SafeTrack Surge #15
ወደ Orange መስመር እየመጣ ነው
ከማክሰኞ ከግንቦት 16 እስከ ሐሙስ ሰኔ 15 ቀን 2017
ዓ.ም. ድረስ፣ በStadium-Armory እና በNew
Carrollton መካከል የሚገኝ የመስመር ክፍል ዝግ ይሆናል

በStadium-Armory የሜትሮ ባቡር ጣቢያ የኦሬንጅ መስመርን ይጠቀማሉ?
ለዚህ ከፍተኛ የአገልግሎት መስተጓጎል አስቀድመው እቅድ ያውጡ።
ምን እየተደረገ ነው፡
•

በStadium-Armory እና በNew Carrollton መካከል የኦሬንጅ መስመር አገልግሎት አይኖርም።
የተዘጉ ጣቢያዎች፡ New Carrollton፣ Landover፣ Cheverly፣ Deanwood እና Minnesota Ave

•

ወደ/ከተዘጉ ጣቢያዎች፣ የተወሰኑ ነፃ የሻትል አውቶቡስ አገልግሎት ይኖራል።

አስቀድመው እቅድ ያውጡ፡
•

ተጨማሪ የመጓጓዣ ሰዓት ይኑርዎት።

•

የተሻለው የጉዞ ምርጫን ለማወቅ፣ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ያመዛዝኑ።

•

በwmata.com/safetrack ወይም በhttp://safetrack.godcgo.com/ የበለጠ አማራጭ የሆኑ የመጓጓዣ ምርጫዎችን ይፈልጉ።

•

ጥያቄዎች ካለዎት ወይም እርዳታ ከፈለጉ፣ የሜትሮ የደንበኛ አገልግሎት በ202-637-7000 ይደውሉ።

•

ስለ SafeTrack እና ሌሎች የአገልግሎት መስተጓጎሎች ወቅታዊ መረጃ የMetroAlerts በቴክስት ወይም በኢሜል ለማግኘት በwmata.com/metroalerts
ይመዝገቡ።

ይህንን የሜትሮ ባቡር ጣቢያን የሚጠቀሙ ተማሪዎች ወደሚከተሉት እና ከሚከተሉት ጣቢያዎች በተደጋጋሚ ይጓዛሉ። እነዚህን
አማራጮች ያስተውሉ:

ጣቢያ

የጉዞ አማራጮች

Deanwood

ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት) ወይም የሜትሮአውቶቡስ መስመር 96፣ ወደ W4 ይሸጋገሩ

Minnesota Ave

ነፃ የሻትል አውቶቡስ

SafeTrack Surge #15
ወደ Orange መስመር እየመጣ ነው
ከማክሰኞ ከግንቦት 16 እስከ ሐሙስ ሰኔ 15 ቀን 2017
ዓ.ም. ድረስ፣ በStadium-Armory እና በNew
Carrollton መካከል የሚገኝ የመስመር ክፍል ዝግ ይሆናል

በMinnesota Ave የሜትሮ ባቡር ጣቢያ የኦሬንጅ መስመርን ይጠቀማሉ?
ለዚህ ከፍተኛ የአገልግሎት መስተጓጎል አስቀድመው እቅድ ያውጡ።
ምን እየተደረገ ነው፡
•

በStadium-Armory እና በNew Carrollton መካከል የኦሬንጅ መስመር አገልግሎት አይኖርም።

የተዘጉ ጣቢያዎች፡ New Carrollton፣ Landover፣ Cheverly፣ Deanwood እና Minnesota Ave
•

ወደ/ከተዘጉ ጣቢያዎች፣ የተወሰኑ ነፃ የሻትል አውቶቡስ አገልግሎት ይኖራል።

አስቀድመው እቅድ ያውጡ፡
•

ተጨማሪ የመጓጓዣ ሰዓት ይኑርዎት።

•

የተሻለው የጉዞ ምርጫን ለማወቅ፣ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ያመዛዝኑ።

•

በwmata.com/safetrack ወይም በhttp://safetrack.godcgo.com/ የበለጠ አማራጭ የሆኑ የመጓጓዣ ምርጫዎችን ይፈልጉ።

•

ጥያቄዎች ካለዎት ወይም እርዳታ ከፈለጉ፣ የሜትሮ የደንበኛ አገልግሎት በ202-637-7000 ይደውሉ።

•

ስለ SafeTrack እና ሌሎች የአገልግሎት መስተጓጎሎች ወቅታዊ መረጃ የMetroAlerts በቴክስት ወይም በኢሜል ለማግኘት በwmata.com/metroalerts
ይመዝገቡ።

ይህንን የሜትሮ ባቡር ጣቢያን የሚጠቀሙ ተማሪዎች ወደሚከተሉት እና ከሚከተሉት ጣቢያዎች በተደጋጋሚ ይጓዛሉ። እነዚህን
አማራጮች ያስተውሉ:

