በሰአት 20 ማይል የት/ቤት የዝግታ ዞን፡ ከአሁን በኋ የሚጸና
የት/ቤት የዝግታ ዞን ምንድነው?

የት/ቤት የዝግታ ዞኖች የት ይገኛሉ?

የት/ቤት የዝግታ ዞን በ600 ጫማ ርቀት ላይ የትምህርት ቤት ቁልፍ
የመድረሻ ቦታ በአካባቢው ጎዳና ላይ ቋሚ የ20 ማይል የፍጥነት
ገደብ ነው፡፡ ካውንቲው በ2022 መጀመሪያ ላይ የት/ቤት የዝግታ ዞን
መግለጫዎችን በ11 የህዝብና 2 የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ተክሏል፡፡
በእነዚህ ቋሚ የት/ቤት የዝግታ ዞኖች ውስጥ የፍጥነት ገደቦች
በየሰአቱ ና በየእለቱ፣ በት/ቤት በክፍለ-ጊዜም ሆነ ወይም አልሆነ
ተፈጻሚ የሚደረጉ ይሆናል፡፡

ትምህርት ቤት የዝግታ ዞኖች ማሳያ በአሁኑ ጊዜ በሚከተሉት ትምህርት
ቤቶች ይገኛሉ (ካርታዎችን እዚህ ይመልከቱ):
• የአርሊንግተን ትራዲሽን አንደኛ ደረጃ
• ካርዲናል አንደኛ ደረጃ
• ድሪው አንደኛ ደረጃ
• ኤስኩዌላ ኪይ አንደኛ ደረጃ
• ግሊብ አንደኛ ደረጃ
• ጋንስተን መካከለኛ
• ሆፍማን ቦስተን አንደኛ ደረጃ
• ኢኖቬሽን አንደኛ ደረጃ
• ሴንት ቶማስ ተጨማሪ አንደኛ ደረጃና መካከለኛ
• ታካሆ አንደኛ ደረጃ + ቢሺፕ ኦኮነል ከፍተኛ*
• ዋክፊልድ ሃይ + ክላርሞንት አንደኛ ደረጃ*
* የተዋሃደ የት/ቤት ዞን መሆኑን ያመለክታል

የት/ቤት የዝግታ ዞኖች በአርሊንግተን ውስጥ አዲስ የደህንነት አካሄድ
በመሆኑ፣ ሰርቶ ማሳያው በካውንቲው ውስጥ ባሉ ሁሉም ትምህርት
ቤቶች ከመተግበሩ በፊት የት/ቤቱ የዝግታ ዞን ፖሊሲ በትምህርት
ቤቶች ዙሪያ ያለውን ፍጥነት በብቃት መቀነስ ይችል እንደሆን
ይፈትሻል፡፡

እንዴት መርዳት ይችላሉ?
መሳተፍ የሚችሉባቸው ጥቂት መንገዶች እዚህ አሉ፡
1. የፍጥነት ገደቡት ይከተሉ: ተማሪዎችን ለማድረስ ሲመጡም ሆነ
በአካባቢው ሲያሽከረክሩ፣ በሰአት 20 ማይል ማሽከርከር የአደጋ
ስጋትህን በእጅጉ እንደሚቀንስ ያስታውሱ፡፡
2. ይህንን በራሪ ወረቀት ያጋሩ፡ አዲስ የት/ቤት የዝግታ ዞኖች
የማህበረሰብን ደህንነት ከፍ እንደሚያደርጉና የትምህርት ቤት
መንገዶችን አስተማማኝነት እንደሚያረጋግጡ ቃሉ አንዲሰራጭ
ያድርጉ!
3. ይከታተሉ፡ በሰርቶ ማሳያ ዞኖች ስላጋጠሞት ተሞክሮ ለማወቅ
ካውንቲው በ2022 ጸደይ-መጨረሻ ላይ የማህበረሰቡን
አስተያየት ይፈልጋል፡፡ ለወቅታዊ መረጃ፣ የቪዥን ዜሮ ድረገጽን
ይጎብኙና ለወርሀዊ የቪዥን ዜሮ ጋዜጣ ይመዝገቡ፡፡

በሰአት

በሰአት 20 ማይል የፍጥነት ገደብ
– 24/7 የሚተገበር

የትምህርት ቤት
የዝግታ ዞን ምን
ይመስላል?

የትምህርት ቤት መሻገሪያ ምልክቶች

በደንብ የሚታይ የመንገድ መሻገሪያ

20 ማይል በሚጓዝ ተሽከርካሪ መገጨት
ከ 10 እግረኞች 9 ያህሉ ይተርፋሉ፡፡

በሰአት

30 ማይል በሚጓዝ ተሽከርካሪ መገጨት
ከ 10 እግረኞች 5 ያህሉ ይተርፋሉ፡፡

የፍጥነት ገደብ ምልክቶች

