
កាលវភិាគដែលបានកាត់បនថយ 
ការកាត់បន្ថយសេវាកម្មបស ត្ ោះអាេន្ន 

 
King County Metro បាន្កាត់បន្ថយសេវាកម្មស ើម្បកីាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនន្ជំងឺកូវ ី-១៩។ 
កាលវភិាគដ លបាន្កាត់បន្ថយស ោះ អាចន្ឹងបន្តមាន្ការផ្លល េ់បដ រូ។ េូម្ដេែងរកប្បភពធន្ធាន្ថ្មីបំផុត
សៅខាងសប្កាម្ អំពីផល វូសធែ ើ សំ ើរ ន្ងិសេវាកម្ម ការដ  ំអពំីវវធិសី ើងជិោះ ន្ងិជសប្ម្ើេ  េប្មាបអ់តិថ្ិជន្ដ ល
មាន្ការលំបាកកន ុងការបមាល េ់ទី។ 

 

តតើអ្វ ីជាកាលវភិាគដែលបានកាត់បនថយ? 

Metro បាន្បដ រូសៅសប្បើប្បាេក់ាលវភិាគដ លបាន្កាត់បន្ថយ ខ ៈដ លតំបន្រ់បេ់សយើងសធែ ើការសឆ្ល ើយតបសៅន្ងឹ

ជំងកូវ ី-១៩។ ការកាត់បន្ថយទងំសន្ោះ ប្តវូបាន្សធែ ើស ើងស ើម្បីរកាប្បពន័្ធ សធែ ើ ំស ើរឆ្លងកាត់ដ លមាន្ភាពរងឹមា ំ
ន្ិងន្ិរន្ត រភាពដ លអាចសធែ ើឱ្យតំបន្់របេ់សយើងអាចបន្តសៅម្ុខជាសរៀងរាល់នថ្ៃ។ 

សៅសប្កាម្តារាងកាលវភិាគដ លបាន្កាតប់ន្ថយ រថ្យន្ត ប្កងុ ម្សធោបាយ ឹកជញ្ជ នូ្កន ុងេហគម្ន្ ៍  

រថ្សភល ើងអគគ ិេន្ីសលបឿន្សលឿន្ Link រថ្យន្ត ប្កងុរត់សលើផល វូដ ក ន្ងិកា ូត ន្ឹង ំស ើរការតចិជាងម្នុ្ 
កន ុងមួ្យនថ្ៃ។ សេវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូ្ក៏អាចន្ងឹចាប់សផតើម្រាងយឺតសៅសពលប្ពកឹ ន្ងិបញ្ចបរ់ាងសលឿន្សៅសពលល្ងៃ ច។ 
ផល វូរត់ ន្ងិសេវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូ្មួ្យចនួំ្ន្ន្ងឹម្និ្មាន្ ំស ើរការ សហើយផល វូខល ោះន្ឹង
មាន្ការលុបសចាលការសធែ ើ ំស ើរបុគគលន្មួី្យៗ។ 

 

ផ្ល វូរត់ នងិតេវាកម្មនាថ្ងៃកន ុងេបាា ហ៍  
ចាប់តផ្ាើម្តៅថ្ងៃទី២២ ដែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ2020 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលកាំពុងប្បតិបតត ិការេប្ាប់ការត វ្ ើែាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់  

(ផ្ល វូរត់ដែលានការកាត់តរញនូវការត វ្ ើែាំត ើរពីរត ើ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 វូរត់របេ់ Water Taxi Vashon  

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលានការត វ្ ើែាំត ើរតរិជាងម្ុន និង/ឬកាត់បនថយតា៉ោ ង  
ប្បតិបតត ិការ 

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 វូរត់កន ុងតំបន្់របេ ់Vashon), 212, 225, 226, 230, 231, 239,  241, 250, 271, 

301, 372,  773 & 775 (Water Taxi Shuttles), 907, ផល វូរត់របេ់ Water Taxi West Seattle , First 

Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (តបំន្់ដ លបាន្ដកតប្ម្ូវដ លប្តវូបាន្បសប្ម្ើជូន្) 

ពិន្តិយសម្ើលការសធែ ើ ំស ើរដ លបាន្លុបសចាល 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលបានកាតផ់្តត រ់ទាំងប្េងុ 

