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ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉዎት? የፕሮጀክት ዝመናዎችን ለመቀበል ፍላጎት አለዎት?
ይጎብኙ፡ seattle.gov/transportation/15th-Ave-S-AAC
ኢ-ሜይል፡ 15thAveAAC@seattle.gov  ስልክ፡ (206) 775-8719

የግንባታ ማስታወቂያ ጃንዋሪ 2021

15ኛ ጎዳና ማሻሻያዎች ፕሮጀክት
ግንባታው በ2021 መጀመሪያ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል!

የፕሮጀክቱ አጠቃላይ እይታ
15ኛ ጎዳና ኤስ በ ኤስ ስፖኬን ጎዳና እና ኤስ 
አንጀሊን ጎዳና መካከል በቤከን ሂል ውስጥ 
ለሚጓዙ ሰዎች አስፈላጊ ግንኙነትን 
ይፈጥራል። SDOT (Seattle 
Department of Transportation) በዚህ 
መተላለፊያ ውስጥ የሁሉንም ተጠቃሚዎች 
ፍላጎትን ሚዛናዊ የሚያደርግ ማሻሻያ 
እያደረገ ያለ ሲሆን ሁሉም ሰው መሄድ 
ወደሚፈልግበት ቦታ ደህንነቱ በተጠበቀ እና 
በሚመች መንገድ መድረስ ይችላል።

የፕሮጀክቱ ቦታ

የደህንነት ማሻሻያዎች በ 15ኛው ጎዳና ኤስ፣ ኤስ ኮሎምቢያን ዌይ እና ኤስ ኦሪጎን መንገድ መገናኛ ላይ 
ይደረጋሉ።

የእግረኛ መንገድ ማሻሻያዎች
ከኤስ ኮሎምቢያን ዌይ እና ኤስ ስፖኬን መንገድ መገናኛ፣ ከ18 ኛ ጎዳና በስተምስራቅ እና ኤስ 
አንጀሊን መንገድ በስተደቡብ ድረስ:

 ■ አዲስ የእግረኛ መንገድ እንሰራለን
 ■ የፍሳሽ ማስወገጃ ማሻሻያዎችን 
እናደርጋለን

 ■ በተመረጡ ቦታዎች የእግረኛ መንገድ 
ማሻሻያዎችን እናደርጋለን

እንዲሁም በ15ኛው ጎዳና ኤስ እና ኤስ ስፖኬን 
መንገድ ላይ ወደቀኝ ብቻ የማዞሪያ 
መስመርን እናሻሽላለን።

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ እንዲሆኑ እና የጥቅም 
እድሜያቸውን ለማራዘም በየአመቱ ዋና 
ጎዳናዎችን እናሰራቸዋለን። የመንገድ ንጣፍ 
እንዲሁ የመንገድ ላይ ደህንነትን ለማሻሻል እና 
በማደግ ላይ ባለው ሲያትል ውስጥ ሰዎችን እና 
ሸቀጦችን በቀላሉ ለማንቀሳቀስ እድሎችን 
ይፈጥራል።

የመስቀለኛ መንገድ ማሻሻያዎች
በ15ኛው ጎዳና ኤስ፣ ኤስ ኮሎምቢያን ዌይ እና ኤስ ኦሬጎን መንገድ መገናኛ ላይ፡

 ■ ብስክሌት ለሚነዱ ሰዎች ጥበቃዎችን 
እናክላለን

 ■ ለሰዎች ምልክቶችን እናሻሽላለን በእግር 
ለመሄድ ወይም ለተሽከርካሪ

 ■ አንድ የአውቶቡስ ማቆሚያን ቦታ 
መቀየር

 ■ በኤስ ኮሎምቢያ ዌይ እና በ15ኛው ጎዳና 
ኤስ ላይ ለሚራመዱ፣ ሳይክል ለሚነዱ እና 
ተሽከርካሪ ለሚጠቀሙ ለእግረኞች 
ተስማሚ የሆነ መንገድ መስራት

ይህ መስቀለኛ መንገድ በእግር ለሚጓዙ፣ 
ተሽከርካሪ ለሚጠቀሙ፣ ብስክሌት ለሚነዱ እና 
መኪና ለሚነዱ ሰዎች ግራ የሚያጋባ ነው። በዚህ 
ፕሮጀክት አማካይነት ወደ ቪዥን ዜሮ 
በሚያቀርበን መንገድ መስቀለኛ መንገዱን 
ደህንነቱ የተጠበቀ እናደርጋለን፡ የሲያትል እቅድ 
በ2030 በከተማ መንገዶች ላይ የትራፊክ 
አደጋዎችን እና ከባድ ጉዳቶችን ማስቆም ነው።

http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/maintenance-and-paving/current-paving-projects/15th-ave-s-improvements
mailto:15thAveAAC@seattle.gov
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የመስቀለኛ መንገድ ማሻሻያ የካርታ ቁልፍ፡

