Arlington’s
Transportation
Options

COMMUTER STORES /ኮምዩተር ሱቆች
እርስዎ በአካል በመሄድ ማለፊያ /ትኬት/ መግዛት ካስፈለግዎ ወይንም
ደግሞ ጉዞዎን በማስተባበር የሚረዳዎ ባለሙያ /commuter specialist/
ካለዎ በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ወደ አንዱ ኮምዩተር ሱቅ ጎራ በማለት
መስተናገድ ይችላሉ። እነዚህ የችርቻሮ ሱቆች ሮዝሊን፤ ቦልስተን፤ ክርስታል
ሲቲ እና ሻርሊንግተን ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ ሱቆች
በአርሊንግተን አሌክሳንድሪያና ዲሲ ቋሚ በሆኑ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ
አገልግሎት ይሰጣሉ።

አካባቢዎን በቀላሉ
ለማወቅ የሚያስችልዎ
የመጓጓዣ(ትራንስፖርት) መረጃ፤

COMMUTERDIRECT.COM /
ኮምዩተርዳይሬክት ዶት ኮም
በ Commuterdirect.com ትኬትዎን መግዛትና ወደፈለጉት ክልል መሸጋገሪያ
አቅራቢዎች/Regional transit providers/ ማለትም WMATA, MARC, MTA

Arlington’s Car-Free Diet መኪና መንዳት ሳይኖርብዎ
በአርሊንግተንና በዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኙ
የተለያዩ ስፍራዎች በቀላሉ ለመሄድ የሚያስችልዎትን
ዘዴና መረጃ የሚጠቁም ነው።
በሺዎች የሚቆጠሩ የአርሊንግተን እና አካባቢው ነዋሪዎች መኪና ሳይጠቀሙ
ወይም ሳይነዱ የእለት ከእለት ተግባራቸውን ያከናውናሉ። እርስዎም ከእነርሱ
አንዱ በመሆን ገንዘብዎን ይቆጥቡ፤ ጤናዎን ያሻሽሉ እንዲሁም አካባቢዎን
ከብክለት ይታደጉ።
ለዚህም የሚረዳዎ ጠቃሚ መረጃ እነሆ፤

and VRE ማስተላለፍ ይችላሉ። አልያም ትኬትዎ ከመኖሪያ ቤትዎ ድረስ
እንዲመጣልዎ ማድረግም ይችላሉ።

ART: 703-228-RIDE (703-228-7433)

ወደ አሰቡት ቦታ እንዴት መሄድ
ይችላሉ?

STAR: 703-892-TRIP (703-892-8747), TDD: 711

በአርሊንግተን ውስጥ ወደሚገኙ ወደተለያዩ የገበያ ቦታዎች፤ የመመገቢያና

METRO and METROBUS: 202-637-7000 TTY 202-638-3780

መዝናኛ ስፍራዎች ለመሄድ እንዲሁም አካባቢዎ ን(ካውንቲዎን) በደንብ

SMARTRIP: 888-762-7874

ለማወቅ ART (አርሊንግተን ትራንዚት)፤ ሜትሮ አውቶቡስ እንዲሁም

METROACCESS: 301-562-5360, TTY 301-588-7535

ሜትሮ ባቡር መጠቀም ይችላሉ።

ጠቃሚ የደንበኛ አገልግሎት ቁጥሮች

METRO BIKE LOCKER: 202-962-1116

አውቶቡስ እና ባቡር፤

METRO LOST AND FOUND: 202-962-1195
ያለ መኪና ስለመንቀሳቀስ /car free/ የበለጠ ጠቃሚና አዝናኝ
Arlington’s Car Free Diet እዚህ ይከታተሉ።

የቨርጂኒያ ፈጣን ባቡር
ማናሰስ እና ፍሬድሪክስበርግ መካከል ፈጣንና አመቺ የሆነ
አገልግሎት የሚሰጥ ነው። vre.org

በእግር መጓዝ እና ብስክሌት መንዳት
በአርሊንግተን በርካታ ለእግር ጉዞና ለብስክሌት አመቺ መንገዶች አሉ።
በቁጥር በርካታ የሆኑ የብስክሌት መንጃ መንገዶች አመቺ የሆኑ ቦታዎች
ላይ ከተዘጋጁ የኪራይ ብስክሌቶች ጋር ተዘጋጅቶሎታል። በተጨማሪም
መኪና ብስክሌትና መንገደኞች በአንድ ላይ በተመቻቸ ሁኔታ በጋራ

