መግቢያ
የሜሪላንድ የትራንስፖርት መምሪያ የ ግዛቱ አውራ ጎዳና አስተዳደር(ኤም.ዲ.ኦ.ቲ ኤስ.ኤች.ኤ)
(MDOT SHA) እና የፌደራል አውራ ጎዳና አስተዳደር (ኤፍ.ኤች.ደብሊው.ኤ)(FHWA) ለ I-495
& I-270 ማኔጅድ ሌን ስቴዲ(Managed Lanes Study) ቁጥጥር ለሚደረግባቸው መስመሮች
ጥናት ከወጣው የብሄራዊ የአካባቢ ፖሊሲ አዋጅ (ኤን.ኢ.ፒ.ኤ)(NEPA) ጋር የሚስማማ
ተጨማሪ የአካባቢያዊ ተጽዕኖ ረቂቅ መግለጫ (ኤስ.ዲ.ኢ.አይ.ኤስ)(SDEIS) በኦክቶበር 1፣
2021 አሳትመዋል። SDEIS የአካባቢያዊ ተጽዕኖ ረቂቅ መግለጫ ዲ.ኢ.አይ.ኤስ(DEIS) በጁላይ
2020 ከታተመ በኋላ የተፈጠሩ አዲስ መረጃዎችን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ተዘጋጅቷል
እንዲሁም ለተመራጩ አማራጭ፣ አማራጭ 9 – ምእራፍ1 South፣ ጠቃሚ የሆኑ ውጤቶችን
እና ምክረ ሀሳቦችን ያቀርባል፦ የአሜሪካ ሌጊዮን ድልድይ ከ I-270 እስከ I-370። ቁጥጥር
ለሚደረግባቸው የመስመሮች ጥናት (Managed Lanes Study) መጨናነቅን ለመቀነስ እና
ለጉዞ አይነቶች፣ የመጓጓዣ መንገዶችን፣ ናሽናል ካፒታል ሪጅን(National Capital Region)
ውስጥ የጉዞ አስተማማኝነት፣ እንቅስቃሴን እና ግንኙነትን የሚያሻሽሉ መንገዶችን ከግምት
ውስጥ እያስገባ ሳለ፣ ይህ አማራጭ ፌዝ 1 ሳዉዝ(Phase 1 South) ውስጥ አዲስ የአሜሪካ
ሌጊዮን ድልድይ መገንባት እና ሁለት ከፍተኛ በስራ ላይ የዋሉ የክፍያ ኤች.ኦ.ቲ(HOT) ቁጥጥር
የሚደረግባቸው መስመሮችን በእያንዳንዱ አቅጣጫ ማቅረብ ላይ ያተኩራል፦ የአሜሪካ ሌጊዮን
ድልድይ ከ I-270 እስከ I-370። የ SDEIS ዓላማ ነባሩ DEIS ውስጥ ልክ ሆኖ በቆየው ትንታኔ
እና መረጃ ላይ ይመሰረታል ነገር ግን ስለ ተመራጭ አማራጮች (Preferred Alternative) ያሉ
አዲስ መረጃዎች ላይ ውስን ነው። SDEIS ውስጥ እንደተገለጸው ተመራጭ ስለ ሆነዉ አማራጭ
እና ተጓዳኝ ተጽዕኖዎች አስተያየት እንዲሰጡ እና እንዲገመግሙ ለህዝብ፣ ለ ኤጀንሲዎች እና
ለሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ዕድል ይሰጣል።
SDEIS ላይ የሚሰጡ አስተያየቶች ከአርብ፣ ኦክቶበር 1፣ እስከ ሰኞ፣ ኖቬምበር 15፣ 2021፣
ከሰዐት 11:59 ተቀባይነት ይኖራቸዋል። MDOT SHA እና FHWA ሰኞ፣ ኖቬምበር 1፣ 2021
ላይ አንድ ምናባዊ የህዝብ ችሎት በሁለት ክፍለ ጊዜዎች ያካሂዳሉ።
የ SDEIS ዓላማ ነባሩ DEIS ውስጥ ልክ ሆኖ በቆየው ትንታኔ እና መረጃ ላይ ይመሰረታል ነገር
ግን ስለ ተመራጭ አማራጮች (Preferred Alternative) ያሉ አዲስ መረጃዎች ላይ ውስን ነው።
I-495 ላይ፣ ተመራጭ የሆነዉ አማራጭ (Preferred Alternative) ሁለት አዲስ የ HOT ቁጥጥር
የሚደረግባቸው መስመሮችን በእያንዳንዱ አቅጣጫ ከ ፌርፎክስ አውራጃ፣ ቨርጂኒያ(Fairfax
County፣ Virginia) ከ ጆርጅ ዋሽንግተን ሚሞሪያል ፓርክዋይ(George Washington Memorial
Parkway) አንስቶ እስከ MD 187፣ አሮግየዉ ጆርጅታወን(Old Georgetown) መንገድ በስተ
ምስራቅ ድረስ መጨመርን ያካትታል። I-270 ላይ፣ ተመራጩ አማራጭ ነባሩን የ HOV
መስመር በእያንዳንዱ አቅጣጫ ወደ HOT የቁጥጥር መንገድ መለወጥን እና I-270 ላይ ከ
I-495 አንስቶ እስከ I-370 በስተ ሰሜን እና የ I-270 ምስራቅ እና ምዕራብ መታጠፊያዎች
ላይ በ HOT ቁጥጥር የሚደረግበትን መስመር በእያንዳንዱ አቅጣጫ መጨመርን ያካትታል።
በዚህ ጊዜ የ I-270 ምስራቅ መታጠፊያ I-495 ምስራቅ ላይ ምንም አይነት እርምጃ፣ ወይም
ማሻሻያዎች አልተካተቱም። የትራንዚት አውቶብሶች እና HOV 3+ ተሽከርካሪዎች ቁጥጥር
የሚደረግባቸውን መስመሮች ከክፍያ ነጻ እንዲጠቀሙ ይሆናል።