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


5X, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 118X 

&119X (ផល វូរត់រហេ័របេ់ 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 វូរត់ នងិតេវាកម្មតៅថ្ងៃតៅរ ៍ 
ចាប់តផ្ាើម្តៅថ្ងៃទី២៧ ដែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ2020 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលការត វ្ ើែាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់  
ត វ្ ើប្បតិបតត ិការតៅតរៀងរាល់ថ្ងៃតៅរ ៍

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 វូរត់ និងតេវាកម្មដែលានការត វ្ ើែាំត ើរតរិជាងម្ុន និង/ 
ឬកាត់បនថយតា៉ោ ងប្បតិបតត ិការតៅថ្ងៃតៅរ៍ 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (តំបន្់ដ លបាន្ដកតប្មូ្វដ លប្តវូបាន្បសប្ម្ើជូន្) 

ពិន្ិតយសម្ើលការសធែ ើ ំស ើរដ លបាន្លុបសចាល 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលបានកាតផ់្តត រ់ទាំងប្េងុតៅថ្ងៃតៅរ៍ 

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


ផ្ល វូរត់ នងិតេវាកម្មតៅថ្ងៃអាទិតយ  
ចាប់តផ្ាើម្តៅថ្ងៃទី២៨ ដែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ2020 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលការត វ្ ើែាំត ើរភាគតប្រើន ឬទាំងអ្េ់ 
ត វ្ ើ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 វូរត់ និងតេវាកម្មដែលានការត វ្ ើែាំត ើរតរិជាងម្ុន និង/ឬកាត់បនថយ
តា៉ោ ងប្បតិបតត ិការតៅថ្ងៃអាទិតយ 

First Hill Streetcar, Link light rail, Via to Transit (តំបន្់ដ លបាន្ដកតប្មូ្វដ លប្តវូបាន្បសប្ម្ើជូន្) 

ផ្ល វូរត់ និងតេវាកម្មដែលបានកាតផ់្តត រ់ទាំងប្េងុតៅថ្ងៃអាទិតយ 

22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, ផល វូរតរ់បេ់ Water Taxi West Seattle,  

Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy Park Community Ride, Sammamish 

Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

 

ផ្ល វូរតឆ់្ា េ់គ្នន  

Sound Transit 

Link light rail បចច ុបបន្នកពំុងសធែ ើប្បតិបតត ិការសរៀងរាល២់០ ទីម្ដងសេទ ើរសរៀងរាល់នថ្ៃ។ សេវាកម្ម Sounder 

ន្ិងតារាងកាលវភិាគដខែរថ្យន្ត ប្កងុ ST Express មួ្យចំនួ្ន្កប៏្តវូបាន្កាត់បន្ថយផងដ រ។ ការសផទរអនកជិោះ 

គួរដតពនិ្ិតយសម្ើល ការសប្កើន្រំឮកអពំីសេវាកម្មរបេ់ Sound Transit។ 

Access 

កម្ម វធិីសេវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូ្បដន្ថម្ Access កំពងុបន្ត ប្បតបិតត ិការជាធម្មតា ន្ិងអន្ុវតតតាម្ 
ន្ីតិវធិីេមាល ប់សម្សរាគ ដ លកាន់្ដតមាន្ភាពលអ ប្បសេើរជាងម្នុ្។ អ ុំងសពលនន្ការកាត់បន្ថយកាលវភិាគ, 

Access សៅរង់ចាំជួយអតថិ្ិជន្ទងំអេ់ដ លមាន្ពកិារភាព ដ លម្និ្អាចសធែ ើការសធែ ើ ំស ើរចាបំាច់តាម្ប ដ្ ញ
 ឹកជញ្ជ នូ្ជាប្បចាបំាន្។ សន្ោះរមួ្បញ្ច លូទងំអតិថ្ិជន្ដ លមាន្ពកិារភាព ដ លម្និ្ប្តវូបាន្បញ្ជា កថ់ា

អាចសប្បើប្បាេកម្ម វធិ ីAccess បាន្។ 

េូម្រាំណាំ 

កប្ម្ិតសេវាកម្មេប្មាប់ជសប្ម្ើេនន្ភាពចល័តរបេ ់Metro ទងំអេ់ ប្តវូបាន្វាយតនម្លស ើងវញិជាបន្តប ទ ប់ 

ន្ិងប្តវូផ្លល េ់បត រូសៅសពលដ ល Metro បាន្ទទួលពត័៌មាន្ពីម្ន្រន្តេីុខភាពសាធារ ៈ ន្ិងកំ តត់ប្មូ្វការ
េហគម្ន្៍។ 

