
 

 

FACT SHEET 
ሕዳር 2019 2019  

ተበጻሒ MT BAKER 
ሓጺር ናይ እግሪ መጓዓዝያ/ናይ ብሽክለታ መጋለቢ መመሓየሺ 

 

ናይ  Rainier Ave S ን Martin Luther King Jr Way S መስቀላዊ መንገዲ ኣብ መንጎ ቀንዲ መዓርፎታት ዝርከብ እዩ፤ ንኣብነት፡ ናይ Mt Baker Link ቀሊል 

ባቡር መዓርፎ፣ ናይ King County ሜትሮ ማእከል ትራንዚት፣ Franklin ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ገዛውቲን ናይ ችርቻረ ንግዲታት ይርከቡ። 

ናይ ዳህሰሳ መጽናዕቲና ይምልኡ!  
ኣብቲ ከባቢ ካብዝነብሩ፣ ካብዝሰርሑ፣ ካብዝሽምቱን ካብዝጓዓዙ ሰባት 

ርኢቶ ምእካብ ንደሊ ኢና። ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኦንላይን መጽናዕቲ ዘሎ 

ናይ ፕሮጄክት መረጻኹም ስጋዕ ታሕሳስ 11 ደረጃ ኣውጽኡ!   

ናይዚ ራእይ ኣካል ዝኾነ ድማ ዝተመሓየሸ ናይ ትራንስፖርት ድሕንነትን 

ምትእስሳር እንትኾን፣ ሰባት ኣብ Rainier ን MLK ናብ ዝርከብ ማእኸል 

ትራንዚትን መዓርፎ ቀሊል ባቡር ንምብጻሕ ዘኽእሎም ናይ ሓጺር ጉዕዞ 

እግሪ/ናይ ብሽክለታ መንገዲ መመሓየሺ ስራሕ እናዳሊና ኢና።   

ዝሓፈ ኣውትሪች መሰረት ብምግባር፣ ዝተወሰኑ ናይ ሓጺር ጉዕዞ እግሪ መመሓየሺ 

አምር ፈሊና ኢና (ብዝባን ገጽ ዘሎ ካርታ ርኣዩ)። ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት፣ ናይ  

ወጻኢ/ረብሓታት ገምጋምን ናይ ማሕበረሰብ ርኢቶ ኣብ ግምት ብምእታዉ ናብ ዲዛይን 

ክንለውጦ ኢና። ነዚኦም ናይ መመሓየሺ ስራሕት ኣብ 2024 ዝሰርሑ እዮም።  

 

Mt Baker Hub ኣውትሪች ፍጻመ ምስ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት 

ትምህርቲ Franklin (ፎቶ፡ Mt Baker Hub) 

ተበጻሒ MT BAKER ናይ እግረኛ መንገዲ/ናይ ብሽክለታ መንገዲ መመሓየሺ  

ንተወሳኺ ሓበሬታ 

ሓፈሻዊ መግለጺ  
ናይ Mt Baker መዓርፎ ከባቢ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ናይ ብዙሕ ከይድታት 

ትልሚ ኣካለ ዝነበረ እንትኾን፣ እቲ ማህበረሰብ ድማ ዝሰሰነ፣ ዝተፈላለየ፣ ቀጻልነት 

ዘለዎን ክኣል ዝኾነ ናይ ከተማ ማእኸል ናይ ምፍጣር ራእይ ከምዘለዎም ገሊጾም 

እዮም።  



 

 

እዚኦም ዝተተለሙ ናይ መመሓየሺ ስራሕቲ ኣብ 2024 ንምሕናጽ እናተገመገሙ እዮም። 

ካልእ ተበጻሒ ናይ MT BAKER ስራሕ  
ካብ ሓጺር እዋን ናይ መመሓየሺ ስራሕቲ ብተወሳኺ፣ ናብ ዝለዓለ ራእይ 

ንምስግጋር ዘኽእሉና ነዚኦም ጻዕሪታት ንገብር ኣለና።  

  

1. ምስ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮን ምስ ሳውንድ ትራንዚት ብምትሕብባር ናይ 

ሜትሮ ትራንዚት ማእኸል ናብ ጥቓ Mt Baker ናይ ቐሊል ባቡር መዕረፊ 

ምዝዋወር ዘለዎ ግብራውነት ዝምልከት መጽናዕቲ ክንገብር ኣለና። እዚ 

ለውጢ እዚ ዝድለ ከምዝኾነ ካብዝሓፈ ኣውትሪች ስለዝንፈልጥ፣  ብዛዕባ 

ቴክኒካዊ ፍልፍላትን ኣጋጣሚታትን ኣብ ውሽጥና ንሰርሕ ኣለና። ናይዚ ቦታ 

ምልዋጥ ቐዳሚ ዲዛይን ወጻኢ ዝተሸፈነ እንትኾን፣ ናይ ኮንስትራክሽን ወጻኢ ግን 

ኣይተሸፈነን።  

2. ኣብ Mt Baker Station Area Planning ዝጠመተ በዓል 

ብዙሕ ኤጄንሲ ጉጅለ ብምትሕብባር ናይቲ ማህበረሰብ ራእይ ብዝሓሸ 

መንገዲ ብዝማልዕ መንገዲ ኢንቨስትመንታት ዘወሃህዱ ክግበሩ 

ዝኽእሉን ጭቡጥ ዝኾኑ ስጉምቲ ንምፍላይ ክንሰርሕ ኢና። እዚ ከይዲ 

ዝምራሕ ድማ ብቤት ፅሕፈት ትልሚን ልምኣት ማህበረሰብ እዩ። 

 

Mt Baker ቐሊል ባቡር መዓርፎ 

ናይ ማርሻ-ፔዲ ከርቭታት ምስፋሕ lማለት 
"ናይ ከርቭ ኣምፑላት ምውሳኽ"| 

ማርሻ-ፔዲ ምስፋሕን ምጽጋንን  

ናይ እግረኛ መሳግሮ ምስፋሕ  

ናይ Mt Baker Blvd ሰሜናዊ መገዲ ኣጋር  
ንእግረኛ/ብሽክለታ ጥራሕ ምግባር  

ካብ Rainier ናብ MLK ዝኸይድ መገዲ ኣብ 

ቐይሕ መብራሕቲ ናይ ቕድሚት መሰል 

የብሉን 

ኣብ ኣጋር ድልድል ኣርቲስቲክ ስራሕ 

የሰርሓሎ 

ሓደሽቲ ናይ እግረኛ መቋረጽቲ (ሕጂ ዘለዉ 

ምልክታት ቦታ ምቕያር ይሓውስ!)  

ኣብ Rainier/McClellan ን 
MLK/McClellan ዘለዉ ናይ እግረኛ 

መቋረጺ ምምሕያሽ  

መዘኻኸሪ፡ ኣብዚ ካርታ ናብ ዘሎ ሕድሕድ  ቀንዲ መስቀላዊ 
መንገዲ  "ቀንዲ ናይ እግረኛ ክፉት ቦታ" እናወሰኽና ኢና። 
ቀንዲ ናይ እግረኛ ክፉት ቦታታት መንገዲ ብእግሮም ዘቋርጹ 
ሰባት ኣሽከርከርቲ ቀጠልያ መብራህቲ ቅድሚ ምርካቦም ነቲ 
መንገድ ምቁራጽ ዘኽእሎም እዩ። ብእግሪ ዝጎዓዙ ሰባት 
ብዝበለጸ ዝረኣዩ ብምግባር ናይ ምግጫው ሓደጋ ይነኪ።  

 

 


