
የተቀነሰ የጊዜ መርሃ ግብር 
ጊዜያዊ የአገልግሎት ቅነሳዎች 
 
King County Metro የ COVID-19 ስርጭትን ለማዘግየት አገልግሎት ቀንሷል። የተቀነሰ መርሃግብር 
መለወጡ ሊቀጥል ይችላል። እባክዎን ስለ መንገድ እና አገልግሎት ወቅታዊ መርጃዎች፣ እንዴት 
ማሽከርከር እንዳለብዎት ያለ መመሪያ፣ እና የእንቅስቃሴ ተግዳሮት ላላቸው ደንበኞች አማራጮችን ከዚህ 
በታች ያግኙ። 
 

የተቀነሰ የጊዜ መርሃ ግብር ምንድን ነው? 

ክልላችን ለ COVID-19 ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ Metro ወደተቀነሰ መርሃግብር ተዛወረ። እነዚህ ቅነሳዎች ክልላችን በየቀኑ መንቀሳቀስ 
እንዲችል የሚያስችል የመቋቋም እና ዘላቂ የመጓጓዣ ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ የተረጹ ናቸው። 

በተቀነሰው የጊዜ መርሃ ግብር መሠረት አውቶቡሶች፣ የመንገድ መሰናዶዎች፣ የቀላል ባቡር፣ አውቶቡስ እና የውሃ ታክሲ ቀኑን ሙሉ ባነሰ 
ቁጥር ይንቀሳቀሳሉ፡፡ የትራንዚት አገልግሎት ረፈድ አድርጎ ሊጀምርና ምሽቱ ሲቃረብ ሊያቆም ይችላል። አንዳንድ የጉዞ መስመሮች እና 
የትራንዚት አገልግሎቶች ስራ ላይ አይውሉም፣ አንዳንድ የጉዞ መስመሮች ደግሞ የተናጠል የጉዞ ስረዛ ይኖራቸዋል። 

 

የሳምንቱ ቀናት የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች፣  
ከጁን 22፣ 2020 ጀምሮ 

ብዙ ወይም ሁሉም ጉዞዎች የሚካሄዱባቸው መስመሮች  
(ሁለት ወይም ከዚያ ያነሱ ጉዞዎች የተቋረጡባቸው መስመሮች) 

A Line, B Line, F Line, 8, 11, 21 Local, 24, 26, 31, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 73,  75, 101, 102, 
105, 106, 107, 111, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 153, 156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 193, 204, 
208, 217, 218, 221, 224, 240, 245, 255, 257, 269, 303, 304, 309, 311, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 373, 631 (Burien 
Community Shuttle), 635 (Des Moines Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917, 930, Water 
Taxi Vashon መስመር  

የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች ከጥቂት ጉዞ እና/ወይም ከተቀነሰ   
የስራ ሰዓት ጋር 

C Line, D Line, E Line, 1, 2, 3, 4, 5 Local, 7, 10, 12, 13, 14, 21X, 27, 28, 36, 40, 41, 43, 44, 74, 118 & 119 (Vashon 
አካባቢያዊ መንገዶች), 212, 225, 226, 230, 231, 239,  241, 250, 271, 301, 372,  773 & 775 (Water Taxi Shuttles), 907, 
Water Taxi West Seattle መንገዶች, First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (ያገለገሉባቸው አካባቢዎች) 

የተሰረዙ ጉዞዎችን ይመልከቱ 

ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች 
5X, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 118X &119X (Vashon ፈጣን መንገዶች), 121, 
122, 123, 143, 154, 157, 158, 159, 167, 177, 178, 179, 186, 190, 192, 197, 200, 214, 216, 219, 232, 237, 246, 249, 252, 
268, 308, 312, 316, 342, 355, 628 (Snoqualmie Community Shuttle), 630 (Mercer Island Community Shuttle), 823, 
824, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 910, 913, 931, 952, 980, 981, 982, 984, 986, 987, 988, 989, 
994, 995, Black Diamond/Enumclaw Community Ride, Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy 
Park Community Ride, Sammamish Community Ride, Juanita Area Community Ride, Bothell/Woodinville 
Community Ride, South Lake Union Streetcar 