የጎማ መወጣጫ

የብስክሌት ሳጥን (በመስቀለኛ መንገድ ላይ የብስክሌት መከላከያ)

ደህንነቱ የተጠበቀ የብስክሌት መንገድ ለማድረግ ነባር የብስክሌት 
መንገድ

ነባር ደህንነቱ የተጠበቀ የብስክሌት መንገድ

ነባር የአውቶብስ ማቆሚያ

አዲስ የአውቶብስ ማቆሚያ

መኪና ማቆያ እንዳለ የሚቆይ ይሆናል

የፍጥነት ወሰን በሰዓት 25 ማይል

የአካባቢው ግሪንዌይ

መሪ የእግረኞች ክፍተት (የተሽከርካሪ ትራፊክ ምልክቶች ከመቀየራቸው በፊት 
እግረኞች ለማቋረጥ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጣቸዋል)

ምልክት

የገንዘብ ድጋፍ  የገንዘብ ድጋፍ የሚመጣው ለሁሉም ተጓዦች ደህንነትን ለማሻሻል፣ ጎዳናዎችን እና ድልድዮችን ለማቆየት እንዲሁም በማደግ ላይ ላለችው ከተማ 
አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የጉዞ አማራጮች ላይ ኢንቬስት የማድረግ ገንዘብ ከሚሰጠው በ2015 በመራጮች ከፀደቀው የ9 ዓመቱ ሲያትልን ለማንቀሳቀስ ሌቪ (Levy 
to Move Seattle) ነው።
የዚህ ፕሮጀክት የመንገድ ንጣፍ ክፍል በእኛ ንጣፍ ፕሮግራም እና በWSDOT በሚተዳደረው የፌዴራል ሀይዌይ አስተዳደር (FHWA) የጥበቃ ገንዘብ ድጋፍ ይደረጋል። ይህ 
ፕሮጀክት ከSDOT ደህንነቱ በተጠበቀ የትምህርት ቤት መንገድ (Safe Routes to School) ፕሮግራም ገንዘብ እያገኘ ነው፣ ይህም ተማሪዎች በሲያትል ውስጥ በእግር 
መጓዝ እና ብስክሌት ለመንዳት ቀላል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ያደርገዋል።

የግንባታ አጠቃላይ እይታ
ግንባታው በ2021 መጀመሪያ ላይ ተጀምሮ በ8 ወር ለመጨረስ 
መርሃግብር ተይዞለታል። በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ጥገናው የመንገዱን 
የላይኛውን 2-3 ኢንች መተካት ያካትታል። በአንዳንድ አካባቢዎች 
ጥልቀት ያለው ጥገና ወይም ልዩ የፍሳሽ ማስወገጃ ስራ፣ የእግረኛ 
መንገዶች እና ሌሎች ስራዎች ያስፈልጋሉ። ተቋራጩ ከፕሮጀክቱ 
አከባቢ በደቡብ ጫፍ ወደ ሰሜን በመሄድ ከፋፍሎ ይሠራል። 
እያንዳንዱ ክፍል እንደ ሥራው፣ እንደ አየሩ ሁኔታ እና ሌሎች ሁኔታዎች 
ላይ በመመርኮዝ ለማጠናቀቅ ከ 1 እስከ 3 ሳምንታት ይወስዳል።

በግንባታው ወቅት ምን መጠበቅ አለብዎ

 ■ ጫጫታ፣ አቧራ፣ ንዝረት እና ትላልቅ መሣሪያዎች
 ■ የትራፊክ መንገዶች እና የእግረኛ መንገዶች ይቀነሳሉ ወይም 
ይለወጣሉ

 ■ የመኪና መንገዶች ለጊዜው ታግደዋል፣ ወይም በአንድ ጊዜ 
ለብዙ ቀናት ተጽእኖ ይኖርባቸዋል።

 ■ ጊዜያዊ የመስቀለኛ መንገድ መዘጋት
የንግድ ሥራ ተደራሽነት እንዲኖር ይደረጋል፣ ለንግድ ድርጅቶች እና 
ለነዋሪዎች ማንኛውንም የመኪና መንገድ ከመዘጋታቸው በፊት 
አስቀድሞ ይነገራቸዋል። በፕሮጀክቱ አከባቢ ውስጥ ግልፅ እና 
ውጤታማ የሆነ የመዞሪያ እና መዘጋቱን የሚገልፁ ምልክቶችን 
ሊያዩ ይችላሉ።

እንደተገናኙ ይቆዩ
ስለዚህ ፕሮጀክት መረጃ ለእርስዎ ለማሳወቅ በኢሜል ዝመናዎች፣ 
በዝግጅቶች እና በፕሮጀክቱ ድረ-ገጽ አማካይነት የቅድሚያ 
ማስታወቂያ እናቀርባለን።

http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/maintenance-and-paving/current-paving-projects/15th-ave-s-improvements
mailto:15thAveAAC@seattle.gov

