ិ
កាលវភាគដែលបានកាត់
បនថ យ
ការកាត់បន្ថ យសេវាកម្ម បស្
ត ោះអាេន្ន

King County Metro បាន្កាត់បន្ថ យសេវាកម្ម ស ម្
ើ បីកាត់បន្ថ យការឆ្ល ងរាលដាលនន្ជំងឺកូ វ ី -១៩។
កាលវ ិភាគដ លបាន្កាត់បន្ថ យស ោះ អាចន្ឹងបន្ត មាន្ការផ្លលេ់បដ ូរ។ េូ ម្ដេែ ងរកប្បភពធន្ធាន្ថ្មីបំផុត
សៅខាងសប្កាម្ អំពីផល វូ សធែ ើ សំ ើរ ន្ិងសេវាកម្ម ការដ
ំអព
ំ ីវវ ិធីស ង
ើ ជិោះ ន្ិងជសប្ម្ើេ
េប្មាប់អតិថ្ិជន្ដ ល
មាន្ការលំបាកកនុងការបមាលេ់ទី។

ិ
តតើអ្វីជាកាលវភាគដែលបានកាត់
បនថ យ?
Metro បាន្បដ ូរសៅសប្បើប្បាេ់កាលវ ិភាគដ លបាន្កាត់បន្ថ យ ខ ៈដ លតំបន្់របេ់សយើងសធែ កា
ើ រសឆ្ល យ
ើ តបសៅន្ឹង
ជំងកូ វ ី -១៩។ ការកាត់បន្ថ យទ ំងសន្ោះ ប្តូវបាន្សធែ ើស ង
ើ ស ម្
ើ បីរកាប្បព័ន្ធសធែ ើ ំស ើរឆ្ល ងកាត់ដ លមាន្ភាពរ ឹងមាំ
ន្ិងន្ិរន្ត រភាពដ លអាចសធែ ឱ្
ើ យតំបន្់របេ់សយើងអាចបន្ត សៅម្ុខជាសរៀងរាល់នថ្ៃ។
ឹ ជញ្ជន្
សៅសប្កាម្តារាងកាលវ ិភាគដ លបាន្កាត់បន្ថ យ រថ្យន្ត ប្ក ុង ម្សធោបាយ ក
ូ កនុងេហគម្ន្៍
រថ្សភល ើងអគគ ិេន្ីសលបឿន្សលឿន្ Link រថ្យន្ត ប្ក ុងរត់សលើផល វូ ដ ក ន្ិងកា ូ ត ន្ឹង ំស ើរការតិចជាងម្ុន្
កនុងម្ួ យនថ្ៃ។ សេវាកម្ម ឹកជញ្ជន្
ូ ក៏អាចន្ឹងចាប់សផតម្
ើ រាងយឺតសៅសពលប្ពឹក ន្ិងបញ្ច ប់រាងសលឿន្សៅសពលល្ងៃច។
ឹ ជញ្ជន្
ផល វូ រត់ ន្ិងសេវាកម្ម ក
ូ ម្ួ យចំន្ួន្ន្ឹងម្ិន្មាន្ ំស ើរការ សហើយផល វូ ខល ោះន្ឹង
មាន្ការលុបសចាលការសធែ ើ ំស ើរបុគគលន្ីម្ួយៗ។

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម នាថ្ងៃកនុងេបាាហ៍
ចាប់តផ្ាម្
ើ តៅថ្ងៃទី២២ ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2020
ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលកាំពុងប្បតិបតត ិការេប្ាប់ការត្វ ែ
ើ ាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់
(ផ្ល វូ រត់ដែលានការកាត់តរញនូ វការត្វ ើែាំត រើ ពីរត ើង ឬតិរជាងតនេះ)
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, ផល វូ រត់របេ់ Water Taxi Vashon

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលានការត្វ ើែាំត
ប្បតិបតត ិការ

