የታቀዱ ትምህርት ቤቶች ቀስ
የሚባልባቸው ዞኖች

የት / ቤት ቀስ የሚባልበት ዞን ምንድነው?
ትምህርት ቤት ቀስ የሚባልበት ዞን ለአንድ ትምህርት ቤት የመዳረሻ ነጥብ በ
600 ጫማ ርቀት ውስጥ በሰፈር ጎዳና ላይ በሰዓት 20 ማይል የሰዓት
የፍጥነት ገደብ ነው። አዲስ የፍጥነት ወሰን ምልክቶች እነዚህን ቀስ
የሚባለባቸው ዞኖች በግልፅ ይገልፃሉ።
የት / ቤት ቀስ የሚባልባቸው ዞኖችን የት እንደሚሆኑ እያቀረብን
ነው?
ቀስ የሚባልባቸውን ዞኖች በ 11 የሕዝብ + 2 የግል ትምህርት ቤቶች ላይ
ሠርቶ ማሳያዎች ቀርበዋል። እነዚህ የማሳያ ፕሮጄክቶች የታቀደውን የቀስታ
ዞን ምልክት በጥቂት ቦታዎች ላይ በመላ አገሪቱ ከመተግበሩ በፊት
ይፈትሻሉ።
ማን ይሳተፋል?
የአርሊንግተን ወረዳ የትራንስፖርት ሠራተኞች በአርሊንግተን የሕዝብ
ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመተባበር ለት / ቤት
ቀስ የሚባልባቸውን ዞኖች የቀረበውን ሀሳብ አዳብረዋል እና የፖሊስ
መምሪያ ሠራተኞች የወረዳው ቦርድ በኖቬምበር 2021 ስብሰባቸው ለት /
ቤቱ ቀስ የሚባለባቸው ዞኖች በሚያስፈልጉት ለውጦች ላይ የሕዝብ ችሎት
እንዲያካሂድ ጠይቀዋል።
ቀስ የሚባልባቸው ዞኖች መቼ ይሰራሉ?
በመጠባበቅ ላይ ያለ የወረዳው ቦርድ ማፅደቅ ፣ በክረምት 2021/2022
ወቅት የተቀነሰውን የፍጥነት ገደቦችን እንለጥፋለን።
ቀስ የሚባልባቸው ዞኖች በእውነቱ ፍጥነቶችን ከቀነሱ እንዴት
እናውቃለን?
ቀስ የሚባለባቸውን ዞኖች (እንደ ተዘጋጀው) በት / ቤቶች ዙሪያ ፍጥነቶችን
በተሳካ ሁኔታ ይቀንሱ እንደሆነ ለመገምገም (በልግ 2021) እና (ከፀደይ
2022) የተሽከርካሪ ፍጥነት መረጃ በፊት እንሰበስባለን። እንዲሁም በሰልፎቹ
ወቅት ስለ ልምዶችዎ እና ምልከታዎችዎ ለማወቅ በ 2022 ጸደይ ውስጥ
የማህበረሰብ ግብረመልስ እንሰበስባለን።
ለኣዳዲስ መረጃዎች ፣ የቪዥን ዜሮ ዌብ ሳይት ይጎብኙ እና በየወሩ
ለጋዜጣችን ይመዝገቡ።

የትምህርት ቤት ተደራሽነት በ
600ft ውስጥ በሁሉም አከባቢ
ቅርብ ጎዳናዎች ➔ 20MPH
በማንኛውም ጊዜ

ትምህርት ቤት
የፍጥነት
ገደብ

20

በትምህርት ቤቶች ዙሪያ ቀስ ያለ
ፍጥነት ለሁሉም ጠቃሚ ነው⧫ በአርሊንግተን ከአራቱ አደጋዎች
አንዱ ፍጥነትን ያካታል።
⧫ በየአመቱ በትምህርት ቤቶች ዙሪያ
ከፍጥነት ጋር የተያያዙ 10+ ግጭቶች
አሉ።
⧫ የተሽከርካሪ ፍጥነት ሲጨምር
የመቁሰል እና የሞት አደጋ
ይጨምራል።
⧫ ልጆች በጣም ተጋላጭ ከሆኑ
ተጓዦቻችን መካከል ናቸው።

የተለዩ ትምህርት ቤቶች ፦
ምክንያቱም የአሁኑ መብራትቶች መተካት
ያስፈልጋቸዋል :
⧫ ቱካሆ ኢኤስ + ቢሾፕ ኦኮኔል ኤችኤስ (ተዋህዷል))
⧫ ግለብ ኢኤስ
⧫ ዌክፊልድ ኤችኤስ + ክሌኤርሞንት ኢኤስ(የተዋሃደ)
⧫ኤስቲ.ቶማስ ሞር ኢኤስ + ኤምኤስ
በከፍተኛ ጉዳት ኔትዎርክ አቅራቢያ እና በ
MWCOG የፍትሃዊነት አፅንዖት አካባቢዎች ውስጥ
⧫ ሆፋማን ቦስተን ኢኤስ
⧫ ጋንስተን ኤም ኤስ
⧫ ድሪው ኢኤስ
በአዲሱ ትምህርት ቤት የሥራ ቡድን :
⧫ ኤስኩኤላ ኪ ኢኤስ (የቀድሞው የአርሊንግተን
ባህላዊ))
⧫ አርሊንግተን ባህላዊ ኢኤስ (የቀድሞው ማኪንሌይ)
⧫ኢኖቬሽን ኢኤስ (የቀድሞው ቁልፍ)
⧫ ካርዲናል ኢኤስ