  

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
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 

ការសធែ ើ ំស ើរតាម្Community Van េប្មាបក់ារសធែ ើ ំស ើរចាំបាច់ ន្ឹងសៅដតបន្ត  
 រាប្វាអាចសធែ ើសៅបាន្សហើយមាន្អនកសបើកបរេម ័ប្គចិតត ន្ិងមាន្ឆ្ន្ទៈកន ុងការសបើកបរសៅកន ុងេហគម្ន្៍ 
 ូចខាងសប្កាម្៖ 

• Bothell / Woodinville / UW Bothell

• Duvall

• Sammamish

• Kenmore / Kirkland

• Lake Forest Park / Shoreline

• Vashon

Trailhead Direct 

ស ើម្បីសឆ្ល ើយតបសៅន្ឹងការផុ្ោះរាលដាលនន្ជំងឺខកូវ ី-១៩ ន្ិងប្តវូបាន្ដ  សំដាយសេចកដ ីដ  ំពី Public 
Health – Seattle & King County (េុខភាពសាធារ ៈ - េុីឯថ្ុល & ឃីងសខាន្ធី), King County 

Metro ន្ិង King County Department of Natural Resources and Parks (DNRP) (ប្កេួង

ធន្ធាន្ធម្មជាតិ ន្ិងឧទោន្), Trailhead Direct បចច ុបបន្ន ប្តវូបាន្ផ្លអ ក ំស ើរការ។   

កា ូត 

ផល វូរត់របេ់ Vashon ន្ិង West Seattle បចច ុបបន្នកំពុង ំស ើរការតាម្តារាងកាលវភិាគ ូចខាងសប្កាម្។ 

ម្សធោបាយ ឹកជញ្ជ នូ្ដខែសលខ 773 ន្ិង 775 ក៏កំពុងប្បតិបតត ិការផងដ រ។ 

 កាលវភិាគត វ្ ើែាំត ើរប្បចាាំថ្ងៃកន ុងេបាត ហ៍តាម្ King County Metro Water Taxi ដែលប្តវូបានដកតប្ម្ូវ 
ានេុពលភាព  

ចាប់ពីថ្ងៃទ2ី2 ដែម្ងិុនា ឆ្ន ាំ2020 

ផល វូរត់សៅ 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 ល្ងៃ រ 4:25 ល្ងៃ រ 

7:05 ប្ពឹក 7:25 ប្ពឹក 4:45 ល្ងៃ រ 5:05 ល្ងៃ រ 

7:40 ប្ពឹក 8:00 ប្ពឹក 5:25 ល្ងៃ រ 5:45 ល្ងៃ រ 

8:15 ប្ពឹក 8:35 ប្ពឹក 6:05 ល្ងៃ រ 6:25 ល្ងៃ រ 

8:50 ប្ពឹក 9:10 ប្ពឹក 6:45 ល្ងៃ រ 7:05 ល្ងៃ រ 



ផ្ល វូរត់តៅ 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 ល្ងៃ រ 4:58 ល្ងៃ រ 

6:38 ប្ពឹក 7:10 ប្ពឹក 5:30 ល្ងៃ រ 5:58 ល្ងៃ រ 

7:40 ប្ពឹក 8:15 ប្ពឹក 6:30 ល្ងៃ រ 6:58 ល្ងៃ រ 

Seattle Streetcar 

Seattle Streetcar ន្ឹងបន្តសធែ ើប្បតិបតត ិការសដាយដផអកសៅសលើកាលវវភិាគដ លបាន្កាត់បន្ថយ។ 

• First Hill Streetcar ន្ឹងសបើក ំស ើរការសដាយមាន្សជើងសធែ ើ ំស ើរសរៀងរាល់ 15  ទីម្ដង 

ពីនថ្ៃចន្ទ   ល់ នថ្ៃសៅរ៍ កន ុងអំ ុងសពលកាត់បន្ថយសមា៉ោ ងសេវាកម្មចាប់ពីសមា៉ោ ង 5:30 ប្ពឹក  ល់ 

8:30 ល្ងៃ ច។ ម្ិន្មាន្ការផ្លល េ់បត រូសមា៉ោ ងសេវាកម្មសៅនថ្ៃអាទិតយ ន្ិងនថ្ៃឈប់េប្មាកសទ សហើយសៅដត