ើរតិរជាងម្ុន និង/ឬកាត់បនថ យតា៉ោង

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 (ផល វូ រត់កនុងតំបន្់របេ់ Vashon), 212, 225, 226, 230, 231, 239, 241, 250, 271,
301, 372, 773 & 775 (Water Taxi Shuttles), 907, ផល វូ រត់របេ់ Water Taxi West Seattle , First
Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (តំបន្់ដ លបាន្ដកតប្ម្ូវដ លប្តូវបាន្បសប្ម្ើជូន្)
ពិន្ត
ិ យសម្ើលការសធែ ើ ំស

ើរដ លបាន្លុបសចាល

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលបានកាត់ផ្តតរ់ទង
ាំ ប្េ ុង

5X, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 118X
&119X (ផល វូ រត់រហ័េរបេ់ Vashon), 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

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម តៅថ្ងៃតៅរ៍
ចាប់តផ្ាម្
ើ តៅថ្ងៃទី២៧ ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2020
ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលការត្វ ើែាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់
ត្វ ើប្បតិបតត ិការតៅតរៀងរាល់ថ្ងៃតៅរ៍
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

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលានការត្វ ើែាំត ើរតិរជាងម្ុន និង/
ឬកាត់បនថ យតា៉ោងប្បតិបតត ិការតៅថ្ងៃតៅរ៍
First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (តំបន្់ដ លបាន្ដកតប្ម្ូវដ លប្តូវបាន្បសប្ម្ើជូន្)

ពិន្ិតយសម្ើលការសធែ ើ ំស

ើរដ លបាន្លុបសចាល

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលបានកាត់ផ្តតរ់ទង
ាំ ប្េ ុងតៅថ្ងៃតៅរ៍
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

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម តៅថ្ងៃអាទិតយ
ចាប់តផ្ាម្
ើ តៅថ្ងៃទី២៨ ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2020
ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលការត្វ ើែាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់
ត្វ ើប្បតិបតត ិការតៅតរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិតយ
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

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលានការត្វ ើែាំត
តា៉ោងប្បតិបតត ិការតៅថ្ងៃអាទិតយ

ើរតិរជាងម្ុន និង/ឬកាត់បនថ យ

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (តំបន្់ដ លបាន្ដកតប្ម្ូវដ លប្តូវបាន្បសប្ម្ើជូន្)

ផ្ល វូ រត់ និងតេវាកម្ម ដែលបានកាត់ផ្តតរ់ទង
ាំ ប្េ ុងតៅថ្ងៃអាទិតយ
22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, ផល វូ រត់របេ់ Water Taxi West Seattle,
Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy Park Community Ride, Sammamish
Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride

ផ្ល វូ រត់ឆ្ាេ់គ្នន
Sound Transit
Link light rail បចចុបបន្ន កំពុងសធែ ើប្បតិបតត ិការសរៀងរាល់២០ ទីម្ដងសេទ ើរសរៀងរាល់នថ្ៃ។ សេវាកម្ម Sounder
ន្ិងតារាងកាលវ ិភាគដខែរថ្យន្ត ប្ក ុង ST Express ម្ួ យចំន្ួន្ក៏ប្តូវបាន្កាត់បន្ថ យផងដ រ។ ការសផទ រអន កជិោះ
គួ រដតពិន្ិតយសម្ើល ការសប្កើន្រំឮកអំពីសេវាកម្ម របេ់ Sound Transit។
Access
ឹ ជញ្ជន្
កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ក
ូ បដន្ថ ម្ Access កំពង
ុ បន្ត ប្បតិបតត ិការជាធម្ម តា ន្ិងអន្ុវតត តាម្
ន្ីតិ វ ិធីេមាលប់សម្សរាគ ដ លកាន្់ដតមាន្ភាពលអ ប្បសេើរជាងម្ុន្។ អំ ុ ងសពលនន្ការកាត់បន្ថ យកាលវ ិភាគ,
Access សៅរង់ចាំជួយអតិថ្ិជន្ទ ំងអេ់ដ លមាន្ពិការភាព ដ លម្ិន្អាចសធែ ើការសធែ ើ ំស ើរចាំបាច់តាម្ប្
ដ ញ
ឹកជញ្ជន្
ូ ជាប្បចាំបាន្។ សន្ោះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងអតិថ្ិជន្ដ លមាន្ពិការភាព ដ លម្ិន្ប្តូវបាន្បញ្ជាក់ថា
អាចសប្បើប្បាេកម្ម វ ិធី Access បាន្។
េូម្រាំណាំ
កប្ម្ិតសេវាកម្ម េប្មាប់ជសប្ម្ើេនន្ភាពចល័តរបេ់ Metro ទ ំងអេ់ ប្តូវបាន្វាយតនម្ល ស ង
ើ វ ិញជាបន្ត ប ទ ប់
ន្ិងប្តូវផ្លលេ់បតរសៅសពលដ
ូ
ល Metro បាន្ទទួ លព័ត៌មាន្ពីម្ន្រន្តេ
ី ុខភាពសាធារ ៈ ន្ិងកំ ត់តប្ម្ូវការ
េហគម្ន្៍។

