
P U B L I C  WO R K S
651-266-9700 

STPAUL.GOV/SNOW

የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ያግኙ!

በዚህ ቁጥር 651-266-PLOW (7569) 
ደዉለዉ የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ መልእክቶችን 

ያግኙ

ይህን ድህረገጽ stpaul.gov/snow 
ይመልከቱ

እንዳይቀጡ የት መኪና ማቆም እንዳለብዎት 
ይህን ድህረገጽ stpaul.gov/snow 

ይመልከቱ

በኢሜይል መልእክት ለማግኘት በዚህ 
ድህረገጽ stpaul.gov/snow  

ላይ ይመዝገቡ* 

ይህን ተክስት ‘St Paul Snow” በዚህ ቁጥር 
በመላክ 468311 መልእክት ይቀበሉ* 

 

በ @stpaulpublicw እናi  
FB.com/CityofSaintPaul irratti ላይ 

ይከታተሉን 

የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ማለት ምን 
ማለት ነዉ? 

ልዩ የመኪና ማቆሚያ ደንብ ስራ ላይ የሚዉለዉ በሰንትፖል 
ከተማ የሚገኙ መንገዶች በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ እስክጠረጉ 
ድረስ ነዉ። በየህንጻዎች መካከል ያሉ መንገዶችን መጥረግ 
የከተማዉን አስተዳደር አይመለከትም።

በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ደንብ መሰረት ሁሉም ነዋሪዎችና 
እንግዶች ተሽከርካርዎቻቸዉን ከመንገዶች ማንሳት አለባቸዉ።

በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ደንብ መሰረት በትክክል ያልቆሙ 
ተሽከርካርዎች ደንቡ ተግባራዊ ከሆነ በሃላ እስከ 96 ሰአታት 
ድረስ ትኬት እንዲያገኙ ወይም እንዲነሱ ይደረጋል። 

ሁልግዜ በየቦታ የተተከሉ ምልክቶችህን ይከትሉ። ይህ “No 
Parking” ምልክት ባለበት ቦታ መኪናዎን ማቆም ክልክል 
ነዉ።

የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ የሚታወጀዉ 
መቼ ነዉ?

የሴንትፖል የነዋርዎች ስራ አገልግሎት የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ 
የሚያዉጀዉ ከ 3 ሰሃት ፒ ኤም በፊት ስሆን ይህም ነዋርዎችና 
እንግዶች መኪናዎቻቸዉን ለማንቀሳቅስ እንዲችሉ ነዉ። 

የሴንትፖል ከተማ አስተዳደር የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ከማወጁ 
በፊት ከግምት የሚወሰዱ እንደ የአየር ሁኔታ፣ የመንገዱ 
ሙቀት መዘን፣ የወደፊት የአየር ሁኔታ፣ እርጥበት አይነትና 
መጠን ናቸዉ። አብዛኛዉን ጊዜ የከተማዉ አስተዳደር የበረዶ 
አስቸኳይ ጊዜ የሚያዉጀዉ የተጣለዉ የበረዶ መጠን 3 
ኢንችና ከዚያ በላይ ስሆን ነዉ።

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

*በእስፓኒሽ, ሞንግ, እና ሶማለ ቋንቋዎች የትርጉም አገልግሎት ይሰጣል

ስለ በረዶ አስቸኳይ ጊዜ መረጃ በዚህ ገጽ stpaul.gov/snowlanguages ወይም  
በዚህ ቁጥር 651-266-6100 ይደዉሉ

¿Preguntas? Para obtener informaciόn en español sobre la 
emergencia por nieve, visite stpaul.gov/snowlanguages o  
llama a 651-266-6100.  

Su’aalo? Macluumaadka degdegga barafka luqada Soomaali 
waxaad tagtaa stpaul.gov/snowlanguages ama wac  
651-266-6100.

Lus noog? Xav paub cov xov xwm kub ceev txog daus hauv lus 
Hmoob, thov mus xyuas stpaul.gov/snowlanguages 651-266-
6100.

በ100% ሪሳይክልን ወረቅት የታተም።

ጥያቄዎች?

የበረዶ አስቸኳይ 
ጊዜ ብሩሼር



የሰንትፖል ከተማ በመጀመሪያዎቹ 24 የበረዶ አስቸኳይ ሰአታት 1,800 
ማይል የመንገድ ርዝማኔ ይጠርጋል። ይህ ርቀት ከሰንትፖል እስከ 
አናሂም ካልፎርኒያ ጋር ይመጣጠናል።

የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ የምታወጀው ከቀኑ እስከ 3 ፒ ኤም አሰሃት በኋላ 
ሲሆን ሲራ ላይ የሚዉለው እስከ ምሽቱ 9 ፒ ኤም ይሆናል። የበረዶ 
አስቸኳይ ጊዜ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ደንብ የሚተላለፉ መኪኖች ትኬት 
ያገኛሉ ወይም እንዲነሱ ይደረጋል።

