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ምን እየሆነ ነው፥ 
የ East Link ላይትሬይል ግንባታ ሥራ አካል በመሆን፣ በ I-90 ላይ የሚገኘው የ Rainier Freeway ጣቢያ ከመስከረም (ሴፕቴምበር) 22, 2018 ጀምሮ ይዘጋል። የ Judkins Park Link ጣቢያ 
ሆኖ በ 2023 ውስጥ እንደገና ይከፈታል። ባሁኑ ወቅት የ Rainier Freeway ጣቢያን የሚያገለግሉ አብዛኛዎቹ የአውቶቡስ መስመሮች አካባቢውን ሳይነኩ ያልፋሉ፣ ግን መስመር 554፣ 217 እና 
የተወሰኑ የመስመር 212 ጉዞዎች በ Rainier Avenue South አዲስ ፌርማታዎች ላይ አገልግሎት ይሰጣሉ። የአውቶቡስ ጉዞ እንቅስቃሴን እንዲረዳ ለማድረግ Metro እና Sound Transit ለመንገድ 
መስመሮችና ለትራፊክ መብራት ምልክት ማሻሻያዎች ገንዘብ ይመድባሉ። የአውቶቡሶች ድግግሞሽ ትንሽ የሚቀንስ ሲሆን በተመደበላቸው ሰዓት እንዲደርሱ ለማድረግ የጉዞ ሰዓቶች ይስተካከላሉ።

East Link ግንባታ ሥራ

የድግግሞሽ ለውጦች በየመስመሩ፥

መስመር 550 
መስመር ቁጥር 550 የ Rainier Avenue South ሳይነካ ያልፍና ወደ 
Downtown Seattle Transit Tunnel በ I-90 ዋናው መስመር ይደርሳል። ወደ 
Rainier Ave S መድረስ የሚያስፈልጋቸው ተሳፋሪዎች በ Mercer Island Park 
& Ride ላይ ወደ ወይም ከ 554 መዛወር ይችላሉ።

መስመር 554 
መስመር ቁጥር 554 በ Rainier Avenue South እና South Charles 
Street ላይ ሁለት ፌርማታዎችን የሚያገለግል ሲሆን ወደ ዳወንታወን Seattle 
በ Rainier Avenue South እና South Dearborn Street በኩል ይደርሳል።

መስመሮች 111፣ 114፣ 212፣ 214፣ 216፣ 218 እና 219 
እነዚህ መስመሮች Rainier Avenue South ን ሳይነኩ ያልፉና ወደ 

ዳወንታወን Seattle በ I-90 ዋናው መስመር እና በ 4th Avenue South 
በኩል ይደርሳሉ።

መስመር 217 እና የተወሰኑ የመስመር 212 ጉዞዎች  
መስመር ቁጥር 217 እና የ 212 መስመር 'የከፍተኛ ትራፊክ ሰዓት ቅልባሽ' 

ጉዞዎች በ Rainier Avenue South እና South Charles Street ላይ ሁለት 

ፌርማታዎችን የሚያገለግሉ ሲሆን ወደ ዳወንታወን Seattle በ Rainier 
Avenue South እና South Dearborn Street በኩል ይደርሳሉ። እነዚህ 

የጉዞ መስመሮች በሳምንቱ ቀናት ጠዋት የከፍተኛ ትራፊክ ሰዓት ወቅት ወደ 

ምሥራቅ አቅጣጫ የሚጓዙ ሲሆን፣ በሳምንቱ ቀናት ከሰዓት በኋላ የከፍተኛ 

ትራፊክ ሰዓት ወቅት ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይጓዛሉ።

መጨረሻው ውጤት 
በ 2023 ውስጥ East Link ሲከፈት፣ ተመላላሽ ተሳፋሪዎች በዳወንታወን 
Seattle እና ዳወንታወን Bellevue መካከል ከመኪና ብዛት (ትራፊክ)-ነጻ በሆኑ 

የ 20-ደቂቃ ጉዞዎች ይገለገላሉ። በ Eastside ላይ የሚደረገው የላይትሬይል እና 

የአውቶቡስ አገልግሎት መስፋፋት በፍጥነት እያደገ ለሚመጣው ማህበረሰባችን 

ሚና ለዋጭ ይሆናል። በዚህ አስቸጋሪ የግንባታ ሥራ ወቅት ስለሚኖርዎት 

ትግስት እናመሰግንዎታለን። 

መረጃዎችን ይከታተሉ
በ soundtransit.org/subscribe የአገልግሎት እቅድ፣ የመስመር 550፣ 

ወይም የመስመር 554 ኢሜይል ስም ዝርዝራችን ላይ በመመዝገብ ስለ ወቅታዊ 

ለውጦች መረጃ ያግኙ። 

ለሁሉም ክፍት የሆነ የኦንላየን መገናኛ (ኦፕንሃውስ)፥ 
ለሁሉም ክፍት በሆነው የኦንላየን መገናኛችን በ I90servicechanges.
participate.online ስለ እነዚህ ለውጦች የበለጠ ለማወቅ እቅድ ያውጡ።

በድረ ገጽ (ዌብፔጅ)፥
ስለ አዲስ ሰነዶችና የፕሮጀክት ወቅታዊ መልክቶች በድረ ገጻችን 
soundtransit.org/i90buschanges ላይ ይመልከቱ።

መስመር 550

የሚትሮ መስመሮች

መስመር 554

በሚከተለው ያግኙን
Alex Ko  | የባለጉዳይ ቅስቀሳ ልዩ ባለሙያ (Customer Outreach Specialist)
servicechanges@soundtransit.org | 206-903-7269

Brian Ballestrasse | የአገልግሎት መረጃ ልዩ ባለሙያ (Service Information Specialist)
brian.ballestrasse@kingcounty.gov | 206-477-6035

የ Rainier Freeway ጣቢያ መስከረም (ሴፕቴምበር) 22 ይዘጋል

Downtown 
Seattle Transit 
Tunnel (DSTT)

በአካል ለታጎሉ ሰዎች መስተንግዶዎች ጥያቄ ለማቅረብ ወይም በሌላ አዘገጃጀት መረጃ ለማግኘት፣ በ 1-800-201-4900 / TTY Relay 711 ይደውሉ ወይም በ accessibility@soundtransit.org ኢሜይል ይላኩ። 
Sound Transit ለ Central Puget Sound መጓጓዣን ለማሻሻል የአካባቢ የአውቶቡስ መጓጓዣ (የትራንዚት) ሥርዓትንና አገልግሎቶችን ያቅዳል፣ ይገነባል እንዲሁም ያንቀሳቅሳል። 

Sound Transit  l  401 S. Jackson St.  l  Seattle, WA 98104-2826  l  1-800-201-4900 / TTY Relay: 711  l  main@soundtransit.org  l  soundtransit.org
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መስመር፥ 217 እና አንዳንድ የ 212 መስመር ጉዞዎች

መስመር፥ 111፣ 114፣ 212፣ 214፣ 216፣ 218፣ እና 219
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