Community Van
ការសធែ ើ ំស ើរតាម្Community Van េប្មាប់ការសធែ ើ ំស ើរចាំបាច់ ន្ឹងសៅដតបន្ត
រាប្វាអាចសធែ ើសៅបាន្សហើយមាន្អន កសបើកបរេម ័ប្គចិតត ន្ិងមាន្ឆ្ន្ទ ៈកនុងការសបើកបរសៅកនុងេហគម្ន្៍
ូ ចខាងសប្កាម្៖
•
•
•
•
•
•

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

Trailhead Direct
ស ើម្បីសឆ្ល ើយតបសៅន្ឹងការផ្ុោះរាលដាលនន្ជំងឺខកូ វ ី -១៩ ន្ិងប្តូវបាន្ដ
សំ ដាយសេចកដ ីដ
ំពី Public
Health – Seattle & King County (េុខភាពសាធារ ៈ - េុីឯថ្ុល & ឃីងសខាន្ធី), King County
Metro ន្ិង King County Department of Natural Resources and Parks (DNRP) (ប្កេួ ង
ធន្ធាន្ធម្ម ជាតិ ន្ិងឧទោន្), Trailhead Direct បចចុបបន្ន ប្តូវបាន្ផ្លអក ំស ើរការ។

កា ូ ត
ផល វូ រត់របេ់ Vashon ន្ិង West Seattle បចចុបបន្ន កំពុង ំស ើរការតាម្តារាងកាលវ ិភាគ ូ ចខាងសប្កាម្។
ម្សធោបាយ ឹកជញ្ជន្
ូ ដខែសលខ 773 ន្ិង 775 ក៏កំពុងប្បតិបតត ិការផងដ រ។

កាលវ ិភាគត្វ ែ
ើ ាំត ើរប្បចាាំថ្ងៃកនុងេបាតហ៍តាម្ King County Metro Water Taxi ដែលប្តូវបានដកតប្ម្ូវ
ានេុពលភាព
ចាប់ពីថ្ងៃទ2
ី 2 ដែម្ិងុនា ឆ្ន2
ាំ 020
ផល វូ រត់សៅ WEST SEATTLE