 

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


የቅዳሜ ቀን የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች፣  
ከጁን 27፣ 2020 ጀምሮ 

ብዙ ወይም ሁሉም ጉዞዎች የሚካሄዱባቸው መስመሮች እና አገልግሎቶች  
ቅዳሜ ቀን የሚሰሩ 

A Line, B Line, C Line, D line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 
41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 
156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 204, 208, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 240, 241, 245, 250, 255, 269, 
271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 635 (Des Moines Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917  

የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች ከጥቂት ጉዞ እና/ 
ወይም ከተቀነሰ የስራ ሰዓት ጋር በቅዳሜ ቀን 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (የተከለሱባቸው አካባቢዎች) 

የተሰረዙ ጉዞዎችን ይመልከቱ 

በቅዳሜ ቀን ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች 

22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, Water Taxi West Seattle route,  Shoreline/Lake Forest Park 
Community Ride, Normandy Park Community Ride, Sammamish Community Ride, Bothell/Woodinville 
Community Ride 

  

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


የእሁድ ቀን የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች፣  
ከጁን 28፣ 2020 ጀምሮ 

በእሁድ ቀን ብዙ ወይም ሁሉም ጉዞዎች የሚካሄዱባቸው መስመሮች 

A Line, B Line, C Line, D Line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 
43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 156, 
166, 168, 169, 180, 181, 182, 187, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 240, 241, 245, 250, 255, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 
372, 901, 903 

የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች ከጥቂት ጉዞ እና/ወይም ከተቀነሰ የስራ ሰዓት ጋር በእሁድ ቀን 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (የተከለሱባቸው አካባቢዎች) 

በእሁድ ቀን ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ የጉዞ መስመሮች እና አገልግሎቶች 

22, 47, 249, South Lake Union Streetcar, Water Taxi West Seattle መስመር, Shoreline/Lake Forest Community Ride, 
Bothell/Woodinville Community Ride 

 

አማራጭ መስመሮች 

Sound ትራንዚት 

Link light rail በአሁኑ ሰዓት በየ 20 ደቂቃ ስራ እየሰራ ነው። የ Sounder አገልግሎት እና አንዳንድ የST Express አውቶቡስ መስመር 
መርሃ ግብሮችም ተቀንሰዋል። ተዛዋሪ መንገደኞች የ Sound ትራንዚት የአገልግሎት መልዕክቶችን መከታተል አለባቸው። 

Access 

የ Access ፓራትራንዚት ፕሮግራም መደበኛ ስራዎችን እየቀጠለ ሲሆን የተሻሻለ  የጸረ ለካፊ አካሄዶችን እያከናወነ ይገኛል። በተቀነሰ 
መርሃግብር ወቅት፣ Access አስፈላጊ ጉዞዎችን ማድረግ ለማይችሉ የአካል ጉዳት ላለባቸው ደንበኞች ሁሉ ይገኛል፡፡ ይህ Access 
ፕሮግራሙን እንዲጠቀሙ ያልተመሰከረላቸው የአካል ጉዳት ያለባቸውን ደንበኞች ያጠቃልላል፡፡ 

እባክዎ ያስተውሉ 

ለሁሉም የ Metro የእንቅስቃሴ አማራጮች የአገልግሎት ደረጃዎች Metro ከመንግስት የጤና ሃላፊዎች መረጃ ሲያገኝና የማህበረሰቡን ፍላጎት 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ተከታታይ ክለሳና ለውጥ ሊደረግባቸው ይችላል። 

  

