ምሳና ተራኸቡ

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ዝቕጽል ኣድራሻ ብኢንተርኔት ርኸቡና፡
seattlestreetcar.org
facebook.com/SeattleStreetcar

@TheStreetcar

ስትሪትካር (streetcar) ተባሂሉ ኣብ ዝፈለጥ ኣውቶቡስ ኪትጓዓዙ
ከለኹም

Lake Union
Park

SOUTH LAKE
UNION
STREETCAR
1.3 miles

• ስትሪትካር ከየምልጠኩም ኢልኩም ኣብ ልዕሊ መገዲ ወይ ሃዲዳት ኣይትጉየዩ።
• ኣብ ዝኾነ እዋን፣ መስገሪ መገዲ ተባሂሉ ምልክት ኣብ ዝተገብረሉ ወይ ኣብ መራኽቦ መንገዲታት
ንኽትሰግሩ ፈትኑ።
• ስትሪትካር ኣብዝመጸሉ እዋን ኮነ ኣብ ዝኸደሉ ብቢጫ ሕብሪ ምልክት ካብ ዝተገብረሉ ቦታን ጫፍ
መደያይቦን ርሓቑ። ኣብቲ ቢጫ ሕብሪ ዝተገብረሉ ቦታ ጠጠው ኣይትበሉ።
• ኩሎም ብዓረብያ ስንኩላን ዝጥቀሙ ሰባት፣ ናብ ውሽጢ ኪኣትዉ/ ወይ ድማ ኪወጹ ምስዝደልዩ፣
ኣብ መደያይቦ ምእንታን ኪሰቀሉ ኣብ ግዳምን ኣብ ውሽጥን ንዝረከብ መፍትሕ/ደውል ኪጸቅጡ
ይግባእ።.

ካልኦት ቋንቋታትን መራኸቢታትን
እዚ ሓበሬታ ብካልኦት ቋንቋታት፣ ብዓበይቲ ሕታማት፣ ብጽሑፍ ዓይነስውራን/በብሬልከምኡ’ውን
በኤሌክትሮኒክ ጽሑፍ ወይ ድማ ብዝኾነ ካልእ መራኸቢ ኪቐርብ ስለዝኽእል ብቁፅሪ ስልኪ (206)6151070 ብምድዋል ተወከሱ።

ብባቡር እናኸድካ ርእስኻ
ውጥም ኣይተብል

如果您需要翻译此信息，请拨打 (206) 615-1070。
如果您需要翻譯此信息，請撥打 (206) 615-1070。

BELLTOWN

PIONEER
SQUARE

ብዛዕባ ድሕነትኩም
ንግደስ ኢና

YESLER
TERRACE

FIRST HILL:

(ሕብረት ሳውት ሌክ ):

(ፊርስት ሂል):

ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ:

ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ክሳብ 11 ናይ ለይቲ

ብኽልቲኡ ሸነኽ ርኣዩ

FIRST HILL
STREETCAR

SOUTH LAKE UNION

ካብ ዓርቢ ክሳብ ቀዳም:

Nếu quý vị cần phiên dịch thông tin trên phiếu này, vui lòng gọi (206) 6151070.

CENTRAL
DISTRICT

CHINATOWN-INTERNATIONAL
DISTRICT

ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት

Si necesita traducir esta información al español, llame al (206) 615-1070.

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。

DENNY
TRIANGLE

• ኣብ ውሽጢ ስትሪትካር ጠጠው ትብሉ እንተኾይንኩም መደገፊ ኢድ ጽቡቕ ጌሩኩም ሓዝዎ። እቲ
ስትሪትካር ፍሬን ኣብ ዝሕዘሉን ኣብ ዝጎየሉን እዋናት ሚዛንኩም ክትስሕቱ ቀሊል እዩ።
• መዓጾ ይዕጾ ከምዘሎ ብመጉሊሕ ድምጺ ምስሰማዕኹም በቲ መዓጾ ኪትጥቀሙ ኣይትፈትኑ።

FIRST
HILL

SOUTH
LAKE UNION

• ናብቲ ስትሪትካር ቅድሚ ምድያብኩም ኣብ ውሽጢ ዝጸንሑ ሰባት ክሳብ ዝወጹ ተጸበዩ። .

Tigrinya

CAPITOL
HILL

DENNY
TRIANGLE

ሰንበትን መዓልታት ዕረፍትን :

ካብ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት

ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ:

ካብ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ

ካብ ዓርቢ ክሳብ ቀዳም:

ጠጠው በሉ፡ ርኣዩ፡ ስምዑ

ካብ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ

ሰንበትን በዓላትን:

ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት

SAFER STREETS FOR SEATTLE

ኣጋራት/ ብእግሪ ዝኸዱ ሰባት

ሓፈሻዊ

ሰብ ብሽክሌታ

• ስትሪትካራት (Streetcars) አዝየን ጸጥ ዝበላ እየን።

• ንሓዲዳት ስትሪትካር በቲ ምልክት ዝተገብረሉ መሰጋገሪታት ኣእጋር ወይ መራኸቢታት ሕለፉ።

• ስትሪትካራት ኣድላይ ኮይኑ ምስዝርከብ፣ ደወል መጠንቀቕታን ክላክስን ከስምዓ ይኽእላ።

• ንሃዲዳት ስትሪትካር ክትሳገሩ ከለኹም ኩልሻዕ የማነ ጸጋም ቁሊሕ በሉ።

• ነዘን ስትሪትካራት ካብ መካይን፣ ብሽክሌታታትን፣ ብእግሪ ካብ ዝኸዱ ሰባትን ዝፈላልየን ዝኾነ
ሓጹር ኮነ መኸወሊ የለን።.