 ំស ើរការពីសមា៉ោ ង 10 ប្ពឹក  ល់សមា៉ោ ង 8 ល្ងៃ ច ដ ល។ 

• South Lake Union Streetcar ន្ឹងម្ិន្ ំស ើរការ រហូត ល់មាន្ការជូន្ ំ ឹងបដន្ថម្។

ទីភាន ក់ងារែឹក ញ្ជ នូតផ្េងតទៀត 

• Community Transit

• Everett Transit

• Intercity Transit
• Island Transit

• Kitsap Transit

• Pierce Transit
• Skagit Transit

• Sound Transit

• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries

ទទួលបានព័តា៌នងមីបាំផ្តុអ្ាំពីការត វ្ ើែាំត ើរ 

អ្តថបទេប្ាប់ការតរញែាំត ើរ 

ដេែ ងរកសមា៉ោ ងសចញ ំស ើរប ទ ប់នន្សេវាកម្ម ឹកជញ្ជ នូ្សដាយសផញើសារអតតសលខចំ តរបេ់អនកសៅកាន្់សលខ 

62550។ អនកនឹ្ងទទួលបាន្សារប្ត ប់ម្កវញិដ លប្បាប់ពីសមា៉ោ ងសចញ ំស ើរប ទ ប់ ឬសជើងសធែ ើ ំស ើរដ ល
ប្តវូបាន្លុបសចាលសៅចំ តស ោះ។ អនកអាចដេែងរកអតតសលខចំ តរបេ់អនកបាន្សៅសលើសាល កេញ្ជា ចំ ត
រថ្យន្ត ប្កងុ ឬសៅកន ុងកម្ម វធីិ Trip Planner។ 

តប្បើប្បាេ់ Trip Planner 

សៅកន ុង Trip Planner សប្ជើេសរេីយក "Next Departures (ការសចញ ំស ើរប ទ ប់)", ប ទ ប់ម្កវាយ
បញ្ច លូអាេយដាា ន្ទីតំាង ផល វូប្បេពែ ឬេញ្ជា េមាគ ល់ សហើយសប្ជើេសរេីយកទីតំាងដ លចង់បាន្ពីដផន្ទ ីឬ

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/
https://tripplanner.kingcounty.gov/


បញ្ាទីមាល ក់ចុោះ។ លទធផល Trip planner បង្ហា ញសមា៉ោ ងសចញ ំស ើរតាម្កាលវភិាគ ឬតាម្ការបា៉ោ ន់្សាម ន្ ន្ិង 
សជើងសធែ ើ ំស ើរដ លប្តវូបាន្លុបសចាល។ 

ដេវ ងរក ាំនួយតៅតលើទូរេពទ និងជាភាសារបេ់អ្នក 

ស ើម្បីដេែ ងរកជំនួ្យកន ុងការសរៀបដផន្ការសធែ ើ ំស ើររបេ់អនក និ្ងេប្មាប់ព័ត៌មាន្លម្អ ិតថ្មីៗបំផុត 
អំពីកាលវភិាគដ លបាន្កាត់បន្ថយ េូម្ទក់ទងដផនកបសប្ម្ើសេវាអតិថ្ិជន្របេ់សយើងតាម្រយៈសលខ 
206-553-3000 (WA Relay 711) ពីនថ្ៃចន្ទ  ល់នថ្ៃេបុ្ក ចាប់ពីសមា៉ោ ង 6ប្ពឹក  ល់សមា៉ោ ង 8ល្ងៃ ច។ 
សប្បើប្បាេ់សលខសន្ោះេប្មាប់ជំនួ្យកន ុងការសរៀបដផន្ការសធែ ើ ំស ើររបេ់អនកសដាយមាន្អនកបកដប្បជូន្។ 
សៅសពលដ លអនកសៅទូរេពទម្ក េូម្និ្យាយជាភាសារបេអ់នក សហើយេហការនឹី្ងភាា ប់អនកសៅកាន់្ 
អនកបកដប្ប។

ទូរេពទម្កកាន់តយើងែុ្ាំតាម្រយៈតលែ 206-553-3000 WA Relay: 711 

រុេះត ម្ េះតែើម្បីទទួលបានការតប្កើនរំឭកអ្ាំពកីារែឹក ញ្ជ នូ 

ភាា ប់ទំ ក់ទំន្ង ជាមុ្ន្ស ើម្បីទទួលបាន្សារសប្កើន្រំឭកតាម្រយៈអុីីសម្៉ោល សារជាអកែរ ឬទងំពីរ។ 