SDEIS እና የእርሱ አጋዥ መረጃ በ ኦፒ(Op) መስመሮችበሜሪላንድ ድረገጽ ላይ ይገኛል።
የህዝብ ችሎት ክፍለ ጊዜውን ከ መሳተፋችሁ አስቀድሞ፣ ህብረተሰቡ OpLanesMD.com/
SDEIS ላይ የሚገኘውን የመስመር ላይ ገለጻ ከአርብ፣ ኦክቶበር 1 አንስቶ እንዲገመግሙ
ይበረታ ታል። ከችሎቱ በኋላ፣ የህዝቡ አስተያየቶች ግልባጭ በድህረ ገጹ ላይ ይገኛል።

የ SDEIS ምናባዊ የህዝብ ችሎት ክፍለ ጊዜዎች
ሁለት የቀጥታ ስልክ ጥሪ ምስክርነት የህዝብ ችሎት ክፍለ ጊዜዎች
ሰኞ፣ኖቬምበር 1፣ 2021
ክፍለ ጊዜ 1 • ከሰዐት 2:00–4:00
ክፍለ ጊዜ 2 • ከሰዐት ከ6:00–8:00
ለቃል ምስክርነት የህብረተሰቡ አባላት በሰው ሶስት ደቂቃ ተመራጭ
ባለስልጣናት ደግሞ አምስት ደቂቃ ይመደብላቸዋል። በችሎቱ ወቅት
ለጥያቄዎች ምላሾች አይሰጡም። MDOT SHA እና FHWA በ FEIS ውስጥ
እውነት አዘል አስተያየቶችን ከግምት ውስጥ ያስገባሉ እንዲሁም መልስ
ይሰጡባቸዋል።
በችሎቱ ወቅት የቃል ምስክርነት ይስጡ
• OpLanesMD.com/SDEIS ላይ ወይም በ 833-858-5960
በመደወል ለአንዱ ክፍለ ጊዜ ይመዝገቡ
• አስተያየት ለመስጠት የስልክ ተራ ለመያዝ የቅድመ ምዝገባ
ያስፈልጋል—እስከ ኖቬምበር 1 ይመዝገቡ
• የጸደቀ የክፍለ ጊዜ ሰዓት እና መመሪያዎች ከኖቬምበር 1 አስቀድሞ
ለ ተመዝጋቢዎች በኢሜይል ይላካል
በድምጽ መልዕክት የቃል ምስክርነት ይስጡ
• 855-432-1483 ላይ በመደወል እና በሶስት ደቂቃዎች የተገደበ
አንድ የድምጽ መልዕክት በማስቀመጥ የቃል ምስክርነት ይስጡ
• የቅድመ ምዝገባ አያስፈልግም—የድምጽ መልዕክት ምስክርነት በ
45-ቀን የአስተያየት መስጫ ጊዜ ሙሉ ተቀባይነት ይኖረዋል
የህዝብ ችሎት ክፍል ጊዜዎችን በቀጥታ ይመልከቱ ወይም ይከታተሉ
• OpLanesMD.com/SDEIS ላይ በቀጥታ ስርጭት ይመልከቱ (ዝግ
ጽሁፍ ይገኛል)
• 855-432-1483 ላይ በመደወል በስልክ ያዳምጡ