សចញ ំស ើរពី
Pier 50

សចញ ំស ើរពី
West Seattle

សចញ ំស ើរពី
Pier 50

សចញ ំស ើរពី
West Seattle

5:55 ប្ពឹក

6:15 ប្ពឹក

3:25 រតេៀល

3:45 រតេៀល

6:30 ប្ពឹក

6:50 ប្ពឹក

4:05 ល្ងៃរ

4:25 ល្ងៃរ

7:05 ប្ពឹក

7:25 ប្ពឹក

4:45 ល្ងៃរ

5:05 ល្ងៃរ

7:40 ប្ពឹក

8:00 ប្ពឹក

5:25 ល្ងៃរ

5:45 ល្ងៃរ

8:15 ប្ពឹក

8:35 ប្ពឹក

6:05 ល្ងៃរ

6:25 ល្ងៃរ

8:50 ប្ពឹក

9:10 ប្ពឹក

6:45 ល្ងៃរ

7:05 ល្ងៃរ

ផ្ល វូ រត់តៅ VASHON ISLAND

សចញ ំស ើរពី
Pier 50

សចញ ំស ើរពី
Vashon

សចញ ំស ើរពី
Pier 50

សចញ ំស ើរពី
Vashon

5:30 ប្ពឹក

6:10 ប្ពឹក

4:30 ល្ងៃរ

4:58 ល្ងៃរ

6:38 ប្ពឹក

7:10 ប្ពឹក

5:30 ល្ងៃរ

5:58 ល្ងៃរ

7:40 ប្ពឹក

8:15 ប្ពឹក

6:30 ល្ងៃរ

6:58 ល្ងៃរ

Seattle Streetcar
Seattle Streetcar ន្ឹងបន្ត សធែ ើប្បតិបតត ិការសដាយដផអ កសៅសលើកាលវវ ិភាគដ លបាន្កាត់បន្ថ យ។
•

•

First Hill Streetcar ន្ឹងសបើក ំស ើរការសដាយមាន្សជើងសធែ ើ ំស ើរសរៀងរាល់ 15
ទីម្ដង
ពីនថ្ៃ ចន្ទ ល់ នថ្ៃ សៅរ៍ កនុងអំ ុ ងសពលកាត់បន្ថ យសមា៉ោងសេវាកម្ម ចាប់ពីសមា៉ោង 5:30 ប្ពឹក ល់
8:30 ល្ងៃច។ ម្ិន្មាន្ការផ្លលេ់បតរសមា
ូ ៉ោ ងសេវាកម្ម សៅនថ្ៃ អាទិតយ ន្ិងនថ្ៃ ឈប់េប្មាកសទ សហើយសៅដត
ំស ើរការពីសមា៉ោង 10 ប្ពឹក ល់សមា៉ោង 8 ល្ងៃច ដ ល។
South Lake Union Streetcar ន្ឹងម្ិន្ ំស ើរការ រហូ ត ល់មាន្ការជូ ន្ ំ ឹងបដន្ថ ម្។

ទីភានក់ងារែឹក ញ្ជន
ូ តផ្េងតទៀត
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ទទួ លបានព័តា
៌ នងមីបាំផ្ត
ុ អ្ាំពីការត្វ ើែាំត
អ្តថ បទេប្ាប់ការតរញែាំត

រើ

ើរ

ឹ ជញ្ជន្
ដេែ ងរកសមា៉ោងសចញ ំស ើរប ទ ប់នន្សេវាកម្ម ក
ូ សដាយសផញើសារអតត សលខចំ តរបេ់អនកសៅកាន្់សលខ
62550។ អន កន្ឹងទទួ លបាន្សារប្ត ប់ម្កវ ិញដ លប្បាប់ពីសមា៉ោងសចញ ំស ើរប ទ ប់ ឬសជើងសធែ ើ ំស ើរដ ល
ប្តូវបាន្លុបសចាលសៅចំ តស ោះ។ អន កអាចដេែ ងរកអតត សលខចំ តរបេ់អនកបាន្សៅសលើសាលកេញ្ជាចំ ត
រថ្យន្ត ប្ក ុង ឬសៅកនុងកម្ម វ ិធី Trip Planner។

តប្បើប្បាេ់ Trip Planner
សៅកនុង Trip Planner សប្ជើេសរ ីេយក "Next Departures (ការសចញ ំស ើរប ទ ប់)", ប ទ ប់ម្កវាយ
បញ្ចល
ូ អាេយដាាន្ទីតាង
ំ ផល វូ ប្បេពែ ឬេញ្ជាេមាគល់ សហើយសប្ជើេសរ ីេយកទីតាង
ំ ដ លចង់បាន្ពីដផន្ទី ឬ