ለመሄድ የመሸጋገሪያ ባሶችን (ART)፤ ሜትሮ ባሶችን እንዲሁም ባቡር

ሊጠቀሙአቸው የሚችሉአቸው አውራ ጎዳናዎች ይገኛሉ።

n

የአርሊንግተን ካውንቲ አስተዳደር ለአካለ ስንኩላን /disables/ ማለትም
የአሜሪካ ህግ አካለ ስንኩላን ብሎ የዘረዘራቸውን መስፈርት ለሚያሟሉ
አካለ ስንኩላን ነፃ የመጠለያ አገልግሎት ይሰጣል። ይህን አገልግሎት
ለማግኘት በ 703 228-RIDE (7433), TDD: 711 ይደውሉ ወይንም ደግሞ
በ questions@commuterdirect.com ኢሜይል ያድርጉ።

ሁኔታዎች አሉ። ከ 50 ማይል በላይ የሆነ ለእግረኞችና ለባለብስክሌቶች

ውስጥ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ወደሚፈልጓቸው የተለያዩ ባሶች/

የተዘጋጀ መንገድ፤ በተጨማሪም 31 ማይል ለብስክሌት ብቻ የተወሰኑ

ባቡር ማቆሚያ ለመድረስ እንደ የመሸጋገሪያ ትራንስፖርት በመሆን

ሌኖች ይገኛሉ። ሜትሮ ባሶችና ሜትሮ ባቡሮችም ከባለብስክሌቶች

ያገለግላል። ከሜትሮ ባስ ጋር ጎን ለጎን ከአካባቢ ጋር የሚስማሙ

ጋር በጋራ የሚስተናገዱባቸው መንገዶች አሉ። የብስክሌት መንዳት

(environmental friendly) እና የተፈጥሮ ጋዝ የሚጠቀሙ

ትምህርት ካስፈለግዎት ደግሞ በ ድህረ ገጽ bikearlington.com ላይ

አነስተኛና አረንጓዴ የሆኑ ባሶች ወደ በተለያዩ የባቡር ማቆሚያዎች

በመመዝገብ ትምህርቱን ማግኘት ይችላሉ።

arlingtontransit.com

n

n   ብስክሌት መንዳት በአርሊንግተን ብዙ ለባለብስክሌቶች የተመቻቹ

አርሊንግተን ትራንዚት (ART) አርሊንግተን ትራንዚት በአርሊንግተን

መካከል (ከአንዱ ጣቢያ ወደ ሌላው) ተጠቃሚዎችን ያመላልሳሉ።

n

፤

Virginia Railway Express/VRE ይህ ባቡር በአርሊንግተን

አርሊንግተን ውስጥ ወደሚገኙ የተለያዩ ከተሞች እና ቦታዎች
ወደሚሄድባቸው የተወሰኑ ቦታዎች ደግሞ ባቡር መጠቀም ይችላሉ።

መረጃዎችን ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ የአርሊንግተን ካርፍሪ ዳይት /

n

ሜትሮ አውቶቡስ (METROBUS) የዲሲ እና አካባቢው የባስ

n   የጋራ (የህዝብ) ብስክሌቶችን መጠቀም የጋራ ብስክሌቶች
አባል በመሆን በአርሊንግተን አሌክሳንድሪያ ዋሽንግተን ዲሲ እና
ሞንትጎመሪ ካውንቲ ውስጥ በቀላሉ የብስክሌቶች ተጠቃሚ መሆን

አገልግሎት አርሊንግተንንም ይሸፍናል። ሃያ አምስት(25) ዋና

ይችላሉ። ከ 350 በላይ ከሚሆኑ የብስክሌት ማቆሚያ ጣቢያዎች

ዋና የአውቶቡስ መስመሮችና ወደ መቶ(100) የሚጠጉ የተለያዩ

ብስክሌቶችን በመውሰድ ባቀዱት የጉዞ መርሃ ግብር መሰረት

አቅጣጫዎችን የሚሸፍን የባስ አገልግሎት መኖሩ መኪና ሳይነዱ

ሳይጨናነቁ በቀላሉ ግብዎን መምታት ይችላሉ። ለምሳሌ አጭር

ያሰቡት ቦታ መድረስ መቻልዎን የሚያረጋግጡበት እውነታ ነው።

ፈጣን ጉዞ ለማድረግ ወይንም ቅርብ ቦታ ደርሶ ለመምጣት፤ በምሳ

commuterpage.com/metro

ሰአትዎ የሚበላ ነገር ባፋጣኝ ይዞ ማለትም አካባቢ ካለ ምግብ ቤት

ባቡር አርሊንግተንን በቀጥታ ከዲሲ እና አካባቢው የሚያገናኝ የባቡር

ለመሳሰሉት። capitalbikeshare.com

ወይንም ሱቅ ገዝቶ ለመመለስ፤ ከቤት ወደ ባቡር ጣቢያ ለመድረስ እና

አገልግሎት በሰማያዊ፤ ቢጫና ብራማ ቀለማት በተከፋፈሉ የባቡር
መስመሮች ይሰጣሉ። በአጠቃላይ በአርሊንግተን 11 የባቡር ጣቢያዎች
ይገኛሉ። wmata.com

