
RAINIER AVE S ላይ ለዉጥ በፍጥነት እየመጣ ነዉ
ይመልከቱ)፡፡ በተመሳሳይ መልኩ በዚህ አመት በየሰፈሩ የአዲስ መንገድ ቅየሳ 
የሚካሄድ ሲሆን በሚቀጥለዉ አመት ደግሞ በፕሮጀክቱ ቦታዎች በሙሉ 
ይከናወናል (ካርታዉን ይመልከቱ)፡፡ 

መንገዱ ምን ሊመስል ይችል ይሆን?
የመንገዱ የቅየሳ መነሻ ሃሳብ በመሰረቱ የመኪና መቆሚያ ቦታን ያካትታል   
( ከመንገዱ በስተ ምዕራብ ወይንም ምስራቅ በኩል)፤አንድ የመኪና መንጃ 
መስመር በየአቅጣጫዉ፤የመሃል ቀኝ መታጠፊያ መስመር፤እና የአዉቶብስ 
መስመርን ያካትታል፡፡ ከዚህ በፍት የነበረዉ የመኪና መቆሚያ 70% እንዳለ 
ይቆያል፡፡ ነገርግን የተወሰኑ ቦታዎች ከመኪና መቆሚያነት ወደ የአዉቶብስ 
መስመርነት ይቀየራሉ፡፡ የመንገዱን አቀማመጥና ለዉጥ  በተመለከተ 
ከአከባቢዉ አዋሳኝ ነዋሪዎች ጋር እንወያያለን፡፡

የዉይይት መድረኩ በበርካታ ቋንቋዎች የተደረጉ  1,200 የጥናት ምላሾችን 
ያካተተ፤ብዙ ስብሰባዎችን ከነዋሪዎች ጋር እና ከነጋደ ቡድኖች ጋር፤እና 
በተለያዩ የማህበረሰብ ስብሰባዎች ላይ በመገኘት ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ ቤት 
ለቤት በመሄድ በአቅራቢያዉ ከሚገኙ ነዋሪዎችና ነጋደዎች እንዲሁም 
ከማህበረሰብ ቡድኖች ጋር በተከታታይ ዉይይቶች ይደረጋሉ፡፡ የበለጠ 
ግንዛቤ ለማግኘት እኛን ያናግሩ!

RainierAveS@seattle.gov | (206) 727-8697
www.seattle.gov/visionzero/projects/rainier-ave-s

በ Rainier Ave S ላይ አዉቶብሶች በደንብ 
እንድቀሳቀሱ ማድረግና ደህንነትን ማሻሻል 

ለምን?
Rainier Ave S በሲያትል ከተማ ዉስጥ ከፍተኛ የግጭት ማእከል 
ነው።ለሁሉም ሰዉ ምቹ እንዲሆን እየሰራን ነዉ፡፡ በ 2014 ሬይኒየርን 
ለማሻሻልና በሲያትል ዜሮ ቪዥን መርሃግብር አማካይነት በ2030 የትራፊክ 
ሞትንና ከባድ የአካል ጉዳትን ዜሮ ለማድረግ ቅንጅታዊ የአሰራር ሂደትን ጀምረን 
ነበር፡፡ በመጀመሪያዉ መዕራፍ በደቡብ አላስካና ኬኒ መንገድ መካከል 
በድጋሚ የቅየሳ ስራ በመስራት የትራፊክ  ደህንነትን በሚገባ አሻሽለናል፡፡ 
በዚህ አመትና በሚቀጥለዉ አመት  S Kenny St  እና በ S Henderson St 
መካከል ያለዉን የምዕራፍ 2 ስራ እናጠናቅቃለን፡፡

የሚቀጥለዉ ምንድነዉ?
በ2017 ዋና ዋና ለዉጦችን በተመለከተ የእናንተን ግብረ መልስ ጠይቀን 
ነበር፡፡ ከእናንተ የሰማነዉ ወሳኝ ነጥቦች አዉቶብሶች በደንብ እንድንቀሳቀሱና 
ደህንነትን ማሻሻል የሚሉ ነበሩ፡፡

የህብረተሰቡን ግብረመልስ ከገመገምን በኋላ በ  King County Metro 
ከሚገኙ አጋሮቻችን ጋር በመስራት የትራፍክ ቅየሳን በማድረግ በዚህ አመት 
በዋና ዋና መተላለፊያዎች ላይ የማሻሻያ ግንባታዎችን እየሰራን ነዉ (ካርታዉን 