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/


Community Van 

Community Van  ጉዞዎች አስፈላጊ ለሆኑ ጉዞዎች የሚቻል እስከሆነ ድረስ ይቀጥላል እና በሚቀጥሉት ማህበረሰቦች ውስጥ ለመንዳት 
ፈቃደኛ የሆኑ አሽከርካሪዎች ካሉ፡- 

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

ቀጥታ ትሬልሄድ 

ለ COVID-19 ወረርሽኝ ምላሽ እና ከ Public Health – Seattle & King County (ህዝብ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ)፣ ከ King 
County Metro፣ እና ከ King County Department of Natural Resources and Parks (DNRP፣ ኪንግ ካውንቲ የተፈጥሮ ሀብቶች እና 
መናፈሻዎች)፣ በሚወጣው መመሪያ Trailhead Direct በአሁኑ ሰዓት ታግዷል።   

Water Taxi 

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

የተሻሻለ የ King County Metro Water Taxi የስራ ቀን የጉዞ መርሃ ግብር  
ጁን 22፣ 2020 

WEST SEATTLE መስመር 

ይነሳል 
Pier 50 

ይነሳል 
West Seattle 

ይነሳል 
Pier 50 

ይነሳል 
West Seattle 

5:55 AM 6:15 AM 3:25 PM 3:45 PM 

6:30 AM 6:50 AM 4:05 PM 4:25 PM 

7:05 AM 7:25 AM 4:45 PM 5:05 PM 

7:40 AM 8:00 AM 5:25 PM 5:45 PM 

8:15 AM 8:35 AM 6:05 PM 6:25 PM 

8:50 AM 9:10 AM 6:45 PM 7:05 PM 



VASHON ISLAND መስመር 

ይነሳል 
Pier 50 

ይነሳል 
Vashon 

ይነሳል 
Pier 50 

ይነሳል 
Vashon 

5:30 AM 6:10 AM 4:30 PM 4:58 PM 

6:38 AM 7:10 AM 5:30 PM 5:58 PM 

7:40 AM 8:15 AM 6:30 PM 6:58 PM 

Seattle Streetcar 

የ Seattle Streetcar በተቀነሰ መርሃግብር መስራቱን ይቀጥላል፡፡ 

• 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።

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

ሌሎች የትራንዚት ወኪሎች 

• Community Transit
• Everett Transit
• Intercity Transit
• Island Transit
• Kitsap Transit
• Pierce Transit
• Skagit Transit
• Sound Transit
• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries

የቅርብ ጊዜ የጉዞ መረጃ ያግኙ 

የጉዞ መነሻዎች የጽሑፍ መልእክት 

የማቆሚያ መታወቂያዎን 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 መሳሪያ ውስጥ ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

http://www.communitytransit.org/
http://www.everetttransit.org/
http://www.intercitytransit.com/Pages/default.aspx
http://www.islandtransit.org/
http://www.kitsaptransit.org/
http://www.piercetransit.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.soundtransit.org/
http://seattlestreetcar.com/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries/


Trip Plannerን ይጠቀሙ 

በ Trip Plannerውስጥ “Next Departures(ቀጣይ መሄጃዎች)” 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፡፡ 

በስልክ እና በቋንቋዎ እገዛ ያግኙ 

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። ይህንን ቁጥር   ጉዞዎን ከአስተርጓሚ ጋር ለማቀድ እንዲረዳዎት 
ይጠቀሙ። ሲደውሉ፣ እባክዎን የሚናገሩትን ቋንቋ ይናገሩ እና ኦፕሬተሩ ከአስተርጓሚ ጋር ያገናኝዎታል፡፡ 