បញ្ាទមា
ី ល ក់ចុោះ។ លទធ ផល Trip planner បង្ហាញសមា៉ោងសចញ ំស ើរតាម្កាលវ ិភាគ ឬតាម្ការបា៉ោន្
សា
់ ម ន្ ន្ិង
សជើងសធែ ើ ំស ើរដ លប្តូវបាន្លុបសចាល។

ដេវងរក ាំនួយតៅតលើទូរេពទ និងជាភាសារបេ់អ្នក
ស ើម្បីដេែ ងរកជំន្ួយកនុងការសរៀបដផន្ការសធែ ើ ំស ើររបេ់អនក ន្ិងេប្មាប់ព័ត៌មាន្លម្អ ិតថ្ម ីៗបំផុត
អំពីកាលវ ិភាគដ លបាន្កាត់បន្ថ យ េូ ម្ទក់ទងដផន កបសប្ម្ើសេវាអតិថ្ិជន្របេ់សយើងតាម្រយៈសលខ
206-553-3000 (WA Relay 711) ពីនថ្ៃ ចន្ទ ល់នថ្ៃ េប្ុ ក ចាប់ព
មា
សី ៉ោ ង 6ប្ពឹក ល់សមា៉ោង 8ល្ងៃច។
សប្បើប្បាេ់សលខសន្ោះេប្មាប់ជន្
ំ ួ យកនុងការសរៀបដផន្ការសធែ ើ ំស ើររបេ់អនកសដាយមាន្អន កបកដប្បជូ ន្។
សៅសពលដ លអន កសៅទូ រេពទ ម្ក េូ ម្ន្ិយាយជាភាសារបេ់អនក សហើយេហការ ីន្ឹងភាា ប់អនកសៅកាន្់
អន កបកដប្ប។
ទូ រេពទ ម្កកាន់តយើងែ្ុាំតាម្រយៈតលែ 206-553-3000 WA Relay: 711

រុេះត្មេះតែើម្បីទទួ លបានការតប្កើនរំឭកអ្ាំពកា
ី រែឹក

ញ្ជន
ូ

ភាា ប់ទំ ក់ទំន្ង ជាម្ុន្ស ើម្បីទទួ លបាន្សារសប្កើន្រំឭកតាម្រយៈអុីីសម្៉ោល សារជាអកែរ ឬទ ំងពីរ។

Twitter
តាម្ដាន្សយើងសៅសលើ Twitter ស ើម្បីទទួ លបាន្ព័ត៌មាន្ថ្ម ីបំផុត។

បលុក Metro Matters
េូ ម្អាន្ ការេរសេរអតថ បទសៅសលើបលុក Metro អំពីរសបៀបដ ល Metro សធែ កា
ើ រសឆ្ល យ
ើ តបសៅន្ឹង
ជំងឺ វរី ុេ ូ ដវលកូ រ ូ្ (ជំងកូ វ ី -១៩)។

ការ ូនែាំ

ឹងអ្ាំពីតេវាកម្ម

រកសម្ើល ការសប្កើន្រំឭកអំពីផល វូ រត់ជាក់ល្ងក់។ េូ ម្ចំ្ថា
ំ ការជូ ន្ ំ ង
ឹ ទ ំងសន្ោះម្ិន្រ ួម្បញ្ច ល
ូ ការលុបសចាល ការ
ផ្លលេ់បដ ូរ ឬការពន្ោរសពលសជើងសធែ ើ ំស ើរស ោះសទ។