Twitter 

តាម្ដាន្សយើងសៅសលើ Twitter ស ើម្បីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ថ្មីបំផុត។ 

បល ុក Metro Matters 

េូម្អាន្ ការេរសេរអតថបទសៅសលើបល ុក Metro អពំីរសបៀបដ ល Metro សធែ ើការសឆ្ល ើយតបសៅន្ឹង

ជំងឺវរុីេ ូដវលកូរ ូ្  (ជំងកូវ ី -១៩)។ 

ការ ូនែាំ ឹងអ្ាំពីតេវាកម្ម 

រកសម្ើល ការសប្កើន្រឭំកអពំីផល វូរត់ជាក់ល្ងក។់ េូម្ចំ្ថំាការជូន្ ំ ងឹទងំសន្ោះមិ្ន្រមួ្បញ្ច លូការលបុសចាល ការ 
ផ្លល េ់បដ រូ ឬការពន្ោរសពលសជើងសធែ ើ ំស ើរស ោះសទ។ 

េូម្រាំណាំ 

កន ុងអំ ុ ងសពលកាត់បន្ថយកាលវភិាគ កម្ម វធិីឧបករ ព៍័តម៌ាន្អពំអីតិថ្ិជន្តាម្អន្ឡាញ ន្ងិកម្ម វធិភីាគទបីី 
អាចន្ងឹម្និ្មាន្ភាពប្តឹម្ប្តវូេប្មាប់សេវាកម្ម Metro ន្ិងសេវាកម្ម Sound Transit។ 

កម្ម វធិីទងំស ោះម្និ្ឆ្ល ុោះបញ្ជច ំងពកីាលវភិាគកាត់បន្ថយបស ត្ ោះអាេន្នរបេ ់Metro 
ឬការកាត់បន្ថយកាលវិ ាគរេប ់Sound Transit ស ោ សទ។ 
ប្ បព័ន្ធទងំសេនោ្ េសៅដតអាចផតល់ព័ត៌មាន្ដ លមាន្ប្ បសយាជន៍្  ូចជាដផន្ទី ន
្ិ្ងព័ត៌មាន្ចំ តរថ្យន្ត ប្ កងុ។ 

រតបៀបដងរកាេុែភាពតៅ Metro 

េូម្ការពារែល នួអ្នក អ្នកែាំត ើរតផ្េងតទៀត និងបុគគលិករបេ់ Metro ៖ 

• សាន ក់សៅផទោះ សបើអនកឈឺ។
• ពាក់មា៉ោ េ់ ឬឧបករ ប៍្គបការពារម្ុខ។

ទូរសព្ទ៖206-553-3000
ទូរសព្ទ៖206-553-3000
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


• ល្ងងេមាអ តន របេ់អនកឱ្យបាន្ញឹកញាប់ ន្ិងសប្បើទឹកេមាល ប់សម្សរាគ។
• ខទប់មាត់សៅសពលកអក ឬក ដ្ េ់។

េូម្ “រកាគាា តេងគម្” តៅតពលតប្បើតេវាែឹក ញ្ជ នូ៖ 

• ឈរយា៉ោ ងសោច្េ់ 6 ហែ ីត (1.8 ដម្៉ោប្ត) ឆ្ងៃ យពីសគ សៅចំ តរថ្យន្ត ប្កងុ

កដន្លងអងគ ុយរង់ចាំរថ្យន្ត ប្កងុ សាថ ន្ីយសាឡាង សាថ ន្ីយ RapidRide និ្ង Streetcar/Light Rail
ន្ិងម្ ឌ ល ឹកជញ្ជ នូ្។

• រងយនតប្កងុប្តវូបានកាំ ត់រាំនួនអ្នកែាំត ើរប្តមឹ្ 12 ឬ 18នាក់ អាប្េ័យសលើទំហំរថ្យន្ត ប្កងុ។
• តៅអ្ីែាេះម្ិនប្តវូបានអ្នុញ្ញា តឲ្យតប្បើតនាេះតទ គឺស ើម្បីបសងក ើតគមាល តបដន្ថម្រវាងអនកជិោះ។
• េូម្ពាក់មា៉ោ េ់ ឬឧបករ ៍ប្គបការពារម្ុខ ស ើម្បីការពារខល នួ្អនក អនក ំស ើរសផែងសទៀត