መንገዶች እስክጥግ ድረስ ከተጠረጉ በኋላ ተሽከርካርዎች መቆም 
ይችላሉ።

የሌሊት የበረዶ ጥርጊያ ደንብ ከምሽቱ  
9 ፒ ኤም እስክ 7 ኤ ም

የበረዶ ጠረጋ ደንብ  
8 ኤ ኤም እስከ 5 ፒ ኤም

በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ተሽከርካርዎችን የማቆም ደንብ ስራ ላይ የሚዉለው 
የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ ከታወጀ ከምሽቱ 9 ፒ ኤም በኋላ ሁሉም መንገዶች 
ተጠርገዉ እስክሚያልቁ ድረስ ይቀጥላል። ይህ የሌሊት ደንብ የመሃል ከተማ 
መንገዶችንም ይመለከታል። 

በሌሊት የበረዶ ጠረጋ መንገዶች 
ከመሃል ከተማ በስተቀር “Night 
Plow Route” የሚል ምልክቶች 
በየመንገዶቹ ጠርዝ ይደረጋሉ።

ይህ ምልክት ባለበት መንገድ 
አጠገብ ጥርጊያዉ እስክሚያልቅ 
ድረስ ተሽከርካርዎችን ማቆም 
ክልክል ነዉ።

የጥርጊያና መኪና ማቆሚያ ደንብ ስራ ላይ የሚዉለዉ የበረዶ አስቸኳይ ጊዜ 
ከታወጀ በኋላ ሲሆን ጥርጊያዉ እስክሚያልቅ ድረስ ይቀጥላል።

የቀን ጥርጊያ መስመሮች የበረዶ ጥርጊያ መኖሩን የሚያሳይ ምልክት ይለዉም። 
ይህ ምልክት “Night Plow” በአንድ ብሎክ ክልል ዉስጥ ከለሌ፣ እንደቀን 
ጥርጊያ የጊዜ ሰለዳ የቆጠራል።

ሁልግዜ ምልክቶችን ይከተሉ። ማቆም አይቻልም “No Parking” የሚል ምልክት 
ካለበት አጠገብ ተሽከርካሪን አታቁም።

በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ መኪናዎ በግዳጅ ከተወሰደብዎት፡ መነሳት ያለበትን መኪና እንዴት ለሚመለከተዉ ማሳወቅ 
እችላለሁ?

የአስቸኳይ የበረዶ ጊዜ ከታወጀ በኋላ በሰንትፖል ከተማ አስተዳደር የህዝብ 
ስራ ቲኬት ጽህፈት ቤት በ 651 266 9800 በመደወል ቁጥር 2 በመጫን ትኬት 
ማግኘት ወይም መነሳት ያለበትን መኪና ሪፖርት ማድረግ ይቻላል።

ከ96 ሰአታት የአስቸኳይ የበረዶ ጊዜ በኋላ፣ትኬት ማግኘት ወይም መነሳት ያለበትን 
መኪና ሪፖርት ማድረግ ከተፈለገ  በሰንትፖል ከተማ ፖሊስ የመኪና ማቆሚያ 
ጉዳይ ክፍል በዚህ ቁጥር 651-291-1111 ይደዉሉ።

1 የበለጠ መረጃ ለማግኘት በዚህ ድህረ ገጽ stpaul.gov/impound 
ይመልከቱ።

2
መኪናዎ ወደየትኛዉ አድራሻ እንደተወሰደ የከተማውን አስተዳደር 
ከዚህ በታች ባሉት ቁጥሮች ደዉለዉ ይጠይቁ፡
• 1129 Cathlin Street – 651-603-6895
• 830 Barge Channel Road – 651-266-5642

3 የመኪና ቁልፍ፣ አስፈላጊዉን ክፍያ፣ ዶኩሜንቶች፤ የመኪና መንጃ 
ፊቃድ፤ የኢንሹራንስና የባልንብረት ማስረጃ ይዘዉ ይምጡ።

651-266-9700  | STPAUL.GOV/SNOW

የሰንትፖል ከተማ በረዶ አስቸኳይ ጊዜ 
የመኪና ማቆሚያ ካርታ መጠቀም ይችላሉ።

ተክስትና እሜይል ለማግኘት ይመዝገቡ

በካርታ ላይ በቀላሉ የት እንዳሉ ይወቁ

በምትጠቀመዉ የእሌክትሮንክሥ መሳሪያ ላይ 
የካርታን መለያ ምልክት ይጫኑ

ተሽከርካርዎች ከሌሊትና ቀን የበረዶ ጠረጋ መስመሮች አስቸኳይ ጊዜ 
ታዉጆ በ96 ሰአታት ዉስጥ ጥርጊያ ባልተካሄዳባቸዉ መንገዶች ካልተነሱ 
በደንቡ መሰረት ትኬት ያገኛሉ ወይም በግዳጅ እንዲነሱ ይደረጋል። በበረዶ አስቸኳይ ጊዜ መቼና የት  

መኪና ማቆም እንደሚቻል ለማወቅ፤

በዚህ ድህረ ገጽ stpaul.gov/snow  
ካርታና የማስታወሻ መልእክቶችን መመልከት ይችላሉ