េូម្រាំណាំ
កនុងអំ ុ ងសពលកាត់បន្ថ យកាលវ ិភាគ កម្ម វ ិធីឧបករ ព
៍ ័តមា
៌ ន្អំពអ
ី តិថ្ិជន្តាម្អន្ឡាញ ន្ិងកម្ម វ ិធីភាគទីបី
អាចន្ឹងម្ិន្មាន្ភាពប្តឹម្ប្តូវេប្មាប់សេវាកម្ម Metro ន្ិងសេវាកម្ម Sound Transit។
ិ
កម្ម វ ិធីទ ំងស ោះម្ិន្ឆ្លុោះបញ្ជច ំងពីកាលវភាគកាត់
បន្ថ យបស្
ត ោះអាេន្ន របេ់ Metro
ឬការកាត់បន្
ថ យ ក ា លវិ ាគេ
រ ប់ Sound Transit ស ោ សទ។
ប្ បព័ន្
ធទង
ំ សេនោ
្េសៅដតអាចផតល់ព័ត៌មាន្
ដ លមប្ាន្បសយាជន្
៍ ូចជាដផន្
ទី ន
្
ិង
្
ព័ត៌មាន្
ចំ តរថ្
យន្
ត ប្ កង។
ុ

រតបៀបដងរកាេុែភាពតៅ Metro
េូម្ការពារែល ួនអ្ន ក អ្ន កែាំត
•
•

ើរតផ្េងតទៀត និងបុគគលិករបេ់ Metro ៖

សានក់សៅផទ ោះ សបើអនកឈឺ។
ពាក់មា៉ោេ់ ឬឧបករ ប្៍ គបការពារម្ុខ។

•
•

ល្ងងេមាអតន របេ់អនកឱ្យបាន្ញឹកញាប់ ន្ិងសប្បើទឹកេមាលប់សម្សរាគ។
ខទ ប់មាត់សៅសពលកអ ក ឬក្
ដ េ់។

េូម្ “រកាគាាតេងគ ម្” តៅតពលតប្បើតេវាែឹក ញ្ជន
ូ ៖
•

•
•
•
•
•

•

ឈរយា៉ោងសោច្េ់ 6 ហែ ីត (1.8 ដម្៉ោប្ត) ឆ្ងៃយពីសគ សៅចំ តរថ្យន្ត ប្ក ុង
កដន្ល ងអងគុយរង់ចាំរថ្យន្ត ប្ក ុង សាថន្ីយសាឡាង សាថន្ីយ RapidRide ន្ិង Streetcar/Light Rail
ន្ិងម្ ឌ ល ឹកជញ្ជន្
ូ ។
រងយនត ប្ក ុងប្តូវបានកាំ ត់រាំនួនអ្ន កែាំត ើរប្តឹម្ 12 ឬ 18នាក់ អាប្េ័យសលើទំហំរថ្យន្ត ប្ក ុង។
តៅអ្ីែាេះម្ិនប្តូវបានអ្នុញ្ញាតឲ្យតប្បើតនាេះតទ គឺស ើម្បីបសងក ើតគមាលតបដន្ថ ម្រវាងអន កជិោះ។
េូ ម្ពាក់មា៉ោេ់ ឬឧបករ ៍ប្គបការពារម្ុខ ស ើម្បីការពារខល ួន្អន ក អន ក ំស ើរសផែងសទៀត
ន្ិងបុគគលិករបេ់ Metro។
Metro បានផ្តាកការទូ ទត់ថ្ងាឈ្ន ួលជាបតណ
ា េះអាេនន ូ សចន ោះកុំបារម្ភ អំពីការសប្បើប្បាេ់កាត ORCA
របេ់អនក ឬថាសតើអនកមាន្ប្កដាេប្បាក់ ឬកាក់ ឬអត់។
ស ើងជិោះរថ្យន្ត ប្ក ុងសដាយសប្បើទែរសប្កាយ ប្បេិន្សបើអនកម្ិន្ប្តូវការសខឿន្ជប្មាល ជស ដ ើរប ទ ប
ឬកដន្ល ងអងគុយអាទិភាព។ ប្បេិន្សបើអនកប្តូវការសប្បើសខឿន្ជប្មាល ឬឱ្យរថ្យន្ត ប្ក ុង
ប ទ បចុោះស ើម្បីស ើងជិោះ ឬស ើម្បីេុវតថ ិភាពរបេ់អនក េូ ម្រង់ចាំសៅទែរម្ុខ សហើយសធែ ើការសេន ើេុំ
សៅកាន្់អនកសបើកបរ។
ែ ៈតពលតៅតលើរងយនត ប្ក ុង េូម្េថិតតៅខាងតប្កាយ “ដែេេុវតថ ិភាព” ដែលតទើបបានែាំត ើងងមី
ន្ិងរកាដផន កខាងម្ុខេប្មាប់អនក ំស ើរដ លប្តូវការសៅអីអាទិភាព។

