት፣ ለእኩልነት እና ለዘላቂነት የተሰጠ ነው፡፡ እነዚህ እሴቶች በወረርሽኙ ወቅት
ምላሻችንን የመሩ እና ለማገገሚያችን መሠረት ናቸው፡፡
Metro ለሁሉም ሰው ተደራሽ እንዲሆን፣ ተመጣጣኝ ተንቀሳቃሽነት እንዲኖረው ለማረጋገጥ እና እጅግ
በጣም ለሚያስፈልጋቸው ማህበረሰቦች ቅድሚያ ለመስጠት ቁርጠኛ ነው፡፡ ምንም እንኳን የተከሰተውን
ወረርሽኝ፣ የበጀት ገቢ ቅነሳ እና በብሄር ፍትህ ላይ ብሄራዊ ፈተናዎችን እየወስድን እንኳን የማይቀየር
ግባችን ከበፊቱ የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ፍትሃዊ እና ቀጣይነት ያለው ጠንካራ የመንቀሳቀስ ኤጀንሲ
መልሶ መገንባት ነው፡፡

ተዛማጅ ማዘመኛዎች
• ስለ Metro “እርስዎ ሲሆኑ ዝግጁ” የጤና እና ደህንነት ማሻሻያዎች የበለጠ ይረዱ።
• Metro በሚጓጓዙበት ጊዜ ደህንነትዎን እንዴት እንደሚጠብቅ ሊታተም በሚችል አንድ-ገጽ/
ፖስተር ይመልከቱ፡፡
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