n   በእግር መጓዝ  በአርሊንግተን አመቺ የሆኑ ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶች፤
የጊዜ መጠንን የሚያመላክቱ (መንገዱን ለማቋረጥ ያልዎትን ቀሪ
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ደቂቃ የሚያሳዩ) የእግረኛ ትራፊክ መብራቶች፤ እንዲሁም ለጨዋታ

ከመሄድዎ በፊት

/fun/ የተዘጋጁ ‘walkabout’ የደርሶ መልስ እግር ጉዞ ማድረጊያ
መንገዶች፤ ለመኖር እና ለመስራት አመቺ የሆኑ ቦታዎችን ጨምሮ

አሁን አርሊንግተንን ያለመኪና እንዴት በቀላሉ ማካለል እንደሚችሉ

በአካባቢዎ ይገኛሉ።

ተምረዋል። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልግዎ ስንቅ እነሆ፤

መኪናን በጥቂቱ የመጠቀም አማራጮች
(Car-lite options)
n

መኪናን በጋራ መጠቀም ለእለት ከእለት ተግባርዎ ወይንም
ላሰቡት ጉዞ መኪናን መጠቀም ግድ ካልዎት መኪናን በጋራ
የመጠቀም (በየተራ የማሽከርከር) አማራጭ መውሰድ ይችላሉ።
በአካባቢዎ ከሚኖሩና በአንድ ቦታ (አካባቢ) ከሚሰሩአቸው ሰዎች
ጋር መኪናን በጋራ በየተራ በማሽከርከር ቢጠቀሙ የጋዝ፤ የመኪና
ማቆሚያ፤ የኢንሹራንስ እና የጥገና ወጪዎን መቀነስ ይችላሉ።

በእግርዎ ሲጓዙም ሆነ መኪና አልያም ብስክሌት ሲነዱ መንገዶችን
በመልካም ሁኔታ በጋራና በሰላም ለመጠቀም እንዲያስችልዎ ምንግዜም

ኮምፒውተር ወይንም ዘመናዊ ስልክ አለዎ? እንደዛ ከሆነ የሚያስፈልግዎ
ጠቃሚ መረጃዎችን እንጠቁምዎ፤

CarFreeAtoZ.com
n CarFreeAtoZ.com ይህ ድህረ ገጽ በታላቁ ዲሲ ክልል ሊያደርጉ ያሰቡትን 		
ጉዞ በተለያዩ አማራጮች ንጽጽር የሚያሳይዎ ነው።

mobile.commuterpage.com

የመሄድ ዕድል ሲኖርዎ፤ ከሁለት ተሳፋሪ በላይ ለጫኑ ተሽከርካሪዎች

አካሄዱን አስቀድሞ የተነበየ /Predictable/ ፦ ወዴት እና እንዴት

ብቻ የተዘጋጀውን አውራ ጎዳና /HOV/ በመጠቀምም የትራፊክ

እንደሚጓዙ አስቀድመው በመተንበይ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ በማስተዋል

n ART Real Time Predictions የሚቀጥለው አረንጓዴ ባስ መቼ 		
እንደሚመጣ ይጠቁማል።

መጨናነቅን ማስወገድ ይችላሉ። ይህን አማራጭ ለመጠቀም

ያድርጉ። ድንገተኛና ያልታሰቡ እንቅስቃሴዎችንም ለምሳሌ ድንገት ሌን

n ART Alerts የአገልግሎት መዘግየት ካለ ያሳውቅዎታል።

ተጨማሪ መረጃ በድህረ ገጽ commuterpage.com/carpool ይመልከቱ።

መቀየር ወይንም ግራ የተጋባ እንቅስቃሴ ከማድረግ ይቆጠቡ።

የኪራይ መኪና መጠቀም (Car Sharing) በአስፈለግዎ ጊዜና ቦታ

ንቁ /Alert/፦ ሲጓዙ አካባቢዎን በደንብ ያስተውሉ። ሌሎች

n Point-to-Point መነሻ እና መድረሻዎን በመመርኮዝ ART, ሜትሮ 		
ባሶችንና ሌሎት የመሸጋገሪያ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ካሰቡበት 		
ያደርስዎታል።