ខ

ៈសពលសៅសលើរថ្យន្ត ប្ក ុង េូ ម្រកាចស ល ោះឱ្យបាន្ឆ្ងៃយ
រវាងអន ក ន្ិងអន ក នទតាម្ដ លអាចសធែ ើសៅបាន្។

ឈរយា៉ោងសោច្េ់ចមាៃ
យ 6 ហែ ីតពីគ្នន
ខ ៈសពលកំពុងរង់ចាំសជើ
ងសធែ ើ ំស ើររបេ់អនក។

យា៉ោងសោ
ច្េ់
6
ហែ ីត

តតើ "ការរកាគាាតេងគ ម្" រាៃយប្បាាំម្ួយហវ ីត ានលកខ
ម្ត្ោបាយែឹក ញ្ជន
ូ ?
•

•
•

យា៉ោងសោ
ច្េ់
6
ហែ ីត

ៈែូ រតម្ា រតៅតលើ

សៅចំ តរថ្យន្ត ប្ក ុង កដន្ល ងអងគុយរង់ចាំរថ្យន្ត ប្ក ុង សាថន្ីយសាឡាង សាថន្ីយ RapidRide ន្ិង
Streetcar/Light Rail ន្ិងម្ ឌ ល ឹកជញ្ជន្
ូ េូ ម្សៅឱ្យឆ្ងៃយពីសគយា៉ោងសោច្េ់ 6 ហែ ីត (1.8
ដម្៉ោប្ត) គឺប្បដហលប្បដវងសា ុ ង។
សៅសលើរថ្យន្ត ប្ក ុង ការរកាគមាលតេងគ ម្មាន្ន្័យេំសៅ ល់
អន កជិោះមានក់េប្មាប់សរៀងរាល់ពីរជួ រសៅអីម្ដង។
សៅសលើ Streetcar ន្ិង Link light railការរកាគមាលតេងគ ម្
មាន្ន្័យេំសៅ ល់អនកជិោះមានក់េប្មាប់សរៀងរាល់បីជួរសៅអីអងគុយម្ដ ង។
• សៅសលើ Water Taxiការរកាគមាលតេងគ ម្ មាន្ន្័យេំសៅ ល់អនកជិោះមានក់
សរៀងរាល់ពីរជួ រសៅអីម្ដង ដជលយា៉ោងសោច្េ់មាន្ 3 សៅអីសៅចស ល ោះអន កជិោះកនុងជួ រន្ីម្ួយៗ។

