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እርስዎ ዝግጁ ሲሆኑ እኛም ዝግጁ ነን፦  

ጤናማ Metro እዚህ አለ፡፡

በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ እርስዎን ለመጠበቅ 
በ King County Metro ላይ አንዳንድ 
ትላልቅ ለውጦችን አድርገናል፡፡ ለጉዞ እቅድ 
ማውጫ መሳሪያዎች፣ Metro እንዴት ጤናማ 
እንደሚያደርግዎት፣ ለቀጣይ ጉዞ እንዴት 
እንደሚዘጋጁ፣ የ ORCA ካርድ የመሳሰሉ ንክኪ 
የሌለው የክፍያ ዘዴን እንዴት እንደሚጠቀሙ 
እና የተደጋጋሚ የትራንዚት አገልግሎታችን 
የሙሉ ቀን ክልላዊ አውታር ዝርዝሮች ለማግኘት 
ይህን ገጽ እባክዎ ያስሱ። 

በአንደኛ ደረጃ ቅድሚያ የምንሰጠው ለርስዎ 
ጤና ነው። የሜትሮ የዕለት ተዕለት በሽጻ 
አማጮችን የማጽዳት ደንቦች፣ ከንክኪ ነጻ 
የክፍያ አማራጮች እና የተሻሻሉ የአየር 
ማጣርያዎች እስካልታወቀ ጊዜ ድረስ ይቀጥላሉ። 

የተወሰኑ መንገዶች ላይ የተቀነሰ ወይም የተዘጋ 
አገልግሎት መኖሩን እባክዎ ልብ ይበሉ።

በ Metro ላይ የእርስዎ እና የቤተሰብዎ ደህንነት ተጠብቆ እንዴት መጓጓዝ እንደሚችሉ Maria 
ታሳያችኋለች

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
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የቅርብ ጊዜ የጉዞ መረጃ ያግኙ

የጉዞ መነሻዎች የጽሑፍ 
መልእክት

የማቆሚያ መታወቂያዎን ወደ 62550 
በመላክ የሚቀጥለውን የትራንዚት 
አገልግሎት የመነሻ ጊዜ ያግኙ። የሚቀጥሉት 
የመነሻ ሰዓቶች ወይም በዚያ ማቆሚያ 
የተሰረዙ ጉዞዎችን የያዘ ተመላሽ መልእክት 
ይደርስዎታል። የማቆሚያ መታወቂያዎን 
በአውቶቡስ ማቆሚያ ምልክት ላይ ወይም በ 
Trip Planner (የጉዞ እቅድ አውጪ) መሳሪያ 
ውስጥ ማግኘት ይችላሉ።

Trip Planner

የእኛን የ Puget Sound Trip Planner 
መተግበሪያ ያውርዱ ወይም TripPlanner.
kingcounty.gov ን ይጎብኙ። “Next 
Departures” (“ቀጣይ መነሻዎች”) 
የሚለውን ይምረጡ እና ከዚያም የቦታ 
አድራሻ፣ መስቀለኛ መንገድ፣ ወይም 
ምልክት ያስገቡ። Trip Planner መርሀ ግብር 
የተያዘላቸው ወይም የተገመቱ የመነሻ 
ሰአቶችን ወይም የተሰረዙ ጉዞዎችን ያሳያል።

መርሀ ግብሮች እና ካርታዎች

ስለ Metro የመጓጓዣ አገልግሎት የበለጠ 
ለማወቅ መርሃ ግብሮቻችንን እና 
ካርታዎቻችንን ይመልከቱ።

Twitter

የወቅቱን መረጃ ለማግኘት ትዊተር ላይ 
ይከተሉን።

የ Metro Matters ጦማር

የ Metro ዜናዎችን እና አዳዲስ መረጃዎችን 
ያንብቡ።

የትራንዚት ማንቂያዎች

የማንቂያ መልዕክቶችን በኢሜይል፣ በጽሁፍ 
መልእክት ወይም በሁለቱም በኩል ለመቀበል 
በቅድሚያ ይመዝገቡ።

የአገልግሎት አማካሪዎች 

የመስመር-ተኮር ማንቂያዎችን ይመልከቱ። እነዚህ ምክሮች የጉዞ ደረጃ ስረዛዎችን፣ ለውጦችን፣ 
ወይም መዘግየቶችን እንደማያካትቱ እባክዎ ልብ ይበሉ።

206-553-3000 ላይ ይደውሉልን   |  WA Relay: 711

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/text-departures.aspx
https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx
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Metro ደህንነትዎን እንዴት እየተጠበቀ እንደሆነ

በ Public Health – Seattle & King County (ሲያትልና ኪንግ ካዉንቲ - ህዝብ ጤና) እና በ Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC፣ የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል ማዕከላት) በመመራት በተቻለ 
መጠን የእርስዎን ደህንነት ለመጠበቅ የሚከተሉትን ጨምሮ የተቻለንን ሁሉ እያደረግን ነው፦