• ብዓረብያ ስንኩላን መገዲ ኪትሰግሩ ምስትደልዩ፣ ጎማ ዓረብያኹም ኣብቲ ሓጻውንቲ
ከይቅርቀር፡ ትኽ ኢልኩም ኣቋርጹ እምበር ብጎቦ ኣይትስገሩ።

• ስትሪትካራት ኣብ ልዕሊ ሓዲድ ስለዝኸዳ፣ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ናብዝን ናብትን ኪጠዋወያ
ኣይክእላን።

• ደወላት ኮነ ክላክሳት ስትሪትካር ጽቡቕ ጌርኩም ምእንታን ኪትሰምዑ፣ ነቲ ኣብ ርእስኹም
ዝገበርኩሞ መጉሊሕ ድምጺ ኮነ ዝሓዝኩሞ ቴሌፎናት ኣልግሱ።

• ስትሪትካራት ሓደሓደ እዋን ካብ ካልኦት መካይን ፍልይ ዝበለ ናተን ምልክት ትራፊክ
ኪህልወን ስለዝኽእል ካልኦት መካይን ጠጠው ኪብላ ከለዋ ንሳተን ኪሓልፋ ይኽእላ።

ዘውርቲ መካይን

• መገድታት ስትሪትካር ኪትሰግሩ ከለኹም፣ ምእንታን ከይትወድቁ፣ ክንዲ ብጋድም ትሰግሩ፣
ትኽ ብዝበለ ኣካይዳ ተሳገሩ ምኽንያቱ መቓቕሮ ሓዲዳት ስትሪትካር ካብ ጎማ ብሽክሌታታት
ቁሩብ ጥራይ ግፍሕ ስለዝበለ ጎማ ብሽክሌታ ኪቕርቀር ስለዝኽእልን።
• ብሽክሌታ ኪትዝውሩ ከለኹም፣ ኣብ ልዕሊ መገዲ ስትሪትካር ኣይትኺዱ! ጎማ ብሽክሌታ
ኪቕርቀር ስለዝኽእል።
• ንብሽክሌታታት ተባሂሉ ዝተሓንጸጸ መገድታትን ምልክት ዝተገብረሉ መስገሪታታትን ኣብ
ዘለወሉ ቦታታት ተጠቐሙሉ። ብፍሉይ ንስትሪትካር ካብ ዝተመደበ ቦታታት ርሓቑ።
• ሓዲዳት ስትሪትካር ጥሉል ኪኸውንን በረድ ኪሕዝን ስለዝኽእል፣ ካብ ሸታሕ ኢልኩም
ምውዳቕ ኪትድሕኑ፣ ካብ ብሽክሌታኹም ወሪድኩም፣ ብሽክሌታኹም ብኢድኩም ሒዝኩም
ኪትሰግሩ ከምእትኽእሉ ኣብ ግምት ኣእትው።
• ብፍላይ ንስትሪትካር ተባሂሉ ኣብ ዝተመደበ መገድታት ኣይትእተው። እዚአን መገድታት
ፍሉይ ምልክታት ኣለወን ኣብቲ መሬትውን ፍልይ ዝበለ ለውጢ ይርአ እዩ።.
• ብድሕሪት ዘለዋ መካይን ኮና ካልኦት፣ እንታይ ትሓስቡ ከምዘለኹም ምእንታን ኪፈልጡ፣ በቲ
ፊኔስትራ ማኪና ኢድኩም ብምውጻእ ምልክት ግበሩ።

ስትሪትካራት ኪጠዋወያ
ኣይክእላን ።

መንገዲ እግሪ ተጠቐም

ንሓዲዳት ብቀጥታ
አቋርጹ።

• ስትሪትካራት ሰባት ንምጽዓን ኣብ ዝኾነ ጠጠው ይብላ’የን። በድሕሪአን ጠጠው ንምባል
ድልዋት ኩኑ።
• ንስትሪትካርን ንብሽክሌታታትን ኣብ ዝተመደበ መገዲን ጠጠው መበሊን መኻይንኩም
ፈጺምኩም ጠጠው ኣይተብሉ።
• እቲ መገዲ ጥሉል እንተኾይኑ ወይ ድማ በረድ ሒዙ እንተኾይኑ፣ ሸታሕታሕ ስለዘብል
ተጠንቀቑ።
• ኣብቲ ስትሪትካር ንምድያብ ካብ ዝሃጹ ሰባት ኮነ ካብኡ ወጺኦም መገዲ ንምቁራጽ ካብ ዝጎዩ
ሰባት ተጠንቀቑ።
• ኣብ መገዲ ስትሪትካር ከለኹም ቀሊል ሓደጋ እንተጋጠመኩም፣ ማኺናኹም ካብቲ መገዲ
ኣልዕልኩም ማኪና ጠጠው ንምባል ኣብ ዝተሓንጸጸን ኣስጋኢ ኣብ ዘይኮነ ቦታን ጠጠው
ኣብልዋ።
• መዓጾ ማኪናኹም ቅድሚ ምኽፋትኩም፣ ስትሪትካር ይመጽእ ምህላውን ዘይምህላውን
ኣቕዲምኩም ኣረጋግጹ።
• ኣቑሑት ኣብ ተውሩዱሉን ትሰቕሉሉን እዋናት፣ ዝኾነ ዓይነት ኣቕሓ ኣብ መገዲ እቲ ስትሪትካር
ኣይተንብሩ።