ការត្វ ើបរចុបបនន ភាពដែលពាក់ព័នធ
ចំ្ត់ការេុវតថ ិភាពសាធារ

ៈសផែងៗរបេ់ Metro កនុងការសឆ្ល ើយតបសៅន្ឹងជំងឺកូ វ ី រ ួម្មាន្៖

•
•
•
•

•

ការេមាលប់សម្សរាគប្បចាំនថ្ៃ សៅសលើរថ្យន្ត ប្ក ុង ន្ិងយាន្យន្ត /ទូ កេប្មាប់ ឹកជញ្ជន្
ូ ,
បសងក ើត Department Operations Center (ម្ជឈម្ ឌ លដផន កប្បតិបតត ិការប្បចាំប្កេួ ង)
ស ើម្បីដ
ំការសឆ្ល ើយតបឆ្ងប់រហ័េ ន្ិង
សធែ ើការបិទការ ិយាល័យបសប្ម្ើសេវាអតិថ្ិជន្សដាយផ្លទល់ជាបស្
ដ ោះអាេន្ន សដាយផដ ល់ជាជសប្ម្ើេ
តាម្ទូ រេពទ ន្ិងតាម្អន្ឡាញវ ិញ។
សធែ ើការដ
ំយា៉ោងម្ុឺងមា៉ោត់ឱ្យបុគគលិករបេ់សយើងដ លមាន្ោន្ិភ័យខព េ់ ឱ្យេប្មាកសៅផទ ោះស ើម្បី
ការពារេុខភាពរបេ់ពួកសគ ន្ិងពប្ងឹងសគ្នលការ ៍ចាប់ឈប់េប្មាកសដាយទទួ លបាន្
ប្បាក់ឈន ួលរបេ់សយើង ន្ិង
សធែ ើប្បតិបតត ិការប្ក ុម្ការង្ហរដផន កេមាអត េប្មាប់ការសឆ្ល ើយតបឆ្ងប់រហ័េ ន្ិងការ
សធែ ើឱ្យប្បសេើរស ើងឥតឈប់ឈរ។

ការតបត ជាារិតតរបេ់តយើង

ខ ៈដ លអន ក ំស ើរភាគសប្ចើន្របេ់ Metro មាន្ជសប្ម្ើេសផែងសទៀត សហើយសប្ជើេសរ ីេការសធែ ើ ំស ើរឆ្ល ង
កាត់ស ោះ អន កសផែងសទៀតភាគសប្ចើន្ ពឹងដផអ កកាន្់ដតខាលំងសលើ—ឬពឹងដផអ កដតសលើ—ការសធែ ើ
ំស ើរឆ្ល ងកាត ូ សចន ោះការេសប្ម្ចចិតតថាសតើប្តូវកាត់បន្ថ យសេវាកម្ម សៅទី្ ន្ិងសពល្
ន្ឹងម្ិន្ប្តូវបាន្សធែ ើស ើងសដាយប្េួ លៗស ោះសទ។ ការសរៀបចំការកាត់បន្ថ យកាលវ ិភាគរបេ់ Metro
រច ស ើងស ើម្បីរកាសេវាកម្ម ម្ួយចំន្ួន្សលើផល វូ ឱ្យបាន្សប្ចើន្តាម្ដ លអាចសធែ ើសៅបាន្
សដាយទទួ លសាគល់ថាប្បជាជន្ពឹងដផអ កសលើផល វូ ទ ំងសន្ោះ ស ើម្បីទទួ លបាន្សេវាដថ្ទ ំេុខភាព
សធែ ើ ំស ើរសៅកាន្់ោងលក់សប្គឿងសទេ សធែ ើការ ន្ិងសគ្នលសៅេំខាន្់ៗសផែងសទៀត។
Metro កំពុងជដជកយា៉ោងេកម្ម ជាម្ួ យប្ក ុម្េហគម្ន្៍
ដ លតំ្ងឱ្យប្បជាជន្ដ លទំន្ងជាពឹងដផអ កសលើការ ឹកជញ្ជន្
ូ
រ ួម្ទ ំងអន កដ លតំ្ងឱ្យអតិថ្ិជន្ដ លមាន្ការលំបាកកនុងការសប្បើប្បាេ់ម្សធោបាយ ឹកជញ្ជន្
ូ ។
Metro ន្ឹងសៅដតចូ លរ ួម្ជាម្ួ យប្ក ុម្ទ ំងស ោះ ស ើម្បីដេែ ងយល់ពីតប្ម្ូវការភាពចល័តរបេ់ពួកសគ
ន្ិងកំ ត់ថាសតើប្តូវបសប្ម្ើសេវាពួ កសគយា៉ោង ូ ចសម្ដ ចកនុងអំ ុ ងសពលសន្ោះ។

kingcounty.gov/metro
206-553-3000