ន្ិងបុគគលិករបេ់ Metro។

• Metro បានផ្តា កការទូទត់ថ្ងាឈ្ន លួជាបតណា េះអាេនន  ូសចនោះកុំបារម្ភអំពីការសប្បើប្បាេ់កាត ORCA
របេ់អនក ឬថាសតើអនកមាន្ប្កដាេប្បាក់ ឬកាក ់ឬអត់។

• ស ើងជិោះរថ្យន្ត ប្កងុសដាយសប្បើទែ រសប្កាយ ប្បេិន្សបើអនកម្ិន្ប្តវូការសខឿន្ជប្មាល ជស ដ ើរប ទ ប
ឬកដន្លងអងគ ុយអាទិភាព។ ប្បេិន្សបើអនកប្តវូការសប្បើសខឿន្ជប្មាល ឬឱ្យរថ្យន្ត ប្កងុ
ប ទ បចុោះស ើម្បីស ើងជិោះ ឬស ើម្បីេុវតថ ិភាពរបេ់អនក េូម្រង់ចាំសៅទែ រម្ុខ សហើយសធែ ើការសេន ើេុំ
សៅកាន់្អនកសបើកបរ។

• ែ ៈតពលតៅតលើរងយនតប្កងុ េូម្េថ ិតតៅខាងតប្កាយ “ដែេេុវតថ ិភាព” ដែលតទើបបានែាំត ើងងមី
ន្ិងរកាដផនកខាងម្ុខេប្មាប់អនក ំស ើរដ លប្តូវការសៅអីអាទិភាព។

តតើ "ការរកាគាា តេងគម្" រាៃ យប្បាាំមួ្យហវ ីត ានលកខ ៈែូរតម្ារតៅតលើ

ម្ត្ោបាយែឹក ញ្ជ នូ? 

• សៅចំ តរថ្យន្ត ប្កងុ កដន្លងអងគ ុយរង់ចាំរថ្យន្ត ប្កងុ សាថ ន្ីយសាឡាង សាថ ន្ីយ RapidRide ន្ិង
Streetcar/Light Rail និ្ងម្ ឌ ល ឹកជញ្ជ នូ្ េូម្សៅឱ្យឆ្ងៃ យពីសគយា៉ោ ងសោច្េ់ 6 ហែ ីត (1.8

ដម្៉ោប្ត) គឺប្បដហលប្បដវងសា ុង។
• សៅសលើរថ្យន្ត ប្កងុ ការរកាគមាល តេងគម្មាន្ន័្យេំសៅ ល់

អនកជិោះមាន ក់េប្មាប់សរៀងរាល់ពីរជួរសៅអីម្ដង។

• សៅសលើ Streetcar ន្ិង Link light railការរកាគមាល តេងគម្
មាន្ន័្យេំសៅ ល់អនកជិោះមាន ក់េប្មាប់សរៀងរាល់បីជួរសៅអីអងគ ុយម្ដង។

• សៅសលើ Water Taxiការរកាគមាល តេងគម្ មាន្ន័្យេំសៅ ល់អនកជិោះមាន ក់

សរៀងរាល់ពីរជួរសៅអីម្ដង ដជលយា៉ោ ងសោច្េ់មាន្ 3 សៅអីសៅចស ល ោះអនកជិោះកន ុងជួរន្ីមួ្យៗ។

ការត វ្ ើបរច ុបបននភាពដែលពាក់ព័នធ 
 

ចំ្ត់ការេុវតថ ិភាពសាធារ ៈសផែងៗរបេ់ Metro កន ុងការសឆ្ល ើយតបសៅន្ឹងជំងឺកូវ ី រមួ្មាន្៖

យា៉ោ ងសោ
ច្េ ់

6 
ហែ ីត 

ខ ៈសពលសៅសលើរថ្យន្ត ប្កងុ េូម្រកាចស ល ោះឱ្យបាន្ឆ្ងៃ យ 
រវាងអនក ន្ិងអនក នទតាម្ដ លអាចសធែ ើសៅបាន្។ 

យា៉ោ ងសោ
ច្េ ់

6 
ហែ ីត 

ឈរយា៉ោ ងសោច្េ់ចមាៃ

យ 6 ហែ ីតពីគ្នន  

ខ ៈសពលកំពុងរង់ចាំសជើ

ងសធែ ើ ំស ើររបេ់អនក។ 



• ការេមាល ប់សម្សរាគប្បចាំនថ្ៃសៅសលើរថ្យន្ត ប្កងុ ន្ិងយាន្យន្ត/ទូកេប្មាប់ ឹកជញ្ជ នូ្,

