
ስያትል ንምምሕያሽ ምትእክኻብ ገንዘብ 

ጅን 2015 ንፁር መርአያ ወረቀት (ፋክት ሽት) 

ቅድመ ታሪኽ
ጎዳናታት ፡ ብእግሪ መኸዲ ማርሻቢዴታትን ድልድያት ስያትል አብ ሕድ 
ሕድ መዓልቲ ሚእቲ ሽሕ ሰባት ዝንቀሳቀሱሉ እዩ፡፡ አብ ልዓሊ እዚ ሐቂ 
ምእንቲ መገልገሊ አቁሑት ናብቲ ከተማ ክአትይን ክወፅእን  አብ ውሽጢ 
ከተማ ዝርከቡ መኻዝናት ምእንቲ ክበፅሕን አብ ቅድሚ በሪ ወልቀ ገዟኹም 
ክዕሽግ ሐገዝ ቀረብ ናይ ፅዓነት መኪናታት ይገብር 

አብ ዝሐለፈ ሽሞንተ ዓመትን ፈረቓን አብ Bridging the Gap ትራንስፖርት 
ዝተአካከበ ገንዘብ ድሕንነት መንገዲ ንምምሕያሽ አብ ኮሪደር ትራንዚት 
ኢንቨስት ንምግባር ከምኡውን ዋና ዋና ፅገናታት ንምውዳድ ብዝሕግዝ 
ዝተካየደ እዩ፡፡ ናይ ሕዚ እዋን ከይዲ ምትእክኻብ ገንዘብ ዝውድእ 2015 
እዩ፡፡ 

አብ ማርች 2015 ከንቲባ Murray ምትእክካብ ገንዘብ ተመሐይሹ ክዋደድ 
ብዝብል ስለ ረቂቅ ፅሑፋ ፕሮፖዛል ዕላዊ መግለፂ ተዋሂቡ እዩ - እዚ 
ንምምሕያሽ ስያትል ምትእክካብ ገንዘብ - መሠረታዊ ነገራት ጠመተ ዝዓላመ 
እንትኾን ከምኡውን ምእንቲ ዝተመሐየሽ ምንቅስቃስ ስባትን አቁሑት አብ 
ቀፃሊ ንክህልይ ኢንቨስት ምግባር ዝዓለመ እዩ ከምኡውን Seattle ንምዓባይ 
አዩ

አብ ውሽጢ ማርችን ኤፕሪል ከንቲባን SDOT ረቂቅ ፅሑፋ ፕሮፖዛል 
ንማሕበረሰብ አብ ዙሪያ Seattle ዝርከቡ ንምብፃሕ ምንቅስቃሳት ዝተዋደደ 
እንትከውን ካብ ማሕበረሰብ ብዝቀረቡ አሉታዊ ምላሻት እቲ ረቂቅ ፅሑፍ 
ፕሮፖዛል ቅድሚ ናብ ቤት ምክሪ ከተማ ስያትል አብ ውሽጢ መይ ምቕራቡ 
ክለሳ ተጌሩሉ’ዩ፡፡ ብመሠረት ከይዲ ሕጊ አርቀቅቲ ቤት ምክሪ Seattle 
እዚይ ፕሮፖዛል ምምሕያሽ ተጌሩሉ እዩ፡፡ ከምኡውን አብ ጅን 29 እዚይ 
ምትእክኻብ ገንዘብ አብ ኖቨንበር 2015 ክዋደድ ተጌሩ እዩ  

ዋጋ 
ምትእክካብ ዝግበረሉ $930 ሚልዬን ዝክፈልን ዝእካብ ብመሠረት ቀረፅ 
ንብረት በዓል መንነት ዝኮነ አብ ስያትል ገዟ ዝወንኡ ($450,000) እንትኾን 
አብ ዓመት ዳጋ $275 እዩ፡፡ ብንፅፅር ጊዜኡ ዝሐለፈ Bridging the Gap 
ዋጋ እዚኦም ተመሳስልቲ ወላንቲ ገዟ አብ ዓመት $130 ከባቢ ዝእከብ እዩ፡፡ 

ካብዚ ብተወሳኪ አብ ልዓሊ እዚ ከይዲ ምትእክካብ $930 ሜልዬን ክእከብ 
እዩ ከተማ Seattle እዚይ ፈንድ ብዝዓበየ መልክዓ ከባቢ $2 billion አብ 
ኢንቨስትመንትታት ትራንስፖርት ከውዓል እዩ