የመሄጃ መስመሮቹ  ለምን ተቀነሱ?
ለአጠቃላይ ጉዳዮች የምንጠቀምባቸዉን የጉዞ መስመሮች ቁጥር መቀነሱ 
የመኪና ፍጥነትን እንደምቀንስ ተረጋግጠዋል፡፡ ይህ ለሚያጋጥመዉ የመኪና 
አደጋና መጠን ቁልፍ መንሰኤ ነዉ፡፤

የመሃል መታጠፊያ መስመር መጨመሩ የአከባቢዉን ተደራሽነትና የንግድ 
ድርጅቶቹን የሚያሻሽል ሲሆን የአዉቶብስ መስመሮቹ ደግሞ አዉቶብሶቹ 
እንድንቀሳቀሱ ይረዳል፡፡ በፕሮጀክቱ ላይና በፕሮጀክቱ አከባቢ የመኪና 
ፍጥነትና ብዛት በቅርበት በመከታተል አስፈላጊ ለዉጦችን የሚናደርግ 
ይሆናል፡፡

AMHARIC

2019
የመንገዱን አቀማመጥ በየደረጃዉ  
በመቀየርና መተላለፊያ መንገዶችን 
በማሻሻል የመኪና አደጋን ማስወገድ

2020
የአዉቶብስ ጉዞን አስተማማኝና ደህንነቱ 
የተጠበቀ ለማድረግ በሚቀረን የፕሮጀክት 
አከባቢ የአዲሱን መንገድ ቅየሳ 
ማጠናቀቅ

የአዉቶብስ መስመር ወይም 
የመኪና ማቆሚያ መስመር 
(ቀኝ መታጠፍ ይቻላል)

የመሃል መታጠፊያ መስመር

የአዉቶብስ መስመር 
(ቀኝ መታጠፍ ይቻላል)

የሰሜን አቅጣጫ የመኪና 
መንጃ መስመር

የደቡብ አቅጣጫ 
የመኪና መንጃ 
መስመር

*ስዕላዊ ማብራሪያዉ በስኬል አይደለም

የተለየ የወደፊቱ የመንገዱ አቀማመጥ

በአሁኑ ግዜ ያለዉ የመንገዱ አቀማመጥ



የአዉቶብስ መሻሻሎችና ደህንነት

Rainier & Graham Safe Routes to School 1 Rainier & Holly2 Rainier & Othello3

Rainier & Rose4 Rainier & Henderson6Rainier & Cloverdale5

ለዉጦቹ ለምን አስፈለጉ? 
በሁሉም ዋና ዋና መተላለፊያዎች ላይ የመኪና ግጭት ሁኔታዎችን አጥንተን ነበር፡፡ 
ይህ ማሻሻያ የተነደፈዉ አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸዉን እንዲቀንሱ፤አዉቶብሶች 
በደንብ እንዲሄዱ፤እና  Rainier ላይ በቀላሉ በእግር መራመድ እንድቻል ነዉ፡፡

ካርታው እንደት ነዉ የማነበዉ?
በካርታዉ ላይ የሚታየዉ ቡርቱካናማው ቁጥር በጉልህ ከሚታየዉ የመተላለፊያ 
ካርታ ጋር ይገናኛል፡፡ሀምራዊ ቀስት በዚህ አመት እየቀየርን ያለዉን የመንገድ 
አቀማመጥ ያሳያል፡፡በሚቀጥለዉ አመት በፕሮጀክቱ ሁሉም አከባቢ የአዲስ 
መንገድ ቅየሳን የሚናጠናቅቅ ይሆናል፡፡
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በሁለቱም  በደቡብና 
በሰሜን አቅጣጫ 
ለሚያሽከረክሩ ሰወች 
ወደ ግራ የሚታጠፉበት 
ክፍት ቦታና አዲስ 
ምልክት ይደረጋል  

ወደ ሰሜንና ደቡብ 
አቅጣጫ የሚሄደዉን 
የአዉቶብስ መስመር 
ከአዲስ መስመር ጋር 
ማገናኘት 

እግረኞች የግዜ ማሳያ ምልክት 
ከመራመድ ኣስቀድሞው ለማወቅ 
በሚረዳቸው መልክ  መቀየር
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ወደ ሬይኒየር 
መዉጫ የለም

