
n የፊት መሸፈኛዎች በሁሉም ጊዜያት መደረግ 

አለባቸው።  
ማሳሰቢያ፥ እንደ ሲዲሲ አባባል፣ ህጻናት  

እና ጨቅላዎች ከ 2 እድሜ በታች የፊት  

ጭምብሎችን ማድረግ የለባቸውም።

n በሁሉም አውቶብሶች ነጻ የጉዞ ቲኬቶች።  
(የቲኬት ዋጋ መሰብሰብ ለሁሉም አገልግሎቶች 

በጊዜያዊ ሁኔታ ተቋርጦዋል።)

n የመወጣጫው ለአካል ጉዳተኛ ወይም ለህጻን መግፊያ 

ካላስፈለገ በስተቀር በሁዋላ በሮች በኩል ይሳፈሩ። 

 
 
 
 

n የማህበረሰብ መራራቅ፥ ሁሉም ተሳፋሪዎች 

በአውቶብሶች ላይ በራሳቸው እና በሌሎች መካከል 

ስድስት (6) ጫማ ርቀት መጠበቅ አለባቸው። 

በተጨማሪም፣ የ15 እስከ 20 ተሳፋሪዎች ገደብ 

በ 30- እና 40- ጫማ አውቶብሶች በተከታታይ 

ይውላል።

www.RideOnBus.com                                  @RideOnMCT 

ለኢሜይል አለርት ይመዝገቡ:  
www.montgomerycountymd.gov/govdelivery

ለርዳታ በ 311 ይደውሉ (ወይም 240-777-0311) ሰኞ – አርብ  
7 ኤኤም -7 ፒኤም ወይም ኦንላይን በማንኛውም ጊዜ በ 

www.montgomerycountymd.gov/mc311/ 

n እያንዳንዱ አውቶብስ በየማታው የሚጸዳው ለንግድ 

አገልግሎት በሚውል ጠንካራ ጸረ ቫይረስ ማጽጃ 

አማካይነት ነው። 
 
 
 

n የአውቶብስ ማጣሪያዎች እና የማናፈሻ ሲስተሞች 

በየማታው የአውቶብሱን የአየር ጥራት ለማሻሻል 

ይጸዳሉ። 

n የትክክለኛ ሰኣት የአውቶቡስ ቦታዎችን ለማየት 

በራይድኦን አፕፕ አውቶቡስ ካርታ ላይ ያለውን ካርታ 
rideon.app/busmap በመጠቀም አውቶብሱ 

መቆሚያዎ ጋር እየቀረበ መሆን አለመሆኑን ማየት 

ይችላሉ (በተወሰነ ጉዞ መስመር ላይ አይገኝም)።

n የራይድ ኦንን የአሁን የአገልግሎት እቅድ ለአውቶቡስ 

መስመሮች እና የጊዜ ሰሌዳዎች ለማየት እባከዎትን 

ይህንን ይጎብኙ   
www.montgomerycountymd.gov/ 
DOT-Transit/schedules.html። 

ሞንትጎመሪ ካውንቲ የሚያረጋግጠው ማንኛውም ሰው፣ በዘሩ፣ 
በቀለሙ፣ ወይም በብሄራዊ መገኛው ምክኒያት፣ በ1964  የሲቪል 
መብቶች እና በ1987  የሲቪል መብቶች ህጉ ርእስ 6  ላይ እንደቀረበው፣ 
ከመሳተፍ እንደማይከለከል፣ ጥቅማ ጥቅሞች እንደማይነፈግ፣ ወይም 
በማንኛውም ፕሮግራም ወይም ክንውን ላይ መድልዎ እንደማይደረግበት 
ነው። ለተጨማሪ መረጃ ወይም ክስ ለመመስረት፣ እባከዎትን 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሰብአዊ መብቶች ቢሮን ያግኙ።

 ሃሳቦቻችን በዩኤስ ውስጥ እና በመላው አለም በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ከተጠቁት ጋር ነው። እየተቀየረ ያለውን ተጽእኖ 

በቅርበት እየተከታተልነው ሲሆን እየወሰድነው ያሉት አስፈላጊ እርምጃዎችም የተቀጣሪዎቻችንን እና የደንበኞቻችንን ጤና 

እና ደህንነት የሚያረጋግጡ፣ እንዲሁም ከፍተኛውን የደንበኞች አገልግሎት ጥራት የሚጠብቅ ነው። እባክዎትን ጤናዎን እና 

ደህንነትዎን ይጠብቁ! 

 የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ለማገዝ፣ ራይድ ኦን የሚከተሉትን ተግባራዊ አድርጎዋል፥

እኛ እዚህ እኛ እዚህ 
ያለነው እርስዎን ያለነው እርስዎን 
እዛ ለማግኘት እዛ ለማግኘት 

ነውነው

ደህንነታቸው ለተጠበቀ ጉዞዎች 
የርስዎ መመሪያ

ለተሻሻለ የኮቪድ-19  መረጃዎች፣ እባከዎትን ኤምሲዲኦቲ ኮቪድ-19 ድረገጽን ይጎብኙ፥  
www.montgomerycountymd.gov/DOT/covid19.html

6 ጫማዎች

Amharic
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