እዚይ ፋክት ሽት ዝርዝር ትሕዝቶታት ፕሮጀክትታትን አብ ውሽጢ 
ትሽዓተ ዓመታት ወፃኢታት ዝግበረሎም አንፈታት ፕሮግራማት 
ዝውዓል እዩ ምናልባት  እንተደአ ሐሊፋ ቤት ምክሪ ከተማ ስያትል 
ብመሠረት ዓመታዊ በጀት ስያትል ዓመታዊ ከይዲ ብንፅር መንገዲ 
ከቀምጥ እዩ፡፡  

በዚይ ከይዲ ምንቅስቃስ ቤት ምክሪ ናይ ፈላማይ አርባዓተ ከይዲ 
ምትእክካብ መሊስካ ምስራሕ አብ  ጉረባብቲ ፕሮጀክትታት ይስራሕ፡፡ 

1.	 ድሕንነቱ ዝሐለወ መስመራት 
2.	 ሕንፅትን ምምሕያሽ 
3.	 ምቹው ከይዲ ኮንጊስቴሽን  

አብዚ ሐድሽ ክፋፋል ዝስዓቡ ገፃት ንፅር መዓለፂ ፕሮጀክትን መጠን 
ዶላር ዝሐዝ እዩ 

TIGRINYA



ምድብ ክፋፋላት
ኢንቨስትመንት 
ምእካብ ገንዘብ 

ላይቪ

ምቹው ድሕንነት ዝሐለወ መንገዲታት መስመር 	
ምስ ቤት ትምህርቲታት ትራንዚት መዲናታት ዋና ከተማታት ካልኦት መብፂሒ ስፋራታት ምቹው ድሕንነት 
ዝሐዘ ቀረብ መንገዲ መስመርቲ ምቕራብ $207M 

ቪዥን ዜሮ፡- ሰሩዓን ዘስካሕክሕ ግጭት ተሽከርካሪታት ንምንፃር ፐሮግራም ሕንፅት ምውዳድ $71M 

 • ድሕንነት ዝሐለው ኮሪደር፡- ፕሮጀክት ድሕንነት ኮሪደር 12-15 ምውዳእ ከምኡውን ዓቢይ ግጭት ሐደጋ ዘለዋም ጎዳናታት 
ንኹሎም መንገደኛታት ዘድሊ ድሕንነት ምምሕያሽ $23M

 • ምቹው መንገዲታት መስመር ናብ ቤት ትምህርቲ፡- ጎኒ ንጎኒ ሕንፅት ድህንነት ትምህርቲ አብ ሕድ ሕድ ዓመት ምቹው 
መንገዲ መስመር ናብ ቤት ትምህርቲ 9-12 ምዝዛም፡፡ አብ ውሽጢ Seattle ዘለዋ አብ ሕድ ሕድ ቤት ትምህርቲ ድህንነት 
እግረኛታትን ብሽክለታ ምምሕያሽ አብ ዝስዓቡ ቀዳማይ ብርኺ ቤት ትምህርቲ ዓቢይ ብርኺ ድክነት ዝርአየቶ እዚ 
ፕሮጀክት አብ ውሽጢ ስለስተ: Bailey Gatzert, Martin Luther King, Jr.,West Seattle, Dunlap, Dearborn Park, 
Wing Luke, Northgate, Van Asselt, Emerson, Concord, Rainier View, Roxhill ዓመት ምትእክካብ ገንዘብ ሌቤይ 
ምዝዛም፡፡ $7M

 • ምልክታትን ንፅር መፋለይ፡- መሰጋገሪ ምልክት ብተከታታሊ ክሳብ አርባዓተ ዓመት ምውሳክ ወይድማ አብ ሕድ ህድ 
መሰጋገሪ ብስክሊት ምልክታት ዝሐሽ ብርኺ ምብፃሕ፡፡ $4M

 • ትራንስፖርት ኦፕሬሽን፡- ሜላ ምልክታት ትራፌክ ድሕንነት ምምሕያሽን ምዓባይ $37M

ድሕንነት እግረኛታትን ብስክሌት፡- ብጣዓሚ ንሐደጋ ተጋለፅቲ መንገደኛታት - ብእግሪ ዝንቀሳቀሱን ብስክሊት ካብ ተጋላፅነት 
ምክልካል $110M 

 • ድሕንነት ብሽክለታ ዘወርቲ፡- ሐድሽ 50 ሜይል መከላከሊ መዛወሪ መንገዲ ብስክሊት ዝከውን ብግምት ምህናፅ ከምኡውን 
60 ማይል ሐምላው ሕንፅት ምህናፅ አብ ወሽጢ መላእ ከተማ ኔትወርክ ትልሚ ሚስተር ፕላን ብስክሊት ካብ ፋርቂ ንላዕሊ 
ምዝዛም፡፡ አብዚኦም ነገራት ዝተቀመጠ ፈንድ $2 ሜይልን ከም ክፋሊ ምምሕያሽ ሕንፅት ብሽክሊት ቀረብ Mount Baker 
ፕሮጀክት ዝወፅእ እዩ $65M

 • ድሕንነት እግረኛታት መንገዲ፡- አብ ማእከል ከተማ ስያትልን አብ ገጠር ዝርከቡ ዝተበላሽዩ መንገዲታት እግረኛታት ዝኮኑ 
225 ብሎክ ምፅጋን $15M

 • ድሕንነት እግረኛታት መንገዲ፡- አብ ውሽጢ ከተማ ዝርከቡ 750 መስቀለኛ መንገዲታት ዘሎ መስጋገሪ ምምሕያሽ $30M

ጎረባብቲ ፕሮጀክትታት፡- $26M 

 • ጎረባብቲ ፕሮጀክትታት፡- ንምምሕያሽ ድህንነት ምንቅስቃስ ከምኡውን ቀረባትን ፅፈት እዚአቶም ጎረባብቲ ፕሮጀክት 20-35 
ጉረባብቲ ቀዳምነት ዘለዋ ፕሮጀክት ምጥንቃቅ አለዋ $26M

ፅገናን ምምሕያሽ 	
አብ ዋና ዋና አርተሪታትን ዓበይ ምንቅስቃስ ዝግበረሎም ጎዳናታት Seattle’s አብ ፅገናን ምምሕያሽ ስራሕቲ 
ዝፋጠር ክፋተት ምቅናስ $420M 

ጎዳናታት ምፅጋን ምምሕያሽ $250M 

 • ፅገናታት መንገዲ አርትሪ፡- 180 ማይል አርተሪ ፅባብቲ ጎዳናታት መንገዲታት መሊስካ ምንፃፍ ስራሕቲ ምስራሕ፡፡ ዓቢይ 
ምንቅስቃስ ዘለዋም ጎዳናታት Seattle’s 35% ዘመናዊ ብርኺ ምዓባይ (ብመሠረት 7 ኮሪደራት ትራንዚት ምስፋሕፋሕ፣ 
ትሕቲኡ ፋንድ ምቕራብ ዝሐወስ እዩ፡፡) $235M

 • ምምሕያሽ ስፖት ምንፃር፡- አብ ሕድ ሕድ ዓሚታት ዓላማ ዝተገበረሎም 65 መሊስኻ ምንፃፋ ብአጠቃላሊ ከባቢ 70 ማይል 
ፅበብቲ መንገዲ ጎዳናታት አርትለሪ ብከተማ ስያትል ብዝዋደድ ፕሮግራም ፅገናን ምምሕያሽ ምስላጥ እዩ፡፡ $15M



ድልድያትን ስትራክቸራት፡- ድህንነት ድልድያትና ምሕላው $140M 

 • ፅገናታት ድልድያትን ስትራክቸራት፡-  አብ ፅገናታት ስፖት ድልድልያት ድልየት ባክሎግ ዘለዎም ምፋላይ $25M

 • ምምሕያሽት ስሴሜክ ድልድያት፡- 16 ዝተቃልሑ ድልድላት ምጥንካር ሴስሜክ ምውዳድ $68M

 • መተካእታ ድልድያት፡  መ ናSeattle’s መጨረሻ ታይምበር መኪና ድልድል (Fairview Avenue) $27M

 • ምትኻእ ድልድላት፡- ድሕሪ 2024 ሕንፅት ኮንስትራክሽን ንምጅማር ዲዛይንን ትልሚ ዓቢይ ቀዳምነት ዝወሃቦም መተካእታ 
ድልድያት ምንፃር፡፡ አብዚ ከይዲ ፈንድ ዝንፅሩ ነገራት ክሳብ ጠቅላላ መጠን ፋንድ 10 ሚልዬን (ከባቢያዊ ምትእክካብ 
ገንዘብን ዓቢይ ምውፋር ዝሐዝ ምትእክካብ) አብ ቀረባ - ከይዲ መንቀሳቀስ መንገዲ እግረኛታት ሕንፅትን መተካእታ መንገዲ 
ዝተፅንዓ ድልድላት ፕሮጀክትታት ድሕንነት ብሽክለታ እዩ (ንመንገዲ እግረኛታት ፕሮጀክት ድህነት ብሽክለታ ካብ ዝቀረብ 
ፈንድ ተወሳኪ ዝውዓል’ዩ) $15M

