በሲያትል ከተማ እየተዘጋጀ ያለው የሲያትል የውሀ ዳር ፕሮግራም በመሀል
ሲያትል በውሀ ዙሪያ ያለውን የከተማ ክፍል በመቀየር ለሁሉም ነዋሪዎች
የሚሆን ተሞከሮ ለመፍጠር ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የአላስካ ዌይ ቫይዳክት በ
2019 መዘጋትን ተከትሎ አዲሱ የውሀ ዳር ፓርኮች፣ ማያዎች፣ የህዝቡ የተለያዩ
የ አርት ስራዎች፣ አካባቢያዊ ጥቅም እና በ እግረኛ መንገድ እና በብስክሌት ከ
ቤል ታውን እና ከ ፓዮኒር ስኩዌር የሚያገናኙ ጎዳኖች ይኖሩታል።

አዲሱ የውሀ ዳር የሚከሉት ተጨማሪ ነገሮችም ይኖሩታል:
ሁሉንም የመጓጓዣ መንገዶች ለማገልገል እና ግልጽ እና አስተማማኝ
የሆኑ የ እግረኛ ማቋረጫዎችን እና ምልክት ያለባቸው መገናኛ መንገዶችን
ለህዝብ ለማቅረብ አላስካን ዌይ እና ኤሊየት ዌይ በአዲስ መልክ
ተሰርተዋል
ለተጓዦች እና ለቤተሰቦች እንዲዝናኑበት የተሰራ ሰፊ እና በአትክልቶች
የተከበበ የእግረኖች መንገድ እና የተለየ ሁለት አቅጣጫ ያለው
የብስክሌቶች መንገድ በውሀው ትይዩ
ከውሀው ዳር ባለው እይታ በደንብ እንዲዝናኑ እና ወደ ውሀው መንገድ
እንዲሆን ታስቦ እንደ አዲስ የተሰራ የወደብ መድረክ፤ በ ኦክቶበር 2019
መጨረሻ ላይ የሚከፈት።
ለሁሉም ሰው ክፍት የሆነ ፓይክ ማርኬትን እና የውሀውን ዳር የሚያገናኝ
መረማመጃ መንገድ፤ ይህም የመዝናኛ፣ የመመገቢያ፣ የእይታ ቦታዎችን
እንዲሁም የተለያዩ ሱቆችን ያካትታል።
በፓዮኒር ስኩዌር ዙሪያ፣ በ ፓይክ እና ፓይን ስትሪቶች ላይ እንዲሁም
የተወሰኑ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚሄዱ የእግረኛ መንግዶችን ማሻሻል
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የወደፊቱን የውሀ ዳር
አካባቢያችንን መገንባት
የውሀ ዳር አካባቢውን የማስተካከሉ ፕሮጀክት በ 2017
የተጀመረ ሲሆን የመጀመሪያው ግንባታ ደግሞ ፒር 62
ላይ ተጀምሯል። በ 2019 በጋ ላይ ደግሞ አዲሱ አላስካን
ዌይ ላይ ስራ ይጀመራል፤ ቫይደክቱን የማስወገድ ስራው
እንደተጠናቀቀ።

የግንባታው መርሃግብር
2017 2018

2019

የሲያትል የውሀ
ዳር የተያያዙ ፕሮጀክቶች

2020

2021

2022

2023

2024

ፓይክ ፕሌስ ገበያ
የባህሩን ግንብ እንደገና ማደስ
ፒር 62/63 ን እንደገና መስራት እና አካባቢያዊ ማሻሻያዎች ማድረግ
ቅድመ ዝግጅቶች

የተለያዩ መገልገያዎችን ቦታ መቀየር

የአላስካን ዌይ ቫይደክትን የማስወገድ ስራ
የ99ታነል መንገድ ክፍት ይሆናል

አዲሱ አላስካን ዌይ እና መዝናኛ ፓርክ
አዲሱ አላስካን ዌይ ይከፈታል

የምስራቅ እና የምዕራብ ማገናኛዎች

ቤል፣ ዩኒየን እና ፓዮኒር ስኩዌር ስትሪቶች ላይ ማሻሻያዎች
እንዲሁም የፓይክ እና ፓይን መንገዶችን ውበት ማሻሻል

ከፍ ያለ መረማመጃ መንገድ
የውሀ ዳር ፓርክ
የማሪዮን መንገድ ድልድይ

በከተማይቱ እና በስቴቱ መሀል በጋራጥምረት
የሚሰራ ፕሮጀክት

የአኩዋሪየሙ አዲሱ ህንፃ
የታቀደው ቅድመ ዝግጅት

የታቀደው
የግንባታው ፍጻሜ

የኮልማን ዶክ የእንደገና ግንባታ

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ማስታወሻ: የግንባታ ቀናቶች ሊቀየሩ ይችላሉ

በውሀው ዳር ስለሚደረጉ ግንባታዎች ተጨማሪ መረጃዎች ከፈለጉ
ለ ሳምንታዊ ኢሜል ዜናችን ይመዝገቡ።
www.waterfrontseattle.org/construction
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