
 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 

 
በሜሪላንድ የመገናኛ አስተዳደር የፐርፕል መስመር ፕሮጀክት ምክንያት በቤተሰዳ፣ ሲልቨር 
ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልተን ስለታቀደው የመመላለሻ ክንውን ለውጦች ያለዎትን አስተያየት 
ሜትሮ ማወቅ ይፈልጋል። 
 
ስለ ፕሮጀክቱ 
 
የሜሪላንድ የመገናኛ አሰተዳደር (MTA) ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኘው ከቤተሰዳ እስክ ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ፣ 
ኒው ካሮልቶን ድረስ የሚዘረጋውን 16-ማይል የፐርፕል የቀላል ሀዲድ መስመር ለመሥራት በዝግጅት ላይ ነው።  
ይህ ፕሮጀክት፣ በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ የመገናኛ ባለሥልጣን  (WMATA) የሚካሄዱ ሶስት 
መጓጓዣ ክንውኖች፣ ቤተሰዳ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ እና ኒው ካሮልቶን ላይ የታቀዱ ለውጦችን ያካትታል። 
 
ቤተሰዳ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የቤተሰዳ ፐርፕል መስመር ጣቢያን ከመንገዱ ጠርዝ ጋር የሚያገናኝ በደቡብ በኩል አዲስ መግቢያ 

መገንባት። 
 
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• የነባሩን የሲልቨር ስፕሪንግ መገናኛ ማዕከል የላይኛውን ደረጃ እና የሲልቨር ስፕሪንግ ፐርፕል መስመር 

ጣቢያን ለማገናኘት ከጣቢያው መድረክ ደቡብ ጫፍ በኩል አዲስ መግቢያ መገንባት።  
 
ኒው ካሮልተን ሜትሮባቡር ጣቢያ 
 
• ለኒው ካሮልተን ፐርፕል መሰመር ጣቢያ ክንውኖች መንገድ ለመክፈት በጣቢያው በስተሰሜን በኩል 

ከሚገኘው ፓርክ እና ራይድ ሰርፌስ ሎት 4፣ 500-600 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማስወገድ። 
 

• ከሜሪላንድ ስቴት 480 የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ወደ WMATA ማስተላለፍ። ይህ የስቴት ይዞታ 
የሆነው ፓርክ እና ራይድ ሎት በኒው ካሮልተን ባቡር ጣቢያ በስተደቡብ ይገኛል። 

 
 
አስተያየትዎን እስከ ዓርብ፣ ታህሳስ 15 ቀን በ 5:00 p.m ያቅርቡ። 
 

- ጥናቱን በመውሰድ አስተያየተትዎን በኦንላይን wmata.com/initiatives ያቅርቡ። 
 

- ማክሰኞ፣ ታህሳስ 5 ቀን 2017 ዓ.ም. ለህዝብ ክፍት የሆነ ዝግጅት በ 5:30 p.m. እና የህዝብ ችሎት 
መደመጥ በ 6:00 p.m. በ Metro Headquarters, 600 5th St NW, Washington DC 
ይሳተፉ።  
 

 
 
ስለታቀደው ክንውን ለውጦች ከህዝብ የተሰበሰበው አስተያየት በ2018 መጀመሪያ ለመጨረሻ ግምገማ እና 
ማጽደቅ ለ WMATA የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ሁሉም ለውጦች በሜሪላንድ ስቴት ይሸፈናሉ። 
 
 
የሕዝብ ተሳትፎ፣ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ አቋም መድሎ ሳይደረግ ይጠየቃል።  በአሜሪካ የአካል 
ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ) ካስፈለገዎት የፕሮጀክቱን ቡድን በ 202-962-2511 (TTY: 202-962-
2033)ከሕዝብ ችሎት መደመጥ ቢያንስ ከ 48 ሰዓታት በፊት ያነጋግሩ። 


