
शुल्कहरू सबै दिशाका शुल्कहरू दिइएका छन् ।
वयस्कहरू (१९ र त्योभन्दा जेठा) $२.७५

$१.५०किशोरावस्था (६-१८ वर्ष)

$१.००बालबालिका (५ वर्षसम्मका)
चार वर्षेले शुल्क तिरेका वयस्कसँग सित्तैमा चढ्न 
पाउन सक्छन् ।

$१.५०आरआरएफपी (RRFP) कार्ड हुनेहरू
(दर्ता भएका ज्येष्ठहरू, मेडिकेयर, अपांग)

$१.५०

ओर्काको लिफ्ट शुल्क (ORCA LIFT Fare)* 
*आम्दानी योग्य

सुलभता
गोरेटोका गन्तव्यका पहुँचहरू फरक पर्नसक्ने भएकाले ट्रेलहेड डाइरेक्टका 
सवारी-साधनहरू ह्विलचियर पस्न सक्ने खालका छन् । सबैलाई स्वागत छ । 

कसरी भुक्तान गर्ने
यात्रा थाल्दा ठ्याक्क मिल्ने नगद, सुविधाजनक क्षेत्रीय ओआरसीए कार्ड 
(ORCA card) वा चल्न मिल्ने ट्रान्जिट गो मोबाइल टिकट (Transit 
GO mobile ticket) का माध्यमबाट शुल्क तिर्नुहोस् । अनलाइन 
www.orcacard.com, १.८८८.९८८.६७२२ (1.888.988.6722) 
वा वासिङ्गटन राज्यको रिले (Washington State Relay) को ७११ 
(१.८८८.८८९.६३६८); साउन्डर (Sounder) र लिङ्क लाइट (Link 
light) रेल स्टेशनहरू वा कुनै पनि पारवहन एजेन्सीको ग्राहक सेवा 
कार्यालयहरूबाट तपाईंको ओआरसीए कार्ड लिनुहोस् । आफ्नो एन्ड्रोइड, 
आइफोन र विन्डोज मोबाइल उपकरणहरूमा ट्रान्जिट गो एप्प डाउनलोड 
गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो क्रेडिट वा डेबिट कार्ड चलाएर सिधै टिकट किन्न 
सक्नुहुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युर वा घरको कम्प्युटरमा मेट्रोको  
“मार्केटप्लेस” साइटका माध्यमबाट पनि टिकट किन्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको 
मोबाइल उपकरणको एप्पमा पनि टिकट देखाउन सक्नुहुन्छ ।

यात्राको योजना

kingcounty.gov/tripplanner मा जानुहोस् 

किङ्ग (King), पियर्स (Pierce) र स्नोहोमिश (Snohomish) 
काउन्टीहरूमा तोकिएका सेवाका यात्रा योजना बनाउनका लागि मेट्रो 
(Metro) को अनलाइन पगेट साउन्ड ट्रिप प्लानर (online 
Puget Sound Trip Planner) लाई घरको कम्प्युटर, मोबाइल 
या एन्ड्रोइड वा आईओएस एप्प प्रयोग गर्नुहोस् । यसले पारवहन 
बिसौनीहरू, बाटोहरू र समय-तालिकाका विवरण दिन्छ । यात्रा योजनामा 
मौसम, आपतकालिन स्थितिहरू, यातायात, कार्यक्रमहरू वा निर्माणका 
कारण हुने योजना नबनाइएका सेवा व्यवधानहरू तथा बाटो फेर्ने विषयहरू 
समावेश छैनन् । 

मेट्रो जानकारी वा सहायता 
मेट्रो ग्राहक सेवा २०६.५५३.३००० (206.553.3000)
सोमबार-शुक्रबार, बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म

क
ुगर

 
मा

उन
्टेन

स्काइ कन्ट्री ट्रेलहेड 

प्रायोजकहरू

#TrailheadDirect 
@kingcountyparks 

@kcmetrobus 

आफ्नो अनुभव बाढ्नुहोस्

परियोजना साझेदारहर ू
बेल्भ्यु नगर (City of Bellevue), इस्क्वाक नगर (City of 

Issaquah), नर्थ बेन्ड नगर (City of North Bend), रेन्टन 
नगर (City of Renton), सियाटल नगर (City of Seattle), 

टक्विला नगर (City of Tukwila), इष्टसाइड फायर एन्ड रेस्क्य ू
(Eastside Fire and Rescue), एसिओएसएस (ECOSS), 

इस्क्वाक आल्प्स ट्रेल्स क्लब (Issaquah Alps Trails Club), 
माउन्टेन्स टु साउन्ड ग्रिनवे ट्रस्ट (Mountains To Sound 

Greenway Trust), सि भ्यू मेट्रोपोलिटन पार्क डिस्ट्रिक्ट (Si 
View Metropolitan Park District), द माउन्टेनियर्स (The 
Mountaineers), द वाइल्डरनेस सोसाइटी (The Wilderness 

Society), टोट्यागो (TOTAGO), युएस फरेस्ट सर्भिस (U.S. 
Forest Service), वासिङ्गटन स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ नेचुरल 

रिसोर्सेस (Washington State Department of Natural 
Resources), वासिङ्गटन ट्रेल्स एसोसियसन (Washington 

Trails Association)