ለ30 ደቂቃ እና ከዚያ በላይ ሊጠቀሙበት የሚችሉት መኪና በቀላሉ

ተሽከርካሪዎችን እና እግረኞችን ከግምት ውስጥ ማስገባትዎንም

ለመከራየት እንደሚችሉ ያውቃሉ? የ ‘zipcar’ , ‘car2go’ ወይንም

አይዘንጉ።

wmata.com/rider-tools

‘Enterprise car sharing’ አባል ከሆኑ የጋዝ መክፈል ሳያስፈልግዎ

ህጋዊ /Lawful/፦በመኪናም ሆነ በብስክሌት አልያም በእግርዎ ሲጓዙ

በተመጣጣኝ የኪራይ ዋጋ የመኪና ክራይ አገልግሎት ማግኘት

የትራፊክ ህጐችን ያክብሩ።

n Metro’s Rider Tools ይህ የጉዞ አሰናጅ /trip planner/ የባሶችና 		
የባቡሮች ትክክለኛ መዳረሻ ሰዓት እንዲሁም በአቅራቢያዎ ያሉ ሌሎች 		
አገልግሎቶችን ይጠቁማል።

ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ ድህረ ገጽ commuterpage.com/carshare
ን ይጎብኙ።
n

በአርሊንግተን ጎዳናዎች ሲጓዙ ተንባይ
(አካሄዱን አስቀድሞ የሚያውቅ)፤ ንቁ
እና ህጋዊ ይሁኑ
PAL (Predictible, Alert and Lawful) በመሆን ይተባበሩ።

በተጨማሪም በማያሽከረክሩበት/ተራዎ ባልሆነ/ ግዜ ዘና ብለው

n

የጉዞ ስንቆች

ታክሲ እና ሌሎች የመጓጓዣ ግልጋሎት ሠጪ ኩባንያዎች
በአርሊንግተን ውስጥ የታክሲ እና ተመሳሳይ የመጓጓዣ አገልግሎት
የሚሰጡ (ለምሳሌ ዑበር፤ ሊፍት፤ ሳይድካር እና የመሳሰሉት) ሰባት
ኩባንያዎች ይገኛሉ። እነዚህ ኩባንያዎች በዘመናዊ ስልኮች
በመታገዝ መንገደኛን በአካባቢው ከሚገኙ አሽከርካሪዎች ጋር
በማገናኘት ቀልጣፋ አገልግሎት ይሰጣሉ። ለበለጠ መረጃ
commuterpage.com/taxi ይጎብኙ።

ለደህንነትዎ የበለጠ መረጃ commuterpage.com/Pal

ከቤት ሆኖ መስራት /Teleworking
ጠዋት ከእንቅልፍዎ በመነሳት በቀጥታ ወደ ኮምፒተርዎ በመሄድና
ከቤትዎ ሆነው በመስራት የየቀኑን የተጨናነቀ ጉዞ የማስቀረት ህልምዎን
እውን ማድረግ ይችላሉ። ይህን ለማድረግ አሠሪዎን /መስሪያ ቤትዎን/
አልያም የአርሊንግተን ትራንስፖርት ፓርትነርን በስልክ ቁጥር 703-2479299 ደውለው ወይንም በድህረ ገጽ arlingtontransportationpartners.
com ላይ ያግኙ።

ስማርትሪፕ/ SmarTrip®
ይህ ካርድ ገንዘብ እየሞሉ በቀላሉ እና በፍጥነት
የጉዞ ሂሳብዎን ለመክፈል ተመራጭ የሆነና
ለብዙ ጊዜ የሚቆይ የመክፈያ ካርድ ነው። ካርዱን
በመጠቀም የሚከፍሉ ከሆነ የዋጋ ቅናሽ እና አንዴ
በከፈሉት የሁለት ሰዓት ነጻ አገልግሎት ያገኛሉ።
Student iRide SmarTrip ካርድ ለአርሊንግተን
ተማሪዎች የተማሪ ቅናሽ ዋጋ እንዲያገኙ የተዘጋጀ
ሲሆን፤ Senior SmarTrip ካርዶችን በመጠቀም
አዛውንቶች እና እድሜያቸው ከ 65 በላይ የሆኑ
ተመሳሳይ የዋጋ ቅናሽ ያገኛሉ።
ለበለጠ መረጃ commuterpage.com/smartrip
እና commuterpage.com/iride