ጣቢያ

የጉዞ አማራጮች

Anacostia
Columbia Heights

የሜትሮ አውቶቡስ መስመር V2
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር X2 ወይም X9 ወደ Gallery Place የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
ወይም ነፃ ሻትል ከStadium-Armory የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ በL’Enfant Plaza የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ
አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር V2፣ ወደ መስመር 92 ይሸጋገሩ
ወይም ሜትሮ አውቶቡስ መስመር U8፣ ወደ W4 ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር U7
ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት)
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደStadium-Armory የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ፣ ኦሬንጅ እና ሲልቨር መስመሮች ይሸጋገሩ
ወይም የሜትሮ አውቶቡስ መስመር X2፣ ወደ 30N፣ 30S፣ 32፣ 36 ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር V4
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር X2 ወይም X9 ወደ Gallery Place የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ወይም ሜትሮ አውቶቡስ መስመር X3 ወደ NoMa-Gallaudet U የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Stadium-Armory የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ፣ ኦሬንጅ ወይም ሲልቨር መስመሮች
ይሸጋገሩ፣ በMetro Center የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር V2 ወደ Anacostia የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር X3

Congress Heights
Deanwood
Foggy Bottom-GWU
Potomac Ave
Rhode Island Ave

Stadium-Armory
Southern Ave
U Street-Cardozo

SafeTrack Surge #15
ወደ Orange መስመር እየመጣ ነው
ከማክሰኞ ከግንቦት 16 እስከ ሐሙስ ሰኔ 15 ቀን 2017
ዓ.ም. ድረስ፣ በStadium-Armory እና በNew
Carrollton መካከል የሚገኝ የመስመር ክፍል ዝግ ይሆናል

በDeanwood የሜትሮ ባቡር ጣቢያ የኦሬንጅ መስመርን ይጠቀማሉ?
ለዚህ ከፍተኛ የአገልግሎት መስተጓጎል አስቀድመው እቅድ ያውጡ።
ምን እየተደረገ ነው፡
•

በStadium-Armory እና በ New Carrollton መካከል የኦሬንጅ መስመር አገልግሎት አይኖርም።

የተዘጉ ጣቢያዎች፡ New Carrollton፣ Landover፣ Cheverly፣ Deanwood እና Minnesota Ave
•

ወደ/ከተዘጉ ጣቢያዎች፣ የተወሰኑ ነፃ የሻትል አውቶቡስ አገልግሎት ይኖራል።

አስቀድመው እቅድ ያውጡ፡
•

ተጨማሪ የመጓጓዣ ሰዓት ይኑርዎት።

•

የተሻለው የጉዞ ምርጫን ለማወቅ፣ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ያመዛዝኑ።

•

በwmata.com/safetrack ወይም በhttp://safetrack.godcgo.com/ የበለጠ አማራጭ የሆኑ የመጓጓዣ ምርጫዎችን ይፈልጉ።

•

ጥያቄዎች ካለዎት ወይም እርዳታ ከፈለጉ፣ የሜትሮ የደንበኛ አገልግሎት በ202-637-7000 ይደውሉ።

•

ስለ SafeTrack እና ሌሎች የአገልግሎት መስተጓጎሎች ወቅታዊ መረጃ የMetroAlerts በቴክስት ወይም በኢሜል ለማግኘት በwmata.com/metroalerts
ይመዝገቡ።

ይህንን የሜትሮ ባቡር ጣቢያን የሚጠቀሙ ተማሪዎች ወደሚከተሉት እና ከሚከተሉት ጣቢያዎች በተደጋጋሚ ይጓዛሉ። እነዚህን
አማራጮች ያስተውሉ:
Station

Travel Alternatives

Anacostia

የሜትሮ አውቶቡስ መስመር U7 ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Minnesota Ave የሜትሮ ባቡር ጣቢያ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት)፣ ወደ V2 ይሸጋገሩ
ወይም የሜትሮ አውቶቡስ መስመር W4
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Capitol Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ
በL’Enfant Plaza የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Capitol Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ
ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት) ወይም U7 ወደ Minnesota Ave የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ X2 ይሸጋገሩ፣ ወደ 30N፣ 30S፣ 32፣ 36 ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Capitol Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ፣
በL’Enfant Plaza የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር U7
ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት)
ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት) ወይም U7 ወደ Minnesota Ave የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደሜትሮ አውቶቡስ መስመር X2 ወይም X9 ወደ
Gallery Place የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ይሸጋገሩ፣ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ወይም ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት) ወይም U7 ወደ Minnesota Ave የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደሜትሮ አውቶቡስ መስመር X3 ወደ
NoMa-Gallaudet U የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ይሸጋገሩ፣ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ወይም ነፃ ሻትል ወደ Capitol Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ፣
በMetro Center የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Capitol Heights፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ፣
በL’Enfant Plaza የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመር W4፣ በCongress Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ አረንጓዴ መስመር ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ (በየ30 ደቂቃዎች ልዩነት) ወይም የሜትሮ አውቶቡስ መስመር W4፣ ወደ 96 ይሸጋገሩ
ነፃ የሻትል አውቶቡስ ወደ Capitol Heights የሜትሮ ባቡር ጣቢያ፣ ወደ ሰማያዊ ወይም ኦሬንጅ መስመሮች ይሸጋገሩ፣
በMetro Center የሜትሮ ባቡር ጣቢያ ወደ ቀይ መስመር ይሸጋገሩ
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