 • ድልድያትን ስትራክቸርን ሕድሳት፡ካልኦት ናይ ዲልዲይ ድሕንነት ኢንቨስትምነት ናይ ደረጃታትን ስትራክቸር ሕድሳትን 
መሊሱ ምጥያሽ ሐዊሱ $5M

ናይ ከተማ ዱርን ዲሬነጅን $30M 

 • ትሪ ትሪሚንግ፡ ንዘድልዩ ሐዳዱሽ ህዝባዊ መምሪሕታት ሐዱሸ ትሪ ክሪው ይወስኩ፡፡(ንዝህሉዉ  ህዛባዊ መገልገሊታ ከም 
በዓል ቢስክሊትን ጉዕዞ መንገዲ ንምልቓቕ ) ንናይ ትራፊክ መንገዲ ንምልጋስን 

 • ምትኻል ተክሊ: ብሕማማት ኮነ ደሕንንት ዝተባላሸው ተኽልታት ብኽልተ ሐደሽቲ ተኽሊታት ተክኡ $20M

 • ኣጋር ማይን ፍሳስን: መንገዲታት አንፈት ንምቅያር ከምኡድማ ንእግረኛታት መሰረት ልምዓት፣መሸጋገሪታት ንምቅራብን አብ 
South Park ንዝህልዉ ፀገማት ማይን ፍሳስን  ንምሕባርን   ምስSeattle Public Utilities አጋር ይኹኑ $10M

ምድሐን ምጭንናቕ ትራፊክ	
አብ ኩሎም ኔትዎርክታት አማራፂታት ትራንስፖርት ምፍፃም $303M 

መመሓየሺ ምንቅስቃስ ኮሪደራት  – መንገዲታት ዘመናዊ ምግባር $169M 

 • መመሓየሺ መልቲ ሞዴል: ኹሉ ሚዲያዊ አርአያ ዓቤት፡- 7 ትራንዚትን ሞሰ ፕሮጀክት ኹሉ መዲያዊ አርአያ ኮሪደር ሐዊሰካ 
ሞወዳእ ብቀፃልነት ሞሞሕያሸ ዲዛይን ዋና ዋና ጎዳናታት ምግባርን ውሕሰና ዘተአማሞን አውቶብሰ ምፈጠር ሰራሕቲ 
ምንፃፍ ምምሕያሸ ምልክታትን ካልአት ምምሕያሸት ትክክለኛ ዓብየት ንክሕዚን ድሕንነት ጠቅላላ መንገደኛታት ዘመሐየሽ 
ምግባር ንክሕዚን ምምሕያሽ አብ እግረኛ መንገደኛታት ብሸክለታን አሸከርከርቴ መኪና ወይድማ ትራንዚት ተጠቀምቲ 
ዓብየት ምምፃእ Burke Gilman ትሪያል ሚሶንግ Fauntleroy Way Southwest Boulevard ፕሮጀክት ምወዳእ ንእግረኛ 
መንገደኛታት NE 45th St ኮሪደር ምምሕያሽን ምስፋሕፋሕ ዓብየት ምወዳእ፡፡ አብ መንጎ 4th Ave NE ን Brooklyn Ave 
NE ዝርከብ ሳይክሊስት አብ እዋን University መብራት ባቡና አብ 2021 ምክፋት ከምኡውን ትልሚ ኮሪደር ምምሕያሽ for 
Aurora Ave N ምወዳእ $104M

 • ምልክት ድሕንነት ትራፌክ ሰዓታት ምምሕያሽ፡- ምስ አብ ሕድ ሕድ ዓመት አብ ውሸጢ ሰያትል ዝርከብ 5 ኮሪደር ሰዓት 
ድሕንነት ትራፊክ መሚረፂ ዝሐላወ ብምግባር ፍሰት ትራፊክ ብምምሕያሽ አብ ወሸጢ መኪና ዓበይቲ ተሽከርካሪን 
ብስክሊት ትራንዚትን እግረኛ ሰሉጥ ግልጋሎት ምሃብ፡፡  $13M

 • ሜላ ዝተመሐየሽ ሕንፅት አዝዩዝባለፅ ትራንስፖርት፡- አብ ውሸጢ ከተማ ተጓዕዝቲ ብጣዓሚ ብዛተኢሚሞ ምእንቲ ክዋደድ 
ምስ ቀፃሊ ትወልዲ ዝኮይድ ዝተመሐየሽ ሜላ ትራንስፖርት ምፋጠር አምኡወን ዝተመሐየሽ መረዳእታታት ተጓዓዝቲ 
ምቕራብ $17M