carfreenearme.com

Bikearlington.com ይህ ድህረ ገፅ አርሊንግተን ውስጥ
ብስክሌት ለመንዳት የሚረዱ ጠቃሚ መረጃዎችን በካርታዎች
በማስደገፍ የሚሰጥዎ ነው። ከዚሀ በተጨማሪም የብስክሌት አነዳድ
እና የደህንነት ትምህርቶች የሚሰጥባቸውን ቦታዎች ይጠቁማል።
Walkarlington.com በዚህ ድህረ ገጽ የልጅ /የአካለ ስንኩል/ ጋሪ ለመንዳት፤
የእግር ደርሶ መልስ ጉዞ ለማድረግ የሚያመቹ የካውንቲውን ምርጥ

n Car-Free Near Me በአቅራቢያዎ ያሉትን የ car-free አማራጮች 		
ከትክክለኛ መድረሻ ግዜ ጋር የሚጠቁም ነው።

ቦታዎች መረጃ ያገኛሉ።

carfreediet.com

STAR and Metro Access

n The CFD Calculator መኪና ባለመንዳትዎ እና ሌሎች አማራጮችን 		
በመጠቀምዎ /እንደመረጡት የመጓጓዣ አይነት/ ምን ያህል የሰውነት 		
ሙቀት እንደሚያቃጥሉ፤ የተቃጠለ አየር ስርጭትን እንደሚቀንሱ 		
በዚያም የአየር ብክለትን እንደሚቀንሱ ያሳይዎታል።
n Urban Village Maps በእያንዳንዱ የአርሊንግተን መንደሮች ያሉ 		
የመሸጋገሪያ አማራጮችንና የብስክሌት መንገዶችን ያሳያል።

STAR የአርሊንግተን ትራንዚትን ደርቦ የሚሰራ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ
METROACCESS ደግሞ ከባቡር/METRO/ ጎን ለጎን የሚሰራ ነው። ስታር
እና ሜትሮ አክሰስ ለህዝብ በተወሰነ መመላለሻ መንገድ እንዲያገለግሉ
የተዘጋጁትን ትራንዚቶች ከእድሜ መግፋት ወይም አካለ ስንኩልነት የተነሳ
መጠቀም ለማይችሉ ሠዎች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው።
arlingtonSTAR.com እና wmata.com/accessibility

ድህረ ገጾች
Carfreediet.com በአንድ ነጠላ ጉዞ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚቆጥቡ፤
እንዴት ጤናዎን እንደሚያሻሽሉ እና አካባቢዎን እንደሚያፀዱ ቁልጭ
አድርጎ ያሳይዎታል።
Commuterpage.com ይህ ድህረ ገፅ የአርሊንግተን እና አካባቢውን ትኩስ
ዜና፤ ካርታ፤ የባስ እና የባቡር ፕሮግራሞችን፤ የብስክሌት እና የእግር
መንገዶችን፤ መኪናን በጋራ የመጠቀም አማራጮችንና ሌሎችንም
ተመሳሳይ መረጃዎች ይዟል።
Commuterdirect.com በዚህ ድህረ ገፅ ትኬትዎን መግዛትና ወደፈለጉት
ክልል መሸጋገሪያ አቅራቢዎች/Regional transit providers/ ማስተላለፍ
ይችላሉ።

Guaranteed Ride Home /አስተማማኝ
የቤት ማድረስ አገልግሎት/
Guaranteed Ride Home ወይንምGRH ተብሎ የሚጠራው የሚሰጠው
ግልጋሎት በተወሰኑ ቀናት ለምሳሌ በሳምንት ሁለት ግዜ አብሮ መጓዝ /
car pool (van pool)/ ፤ ብስክሌት የእግር ጉዞ ወይንም አስተማማኝ
ወደ ቤት የማድረስ አገልግሎት ባስፈለገ ጊዜ ማለትም ከአቅም በላይ
የሆነ ችግር ሲያጋጥም ለምሳሌ ያህል የጤና መቃወስ ሲገጥምዎ ወይም
ልጅዎ ሲታመም፤ ለድንገተኛ የትርፍ ሰዓት ስራ /ማምሸት እንዳለብዎ
በአለቃዎ ድንገት ከታዘዙ/ ሊጠቀሙበት የሚችሉት አገልግሎት ነው።
commuterconnections.org/guaranteed-ride-home ላይ ይመዝገቡ እና
የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ይሁኑ።