OpLanesMD.com/SDEIS

SDEIS ላይ አስተያየት የሚሰጡ ባቸው መንገዶች

የእርዳታ ጥያቄ

ምናባዊ የህዝብ ችሎት ክፍለ ጊዜ ዎቹ ላይ የቃል ምስክርነት መስጠት

የ ሜሪላንድ አጭር የስልክ ቁጥር አገልግሎት የስልክ ተጠቃሚዎችን 7-1-1 መርዳት
ይችላል። የመስማት/የንግግር ችግሮች ላለባቸው የ አስተርጓሚ ወይም የእንግሊዘኛ
ቋንቋ ድጋፍ የመሳሰሉ ለመሳተፍ እርዳታ የሚፈልጉ ግለሰቦች 833-858-5960
ላይ እስከ ኦክቶበር 22፣ 2021 ድረስ የ Op Lanes Maryland ነጻ የስልክ ቁጥርን
ማነጋገር አለባቸው።

ምናባዊ የህዝብ ችሎት ክፍለ ጊዜዎች ወቅት፣ ወይም በ 45-ቀን የአስተያየት መስጫ
ጊዜው በሙሉ በ ድምጽ መልዕክት (855-432-1483) የቃል ምስክርነት መስጠት
OpLanesMD.com ላይ የኤሌክትሮኒክ አስተያየት ቅጽ ያስገቡ ለ
oplanesMLS@mdot.maryland.gov ኢሜይል ይላኩ
ለሚከተለው አካል ስለ SDEIS የጽሁፍ ደብዳቤ ይላኩ፦
ጄፍሪይ ቲ. ፎልደን፣ ፒ.ኢ፣ ዲ.ቢ.አይ.ኤ(Jeffrey T. Folden፣ P.E.፣ DBIA)
ምክትል ዳይሬክተር፣ I-495 & I-270 P3 መስሪያ ቤት
Maryland Department of Transportation
ሁሉም አስተያየቶች
State Highway Administration
ተቀባይነት አጊንቷል፣
707 North Calvert Street
የገቡበት ዘዴ ምንም
Mail Stop P-601
ይሁን ምን፣ እኩል
ግምት ይሰጣቸዋል።

Chinese 如需<中文版>的简报，请发电子邮件到 oplanesMLS@
mdot.maryland.gov 。请在电子邮件主题栏标出
Amharic ይህንን ጋዜጣ በ<አማርኛ> ለማግኘት፣ እባክዎ በሚከተለው
አድራሻ ኢሜይል ይላኩ: oplanesMLS@mdot.maryland.
gov። እባክዎ በኢሜይሉ ርዕስ ላይ ብለው ያመልክቱ።
Vietnamese Để nhận được bản tin này bằng <tiếng Việt>,, xin vui
lòng gửi email đến: oplanesMLS@mdot.maryland.gov.
Xin vui lòng biểu thị trong dòng tiêu đề email.
Spanish Para recibir este boletín en por favor envíe un correo
electrónico a: oplanesMLS@mdot.maryland.gov.
Por favor indique en español el asunto del correo
electrónico.