በ 206-553-3000 ይደውሉ WA Relay: 711 

ለትራንዚት ማንቂያዎች ይመዝገቡ 

የማንቂያ/የማስጠንቀቂያ መልዕክቶችን በኢሜይል፣ በጽሑፍ ወይም በሁለቱም በኩል ለመቀበል በቅድሚያ ይመዝገቡ። 

Twitter 

የወቅቱን መረጃ ለማግኘት Twitter ላይ ይከተሉን። 

Metro Matters ጦማር 

Metro ለኖቬል ኮሮቫቫይረስ (COVID-19) እንዴት ምላሽ እየሰጠ እንዳለ ለማወቅ Metro ጦማር ገጾችን ያንብቡ፡፡ 

የአገልግሎት አማካሪዎች 

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

እባክዎ ያስተውሉ 

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

https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


በ Metro ላይ እንዴት ጤነኛ ሆኖ መቆየት

እባክዎ እራስዎን፣ ሌሎች ተሳፋሪዎችን፣ እና የ Metro ሰራተኞችን ይጠብቁ፡- 

• ካመመዎት በቤት ይቆዩ።
• ጭንብል ወይም የፊት መሸፈኛ ያድርጉ።
• በተደጋጋሚ እጆችዎን ይታጠቡ እና ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።
• ሲያስሉ ወይም ሲያስነጥሱ አፍዎን ይሸፍኑ።

እባክዎ ሲሳፈሩ "ማህበራዊ ርቀትን" ይጠብቁ፡- 

• በአውቶቡስ ማቆሚያዎች፣ በአውቶቡስ መጠለያዎች፣ በፌሪ ተርሚናሎች RapidRide እና በStreetcar/Light Rail ጣቢያዎች እና
በትራንዚት ማዕከሎች ላይቢያንስ በ6 ጫማ (1.8 ሜትር) ርቀት ይቁሙ።

• በአውቶቡሱ መጠን ላይ በመመርኮዝአውቶቡሶች ለ 12 ወይም 18 ተሳፋሪዎች የተገደቡ ናቸው፡፡
• በተሳፋሪዎች መካከል ተጨማሪ ርቀት ለመፍጠርየተወሰኑ መቀመጫዎች ተዘግተዋል፡፡
• እራስዎን፣ ሌሎች ተሳፋሪዎችን እና የሜትሮ ሰራተኞችን ለመጠበቅ እባክዎን ጭምብል ወይም የፊት መሸፈኛ ያድርጉ።
• የ ORCAካርድዎን ወይም ገንዘብዎን ወይም ሳንቲምዎን ከፍቶ ስለማውጣት አያስቡ፣ ሜትሮ ለጊዜው የመሳፈሪያ ክፍያዎችን

አቋርጧል።
• መወጣጫ፣ ተንጠልጣይ፣ ቅድሚያ የሚሰጠው መቀመጫ ካላስፈለጎት በስተቀር፣ አውቶቡሶች ላይ በኋለኛ በር ይሳፈሩ።

መወጣጫውን መጠቀም ከፈለጉ ወይም አውቶቡሱ ለመድረስ ወይም ለደህንነትዎ ዝቅ ማለት ካለበት፣ እባክዎን በፊተኛው በር
ይጠብቁ እና ሹፌሩን ይጠይቁ።

• ተሳፍረው ሳሉ፣ እባክዎን በቅርቡ በተገጠሙት "የደህንነት ማሰሪያዎች" ኋላ ይቆዩ እና የፊተኛውን ክፍል ቅድሚያ የሚሰጠውን
መቀመጫ ለሚፈልጉ ተሳፋሪዎች ይተዉ/ይያዙ።

የስድስት ጫማ (1.8 ሜ) “ማህበራዊ መራራቅ” በትራንዚት ላይ ምን ይመስላል? 