 • ምምሕያሸ ትራንዚት ኮሪደር፡- ብመሠረት ፕሮግራም ምምሕያሽ ፃዓቂ ዘለዎ ትራንዚት ግልጋሎት አውቶብስ ዘተአማምን 
ብምግባር አብ ቁልፊ ቦታታት አሞ ክሳድ ጥርሙዝ ዝኮኑ ምፋላይን አብ ተወሳኪ 7 ኮሪደር ትራዚት አስተዋፃኦ ትራንዚት 
ምምሕያሽ ዘካተተ ምስ West Seattle ፒንሰላቢያና ዘራክብ ትልሚ ምዓባይ  $35M



ምምሕያሽ አጋር ቀለልቲ ባቡር፡- ምስ ቀለል ባቡር ዝተተሐዝ ምምሕያሽ ምውዳድ አብ ሳውዝ $27M 

 • ኢስት Seattle Graham Street ንሐድሽ መራከቢ አስተዋፃኦ ፈንድ ከተማ ምቅራብ $10M

 • ድልድል Northgate ንእግረኛ መንገደኛታት ተወሳኪ ፈንድ ከተተማ ምቅራብ ከምኡወን ድልድላት ብሸክሊታ ልዓሊ 1-5 
አብ Northgate ቀላልቲ ባቡር ዘራክቡ ፈንድ ምውሳክ $15M

 • ምርክካብ ቀላልቲ ባቡር፡- Mt. Baker ፕሮጀክት ናይ ቀደምቲ ክፋሊታት ዘረብ ምምሕያሽ $2M

ምምሕያሸት መንገዲታት እግረኛታትን መንገዲ ብሽክሊታ፡- መንገዲታት ንእግረኛታትን ብሽክሊታ ጉዕዞ ቀሊል ምግባር፡፡ ነዚይ 
ነገር ካብ ዝተነዕረ ፈንድ 2 ሜልዬን ዝከወን አም ክፍሊ ፕሮጀክት Mount Baker ቀረብ ምምሕያሽ ሕንፅት መንገደኛታት ዝተተሐዛ 
እዩ፡፡ $68M

 • ሐደሸቲ ወሰናወሰን መንገዲታት፡- ሐደሸቲ 150 ብሎካት ወሰናወሰን መንገዲ ምህናፅ አብ ውሸጢ ከተማ አብ ቅዳም አሉ 
ዝነበራ ትራንዚት ኮርደር ክፋተት ወሰናወሰን መንገዲ ካብ 75% ንላዕሊ ብምምልእ ንአካል ጉድአተኛታትን ሸማግሊታት 
ዘመችው መስመር ንምፋጠር ጠመተ 

 • ቀረበት ብሽክሊታን መንገዲ እግረኛታት፡- ጎዳናታት መንበሪ ገዟ ብዘይ ወሰናወሰን መንገዲ ምቹው ምግባርን ንጉዕዝ 
ብጣዓሚ ምቹወ ብምግባር ምስ Seattle Public Utilities ብአጋነት ንሐደጋ ውሕጀ ዝተጋለፅ Broadview ጎረቤታት 
ምስራሕ $61M

 • ቀረበት ብሽክለታን መንገዳ እግረኛታት፡- 1,500 ሐድሸ ጠጠው መበሊ ምትካል አብ ውሸጢ ከተማ ምሕናፅን ነባር ቀረበት 
ጠጠው መበሊ ብሸክሊታ ምፋጠር 

 • ቢስኪሌትን መገልገል: ካልኦት ብሽክሊታን መንገዲ እግረኛታት ኢንቨስትመንታት $7M

ፅዕነትን ርክክብን $39M

 • መመሐየሺ: ን ናይ  Lander Street መሕለፊ  ዲዛይንን ህንፀትን ድጋፍ ምርካብ $20M

 • ከቢድ ኔትወርክ ሁል፡ አብናይ ሲያትል ከቢድ ተሽከርካሪ ኔትወርክ ናይ East Marginal Way ኮሪደር ይህነፁ $5M

 • መመሓየሺ ስፖት፡ትልሚ ፅዕነት መመሓየሺ ዝዐለመ ድጋፍ ገንዘብ $14M

ጠቕላላ ድምር(ኩሎም ምድባት) $930M 

ብዝያዳ ይመሃሩ www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle

ሕቶ?  ንAllison Schwartz ብ allison.schwartz@seattle.gov or (206) 386-4654 ይርከቡ