በየቀኑ እያንዳንዱን ተሽከርካሪ መድሃኒት 
መርጨት

የተሻሻሉ የአየር ማጣሪያዎች

የደህንነት ክፍልፋዮች

Metro ን በደህንነት እና በብቃት እንዴት እንደሚጠቀሙበት እነሆ፡-

ሲታመሙ ቤትዎ ይሁኑ ለትራንዚት ማንቂያዎች (Transit Alerts) 
ይመዝገቡ

በ ORCA ካርድዎ ይክፈሉ

ሁላችንም ወደፊት አብረን መጓዛችን እንድንቀጥል እባክዎ ሁሉንም የጤና እና ደኅንነት መመርያ 
ያክብሩ።

https://kingcounty.gov/depts/health.aspx
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ንክኪ የሌለው ክፍያ

በ Puget Sound ክልል ውስጥ በቀላል እና ጤናማ መንገድ የመሳፈሪያ ክፍያ ለመክፈል የ  
ORCA ካርድዎን መታ ያድርጉ። 

የ ORCA ካርድን በኦንላይን ወይም በአካል እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅ “Where to buy (የት 
መግዛት ይችላሉ) ” የሚለውን ገፅ ይጎብኙ። ደንበኞች የ ORCA ካርዶችን እንዲያገኙ እና የኤሌክትሮኒክ 
ቦርሳቸውን (E-purses) የ Metro Pass Sales Office (የማለፊያ ሽያጭ መስሪያ ቤት) እንዲሞሉ 
ለመርዳት ክፍት ነው። 

ለእርስዎ በጣም ጥሩውን ታሪፍ ለማግኘት፣ እባክዎ የእኛን Fares (ታሪፍ) ገጽ ይጎብኙ ወይም የእኛን 
Eligibility Tool (የብቁነት መሣሪያ) ይጠቀሙ። ቅናሽ የተደረገባቸው ታሪፎች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 
ደንበኞች፣ ለአካል ጉዳተኛ ተጓዦች፣ አረጋውያን እና ወጣቶች ይገኛሉ። ምዝገባውን በአካል ወይም 
በቅርቡ ስራ የጀመረውን Reduced Fare Portal (የቅናሽ ታሪፍ ፖርታል) በመጠቀም ማድረግ ይችላሉ። 

እንደ አማራጭ፣ የ Transit GO ቲኬቶችን በሞባይል መሳሪያዎ አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ። ሆኖም፣ 
ቅናሽ የተደረገባቸው ታሪፎች በ Transit GO ቲኬቶች በኩል አይገኙም።

የቀን ሙሉ የተደጋጋሚ አገልግሎት ክልላዊ 
ትስስር

የ King County Metro የቀን ሙሉ፣ ተደጋጋሚ፣ ክልላዊ ትስስር ተጨማሪ ተጓጓችን ወደ ትራንዚት 
እንኳን በደህና መጣችሁ ማለቱን ይቀጥላል። ጥቅምት 2021 ውስጥ 36 መስመሮችን ወደስራ 
ከመለስን በኋላ ሜትሮ መጋቢት 2022 ውስጥ ተጨማሪ ማሻሻያዎች አድርጓል። ወቅታዊ መረጃዎች 
ወደ ሆስፒታች እና ትምህርት ቤቶች በቀላሉ መድረስ የሚቻልበትን መንገድ፣ በማዕከላዊ እና ደቡብ 
ምስራቅ Seattle ተጨማሪ የሌሊት አገልግሎቶችን እና በ City of Seattle የገንዘብ ሽፋን የሚደረጉ 
አንዳንድ የጉዞ ጭማሪዎችን ያካትታሉ።

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket
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ተዛማጅ አዳዲስ መረጃዎች

“It’s a great day to ride Metro” መታተም የሚችል አንድ ገጽ / ፖስተር

“Ready when you are: A healthier Metro is here” መታተም የሚችል አንድ ገጽ / ፖስተር

COVID-19 Response and Recovery Report (ኦክቶ. 2020)

COVID-19 Response and Recovery Report Progress Update (ማርች 2021)

ቁርጠኝነታችን

ክልላችንን እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ፣ King County Metro በወረርሺኙ ወቅት አላቆመም ነበር። አሁን 
ላይ ትራንዚትን የሚጠቀሙም ቢሆን ወይም መመለስ የሚፈልጉ ከሆነ፣ እርስዎን ለማሳፈር ደስተኞች 
ነን። Metro ለቀጠሮዎች፣ ክፍሎች፣ መዝናኛ፣ ለግብይት፣ ለስራ እና ሌሎችም የእርስዎ ምቹ፣ ጤናማ 
እና ዘላቂ አማራጭ ነው። የእኛ የማይለወጠው ግባችን ከበፊቱ ይልቅ አስተማማኝ፣ በጣም ፍትሐዊ 
እና ዘላቂ ጠንካራ የሆነ የእንቅስቃሴ ኤጀንሲን እንደገና መገንባት ነው። አንድ ላይ ሆነን ወደፊት 
ስንጓዝ፣ ግባችን ለመንቀሳቀስ ሁልጊዜ የእርስዎ ተቀዳሚ ምርጫ Metro እንዲሆን ነው።

https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf

