ስትሪትካር (streetcar) በሚባለው በሃዲድ ላይ በሚሄድ ኣውቶቡስ ሲጓዙ

ከእኛ ጋር ተገናኙ

Lake Union
Park

ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ በሚቀጥለው ኣድራሻ በኢንተርነት ጎብኙን፡
seattlestreetcar.org
facebook.com/SeattleStreetcar

@TheStreetcar

SOUTH LAKE
UNION
STREETCAR
1.3 miles

• ሁሌም፣ መሻገርያ መንገድ መሆኑን የሚያመለክት ምልክት በተደረገባቸው ወይም መስቀለኛ
መንገዶች ላይ ብቻ ያቋርጡ።
• ስትሪትካሩ በሚመጣበትም ሆነ በሚሄድበት ግዜ፣ በቢጫ ቀለም ምልክት ከተደረገበት፣ የሰዎች
ማቆምያ ጫፍ ይራቁ። ቢጫ ቀለም ካለበት ቦታ ገለል ይበሉ።

• በስትሪትካሩ ውስጥ የሚቆሙ ከሆነ ኣጠገብዎ ያሉትን የብረት መደገፍያዎችን አጥብቀው
ይያዙ። ስትሪትካሩ ፍሬን ሲይዝ ወይም ፍጥነት ሲጨምር ሚዛንዎን ሊስቱ ይችላሉና።

DENNY
TRIANGLE
BELLTOWN

በባቡር እየሄዱ ራስዎን ወደ ውጭ
ኣውጥተው እትመልከቱ

如果您需要翻譯此信息，請撥打 (206) 615-1070。
Si necesita traducir esta información al español, llame al (206) 615-1070.
Nếu quý vị cần phiên dịch thông tin trên phiếu này, vui lòng gọi (206)
615-1070.

ግራና ቀኝ ተመልከቱ

CENTRAL
DISTRICT
FIRST HILL
STREETCAR

PIONEER
SQUARE

ስለደህንነትዎ እናስባለን

YESLER
TERRACE

CHINATOWN-INTERNATIONAL
DISTRICT

• በሩ በመዘጋት ላይ መሆኑን በድምጽ ማጉያ ሲገለጽ ለመውጣት አትሞክሩ።

如果您需要翻译此信息，请拨打 (206) 615-1070。

FIRST
HILL

SOUTH
LAKE UNION

• በኣካለስንኩላን ጋሪ የሚጠቀሙ ሰዎች ልዩ መወጣጫ ሲፈልጉ በስትሪትካሩ ውስጥ ወይም
ውጭ ላይ የሚገኘውን ደውል ይጫኑት።

本情報の翻訳が必要な場合は、(206) 615-1070 までお電話ください。

Amharic

• ስትሪትካር ለመሳፈር በመኪናም ሆነ በባቡር መንገዱ ላይ ኣይሩጡ።

• ከስትሪትካሩ ከመውጣትዎ በፊት፣ ውስጥ የነበሩት ሁሉ እስኪወጡ ድረስ ይጠብቁ።

ሌሎች ቋንቋዎችና መገናኛዎች፣ ይህ መረጃ በሌሎች ቋን ቋዎች፣ በትላላቅ ጽሑፎች፣
በዓይነስውራን ጽሁፍ/በብሬል እንዲሁም በኤሌክትሮኒክ ጽሁፍ ወይም በማናቸውም መገናኛዎች
ይገኛል። (206)615-1070 ይደውሉ።

CAPITOL
HILL

DENNY
TRIANGLE

SOUTH LAKE UNION
(የሳውት ሌክ ህብረት):

FIRST HILL
(ፊርስት ሂል):

ከሰኞ እስከ ሓሙስ:
6 am - 9 pm

ሰኞ እስከ ሓሙስ:
5 am - 1 am

ዓርብ እስከ ቅዳሜ:
6 am - 11 pm

ዓርብ እስከ ቅዳሜ:

እሁድ እና የእረፍት ቀናት:
10 am - 7 pm

እሁድና የእረፍት ቀናት:
10 am - 8 pm

ይቁሙ፣ ይመልከቱ፣ እና ያዳምጡ

5 am - 1 am
SAFER STREETS FOR SEATTLE

አጠቃላይ

እግረኞች

• ስትሪትካሮች በጣም ጸጥ ያሉ ጫጫታ የሌላቸው ናቸው።
• ኣስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ስትሪትካሮች የማስጠንቀቅያ ደወሎችና ጥሩንባዎችን ይደውላሉ።
• ስትሪትካሮችን ከሌሎች መኪናዎች፣ ከብስክሌቶችም ሆነ ከእግረኞች የሚለያቸው አጥርም ሆነ
ማናቸውም እገዳ የለም።
• ስትሪትካሮች በሃዲድ ላይ ስለሚሄዱ ከሆነ ችግር ለማምለጥ ወድያ ወዲህ ሊታጠፉ ኣይችሉም።
• ስትሪትካሮች አንዳንዴ የግላቸው የሆነ የማለፍያ መንገድ ምልክቶች አሏቸው እናም ሌሎች
መኪናዎች ማለፍ ሲያቅታቸው ስትሪትካሮች ማለፍ ይችላሉ።

በብስክሌት የሚሄዱ ሰዎች

• በስትሪትካሮች ሃዲዶች ላይ ማለፍ ከፈለጉ ምልክት በተደረገባቸው የእግረኛ ማቋረጫዎች
ወይም በመስቀለኛ መንገዶች ላይ ብቻ ይለፉ።
• የስትሪትካሮች ሃዲዶች ሲያቋርጡ ሁሌም ግራና ቀኝ ይመልከቱ።
• በኣካለስንኩላን ጋሪ፣ ወይም በመደገፍያ ሃዲዶችን ሲሻገሩ፣ የጋሪዎ ጎማ በሃዲዱ እንዳይቀረቀር፣
በቀጥታ ያቋርጡ።
• የስትሪትካር ደወሎችንም ሆነ ጥሩምባዎችን በደንብ ለመስማት እንዲችሉ በራስዎ ላይ
ያደርጉትን የድምጽ ማጉያ መሳሪያዎችንም ሆነ ስልክዎን ያውጡ።

• ከመውደቅ ኣደጋ ራስን ለመጠበቅ፣ የስትሪትካር ሃዲዶችን ሲሻገሩ በቀጥታ ያቋርጡ።
ምክንያቱም የስትሪትካር ሃዲዶች ከተራው የብስክሌት ጎማ በትንሹ ብቻ ሰፋ ያሉ ስለሆነ
የብስክሌትዎ ጎማ ሊቀረቀር ይችላል።
• ብስኪሌት በሚነዱበት ግዜ፣ በስትሪትካር ሃዲዶች ላይ አይንዱ! ጎማዎቹ ሊቀረቀሩ ይችላሉና።
• ለብስክሌቶች መሄጃ ተብሎ በተመደበ ቦታና ለመሻገርም ልዩ ምልክት የተደረገበት ቦታ ካለ
በዚያ ተጠቀሙ። የስትሪትካር ተብሎ ከተመደበ መንገድ ገለል በሉ።
• የስትሪትካር ሃዲዶች እርጥበት ሲኖራቸው ወይም በረዶ በላያቸው ላይ ሲኖር ስለሚያዳልጡ፣
ከብስክሌትዎ ወርደው ብስክሌትዎን ይዘው መሻገር ያገናዝቡ።
• በተለይ ለስትሪትካር ተብለው ወደ ተመደቡ ቦታዎች አይግቡ። እነኚህ ቦታዎች ምልክቶች
ይደረግባቸዋል እንዲሁም በመንገዱ ላይ ለውጥ ይታይባቸዋል።
• የስቲርካሮችም ሆኑ ሌሎች ነጂዎች ሃሳብዎ ምን እንደሆነ እንዲያውቁ ግልጽ የሆነ የእጅ
ምልክት ያድረጉ።

የእግረኛ መንገድ ይጠቀሙ
ስትሪትካሮች መጠምዘዝ አይችሉም።

ሀዲዶችን በቀጥታ ያቋርጡ

መኪና አሽከርካሪዎች
• ስትሪትካሮች መንገደኛ ለማሳፈር በየቦታው ይቆማሉ። ከኋላቸው ሲከተሉ እርስዎም ለመቆም
ዝግጁ ይሁኑ።
• በምንም ዓይነት መኪናዎትን ለስትሪትካር በተመደበ መንገድ ላይም ሆነ ለብስክሌቶች ማቆምያ
ተብሎ በተመደበ ቦታ ላይ አያቁሙ።
• ሊያዳልጡ ስለሚችሉ እርጥበት ካላቸው ወይም በላያቸው ላይ በረዶ ከያዙ ሃዲዶች ይጠንቀቁ።.
• ስትሪትካሩ ላይ ለመውጣትም ሆነ ለመውረድ እንዲሁም መንገድ ለመሻገር ከሚሮጡ እግረኞች
ተጠንቀቁ።
• በስትሪትካር ሃዲድ ላይ እንዳሉ ቀላል አደጋ ካጋጠመዎት፣ ነገሩ ደህና መስሎ ካዩት፣ ከመንገዱ
ወጣ ይበሉ፣ ደህና ወደሆነ ወደ ሌላ የመኪና ማቆምያ ቦታ ይሂዱ።
• የመኪናዎን በር ከመክፈትዎ በፊት፣ ስትሪትካር በመምጣት ላይ መሆኑንና አለመሆኑን
ይመልከቱ።
• ዕቃ በመጫንና በማራግፍ ወቅት በስትሪትካሩ መንገድ ላይ ዕቃዎን አያስቀምጡ።