ለተሻለ የመንገደኞች 
ደህንነት የእግረኛ 
መንገድን ማስፋት

የአዉቶብስ 
ማቆሚያን ማሻሻል

ጠርዝ ላይ ያለዉን 
ጉቢታ መተካት

የእግረኛ ማቋረጫን 
ማሳደግ

7-11

ወደ ሰሜንና ደቡብ አቅጣጫ የሚሄደዉን የአዉቶብስ 
መስመር ከአዲስ መስመር ጋር ማገናኘት  

S HOLLY ST

Southeast Seattle
Senior Center

Café Avole

RAINIER AVE S

ለተሻለ የመንገደኞች 
ደህንነት የእግረኛ 
መንገድን ማስፋት

የእግረኛ መንገድ 
መጠገንsidewalk

N

እግረኞች ለመሻገር 
የሚጫኑትን መደወያ ተደራሽ 
በሆነ አዲስ መደወያ መተካት

አቁም የሚለዉን የብረት ዘንግ 
ምልክት ወደ መንገዶቹ  ወደ 
ሚተላሉበት ጥግ ላይ ማዛወር 
ቦታ ጥግ ቀየር 

ማቋረጫን ማሳጠር 

ጠርዝ ላይ ያለዉን 
ጉብታ መተካት

ONLY
BUS

ONLY
BUS

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

S OTHELLO ST

RAIN
IER AVE S

N

ወደ ሰሜንና ደቡብ አቅጣጫ 
የሚሄደዉን የአዉቶብስ መስመር 
ከአዲስ መስመር ጋር ማገናኘት  

የእግረኛ መሻገሪያን 
በማስፋት እይታን ያሻሽሉ 

እግረኞች የግዜ ማሳያ ምልክት 
ከመራመድ ኣስቀድሞው ለማወቅ 
በሚረዳቸው መልክ  መቀየር

Honest Jack's 
Discount Auto Parts

Seattle 
Cannabis Co

Los Tinos 
Mexican Restaurant

Valero
gas station

S KENNY ST

S GRAHAM ST

Seattle Fire 
Station 28

Green Dot Rainier Valley 
Leadership Academy

M L King Jr 
Elementary

Graham Hill
Elementary

South Shore
K-8 Rainier Beach 

Library

Rainier Beach
High School

S HOLLY ST

S MORGAN ST

S EDDY ST

S WILLOW ST

S CLOVERDALE ST

S KENYON ST

S ROSE ST

S ELMGROVE ST

S MYRTLE ST

S FRONTENAC ST

S OTHELLO ST

S FONTANELLE ST

S AUSTIN ST

S HOLDEN ST

39TH
 AVE S

42N
D AVE S

44TH
 AVE S

46TH
 AVE S

51ST AVE S

55TH
 AVE S

57TH
 AVE S

ISLAN
D DR S

M
LK JR W

AY

SEW
ARD PARK AVE S

REN
TON

 AVE S

RAINIER AVE S

RAINIER AVE S

N

2

4

South Lake
High School

1

መግለጫ

 የአዉቶብስ መንገድ   
 1 የጉዞ መንገድን  
 ይተካል( ወደ ቀኝ  
 መታጠፍ ይቻላል)
 Neighborhood  
 Greenway ማሻሻያ  
 ንደነ የፍጥነት   
 መቀነሻ እና የተሻሻለ  
 ማቋረጫ የመሳሰሉ

RAINIER AVE S ከ 
KENNY  እስከ 
HENDERSON
 ድንጋይ የተነጠፈበት  
 የእግርኛ መንገድና  
 ማቋረጫ መቀባት

 የመቆሚያ ምልክትን  
 ማሻሻል

 የማቋረጫ   
 መስመሮች ላይ   
 አዲስ አንጠባራቂ  
 ምልክቶችን መትከል

 የትራፊክ ምልክት  
 ሰአትን በአግባቡ  
 መጠቀም

 የፍጥነትን መጠን  
 በሰአትና ሜትር  ወደ  
 25 mph መቀነስ

3

5

6S HENDERSON ST

Dunlap
Elementary