• បសងក ើត Department Operations Center (ម្ជឈម្ ឌ លដផនកប្បតិបតត ិការប្បចាំប្កេួង)
ស ើម្បីដ  ំការសឆ្ល ើយតបឆ្ងបរ់ហ័េ ន្ិង

• សធែ ើការបិទការយិាល័យបសប្ម្ើសេវាអតិថ្ិជន្សដាយផ្លទ ល់ជាបស ដ្ ោះអាេន្ន  សដាយផដល់ជាជសប្ម្ើេ
តាម្ទូរេពទ ន្ិងតាម្អន្ឡាញវញិ។

• សធែ ើការដ  ំយា៉ោ ងម្ុឺងមា៉ោ ត់ឱ្យបុគគលិករបេ់សយើងដ លមាន្ោន្ិភ័យខពេ់ ឱ្យេប្មាកសៅផទោះស ើម្បី
ការពារេុខភាពរបេ់ពួកសគ និ្ងពប្ងឹងសគ្នលការ ៍ចាប់ឈប់េប្មាកសដាយទទួលបាន្
ប្បាក់ឈន លួរបេ់សយើង ន្ិង 

• សធែ ើប្បតិបតត ិការប្កមុ្ការង្ហរដផនកេមាអ ត េប្មាប់ការសឆ្ល ើយតបឆ្ងប់រហ័េ ន្ិងការ
សធែ ើឱ្យប្បសេើរស ើងឥតឈប់ឈរ។

ការតបតជាា រិតតរបេ់តយើង 

ខ ៈដ លអនក ំស ើរភាគសប្ចើន្របេ់ Metro មាន្ជសប្ម្ើេសផែងសទៀត សហើយសប្ជើេសរេីការសធែ ើ ំស ើរឆ្លង

កាត់ស ោះ អនកសផែងសទៀតភាគសប្ចើន្ ពឹងដផអកកាន់្ដតខាល ំងសលើ—ឬពឹងដផអកដតសលើ—ការសធែ ើ
 ំស ើរឆ្លងកាត  ូសចនោះការេសប្ម្ចចិតតថាសតើប្តវូកាត់បន្ថយសេវាកម្មសៅទី្ ន្ិងសពល្ 
ន្ឹងម្ិន្ប្តវូបាន្សធែ ើស ើងសដាយប្េួលៗស ោះសទ។ ការសរៀបចំការកាត់បន្ថយកាលវភិាគរបេ់ Metro 
រច ស ើងស ើម្បីរកាសេវាកម្មមួ្យចំនួ្ន្សលើផល វូឱ្យបាន្សប្ចើន្តាម្ដ លអាចសធែ ើសៅបាន្ 
សដាយទទួលសាគ ល់ថាប្បជាជន្ពឹងដផអកសលើផល វូទងំសន្ោះ ស ើម្បីទទួលបាន្សេវាដថ្ទេំុខភាព 
សធែ ើ ំស ើរសៅកាន្់ោងលក់សប្គឿងសទេ សធែ ើការ ន្ិងសគ្នលសៅេំខាន្់ៗសផែងសទៀត។ 

Metro កំពុងជដជកយា៉ោ ងេកម្មជាមួ្យប្កមុ្េហគម្ន្៍
ដ លតំ្ងឱ្យប្បជាជន្ដ លទំន្ងជាពឹងដផអកសលើការ ឹកជញ្ជ នូ្ 
រមួ្ទងំអនកដ លតំ្ងឱ្យអតិថ្ិជន្ដ លមាន្ការលំបាកកន ុងការសប្បើប្បាេ់ម្សធោបាយ ឹកជញ្ជ នូ្។ 

Metro ន្ឹងសៅដតចូលរមួ្ជាមួ្យប្កមុ្ទងំស ោះ ស ើម្បីដេែ ងយល់ពីតប្មូ្វការភាពចល័តរបេ់ពួកសគ 
ន្ិងកំ ត់ថាសតើប្តវូបសប្ម្ើសេវាពួកសគយា៉ោ ង ូចសម្ដចកន ុងអំ ុងសពលសន្ោះ។ 

kingcounty.gov/metro 

206-553-3000

https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/