• በአውቶቡስ ማቆሚያዎች፣ በአውቶቡስ መጠለያዎች፣ በፌሪ ተርሚናሎች RapidRide እና በStreetcar/Light Rail ጣቢያዎች ቢያንስ የ
6 ጫማ (1.8 ሜ) ርቀት መቆም የአንድ ሶፋ ርዝመት ያክላል።

• በአውቶቡሶች ላይ፣ ማህበራዊ መራራቅ ማለት ለእያንዳንዱ የመቀመጫ መስመር አንድ ተሳፋሪ እየዘለለ ሲቀመጥ ነው።
• በStreetcar እና Link light rail፣ ማህበራዊ መራራቅ ማለት ለእያንዳንዱ ሶስተኛ የመቀመጫ መስመር አንድ ተሳፋሪ ማለት ነው።

• በWater Taxi፣ ማህበራዊ ርቀት ማለት ለእያንዳንዱ የመቀመጫ መስመር አንድ ተሳፋሪ እየዘለለ ሲቀመጥ ነው፣
በተሳፋሪዎች መሃል ቢያንስ 3 ወንበሮች ክፍት ሆነው ማለት ነው።

ቢያንስ 

6
ጫማ 

ተሳፍረው ሳሉ፣ የተቻለውን ያህል ክፍተት ይጠብቁ 
በእርስዎ እና በሌሎች መካከል። 

ቢያንስ 

6
ጫማ 

የሚሳፈሩበትን ሲጠብቁ ቢያንስ 
ከሌሎች በ6 ጫማ (1.8 

ሜትር) ርቀት ይቁሙ 



ተዛማጅ ዝመናዎች 

ለ COVID ምላሽ ለመስጠት የ Metro ሌሎች የህዝብ ደህንነት እርምጃዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:- 

• በየዕለቱ አውቶቡሶችን እና መጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን ጸረ ለካፊ መርጨት፣ 
• ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የ Department Operations Center (ክፍል አሰራር ማዕከል) ማቋቋም ፣ እና 
• በአካል የሚደረጉ የአገልግሎት ቢሮዎችን በጊዜያዊነት መዝጋት እና የስልክና የኦንላይን አማራጮች እንዲኖሩ ማድረግ። 
• አደጋ ተጋላጭ የሆኑት ሰራተኞቻችን ጤንነታቸውን ለመጠበቅ እና ከክፍያ ጋር የዕረፍት ጊዜ መመሪያዎቻችንን ለማጠንከር 

ቤታቸው እንዲኖሩ በጥብቅ እየመከርን ነው፣ እና 
• ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እና ቀጣይነት ላለው መሻሻል የተሰጠ የጽዳት ግብረ ሃይል መስራት። 

 

ቁርጠኝነታችን 

 
 
አብዛኞቹ የ Metro መንገደኞች ሌሎች አማራጮች እያላቸው ትራንዚትን ቢመርጡም፣ ሌሎች በርካቶች ደግሞ በዋነኛነት ወይም 
በብቸኝነት የትራንዚት ተጠቃሚዎች በመሆናቸው፣ አገልግሎት የትና መቼ ይቀንስ የሚሉት ውሳኔዎች በቀላሉ አልተወሰኑም። Metro 
ቅነሳዎችን ያደረገው በተቻለ መጠን በብዙ የጉዞ መስመሮች ላይ አገልግሎቱን ለማስቀጠል ሲሆን፣ ይህንንም ሲያደርግ ሰዎች ሕክምና 
ለማግኘት፣ ወደ መደብሮች ለመሄድ፣ ወደ ስራ ለመሄድና ሌሎች ወሳኝ አገልግሎቶችን ለማግኘት በእነዚህ የጉዞ መስመሮች ላይ 
እንደሚተማመኑ በመገንዘብ ነው። 

Metro በትራንዚት ላይ የሚተማመኑ ሰዎችን የሚወክሉ የማህበረሰብ ቡድኖች ጋር በንቃት እየተወያየ ሲሆን፣ የተደራሽነት ችግር 
ያለባቸው ደንበኞችን የሚወክሉትንም ይጨምራል። 

Metro ከነዚህ ቡድኖች ጋር መቆራኘቱን የሚቀጥል ሲሆን ይህም የንቅስቃሴ ፍላጎታቸውን ለመረዳት እና በዚህ ጊዜ በበለጠ እነርሱን 
ለማገልገል ለመወሰን ነው። 
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