EFFECTIVE JULY 4

अप्रिल २० – अक्टोबर २७, २०१९

ट्रेलहेड डाइरेक्ट एउटा आरम्भिक परियोजना हो, जसमा किङ्ग 
काउन्टी मेट्रो (King County Metro) र किङ्ग काउन्टी पार्क्स 
(King County Parks) को सहकार्य छ । यो परियोजनाले आइ – 
९० (I - 90) वरपर सवारी-साधनको भीड कम गर्न, सुरक्षा खतराहरू 
घटाउन र पदयात्रा स्थलहरूसम्मको पहँुच बढाउन चाहन्छ । सन् २०१९ 
को अवधिमा इस्क्वाक ट्रान्जिट सेन्टर (Issaquah Transit 
Center) मा मेलबक्स पीक (Mailbox Peak) को सेवा शुरू हुनेछ 
र नयाँ ट्रेलहेड डाइरेक्ट काउगर माउन्टेन (Trailhead Direct 
Cougar Mountain) सेवाले साउथ किङ्ग काउन्टी (South 
King County) मा बासिन्दा तथा पाहुनाहरूका लागि सेवा गर्नेछ ।

trailheaddirect.org हेर्नुहोस्

ट्रेलहेड डाइरेक्टका साथ तपाईंको सन् २०१९ 
को साहसिक पदयात्राको योजना बनाउनुहोस्



टोट्यागो  TOTAGO

स्काई कन्ट्री ट्रेलहेड (Sky Country Trailhead) देखि तपाईं कयौं 
अलग-अलग गोरेटाका विकल्पहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हामी तपाईंलाई 
पदयात्राबारे कुशल ढंगबाट सूचित हुनका लागि एउटा नक्शा डाउनलोड गर्नका लागि 
उच्च प्राथमिकताका साथ सल्लाह दिन्छौं । तपाईंको फोनमा दुर्गम गोरेटाका नक्शा 
पाउनका लागि किङ्ग कुगर (KING COUGAR) लेखेर ४६८३११ मा टेक्स्ट 
पठाउनुहोस् ।

टोट्यागो (एप्पलाई बन्द गर्नुहोस् – यसभित्र जानुहोस्) एउटा 
घरबाहिरका लागि नि:शुल्क यातायातमा आधारित वेबसाइट तथा 
मोबाइल उपकरण हो । यदि तपाईं आइओएस वा एन्ड्रोइड एप्प 
डाउनलोड गर्नुभयो भने एकीकृत पदयात्रा तथा पारवहन जानकारी, 

का साथै इन्टरनेट बिना चल्ने गोरेटोका नक्शाहरूका साथै ट्रेलहेड डाइरेक्टमा आफ्नो 
यात्रा योजना बनाउनुहोस् । 

www.totago.co

सुझाव दिइएका पदयात्राहरू

एन्टी-एयरक्र्याफ्ट चुचुरो (Anti-Aircraft Peak)

क्लोन्डाइक धाप  (Klondike Swamp)

यो बाटोको घेरोमा हिँड्ने चेष्टा गर्नुहोस् र कोइला तथा माटोका खानीहरू, पुरानो 
विमान-प्रतिरोधी प्रक्षेपणको यन्त्रादि-स्थापनका साथै जंगल, वन्यजन्तुहरू तथा 
एउटा रोमाञ्चक दृश्य हुँदै हिँडिनेछ ।  

यो शान्त गोरेटोमा काउगर पर्वतका वनस्पतिहरूलाई चिन्नुहोस् । ती सुगन्धित, 
उज्याला पहेंला फूलहरू देखेपछि शुरू गर्नुहोस्: गन्हाउने बन्दागोबी, वन्यजन्तुहरूलाई 
मनपर्ने खाना जुन तपाईंले यस यात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ । 

लम्बाइ: आउँदा-जाँदा ४.७५ माइल
उकालो बढोत्तरी: ४५० फिट
कठिनाइको स्तर: मध्यम
शौचालय: ट्रेलहेडमा

लम्बाइ: आउँदा-जाँदा २.५ माइल
उकालो बढोत्तरी: ११० फिट
कठिनाइको स्तर: सबभन्दा सजिलो
शौचालय: ट्रेलहेडमा

APRIL 20 – OCTOBER 27, 2019

रेन्टन 
हाइल्याण्ड्स
र नर्थ-इष्ट ४औं 

स्ट्रिट 

7:56
8:28
8:57
9:25
9:54
10:25
10:55
11:24
11:54
12:27
12:57
1:28
1:58

रेन्टन 
हाइल्याण्ड्स 

नर्थ-इष्ट ४औं स्ट्रिट 
र युनियन एभिन्यू 

नर्थ-इष्ट

11:15
11:46
12:16
12:47
1:17
1:47
2:17
2:49
3:21
3:52
4:23
4:53
5:23
5:53
6:22
6:52
7:22

पूर्वाह्ण – हल्का प्रकार
अपराह्न – गाढा प्रकार

रेन्टन ट्रान्जिट 
सेन्टर बे ४ 

7:49
8:20
8:48
9:16
9:45
10:15
10:45
11:13
11:43
12:15
12:45
1:16
1:46

टक्विला इन्टरनेसनल 
बुलेभार्ड स्टेसन

PARKING ZONE G

7:36
8:07
8:35
9:02
9:31
10:00
10:30
10:58
11:27
11:59
12:28
12:59
1:28

रेन्टन ट्रान्जिट 
सेन्टर बे १ 

11:25
11:56
12:27
12:58
1:28
1:58
2:28
3:00
3:33
4:04
4:35
5:05
5:35
6:04
6:33
7:02
7:32

11:40
12:11
12:43
1:14
1:44
2:14
2:45
3:17
3:51
4:22
4:53
5:23
5:52
6:21
6:49
7:17
7:47

इस्क्वाक 
ट्रान्जिट सेन्टर 

बे ५ 

8:29
9:03
9:32
10:01
10:30
11:01
11:31
12:01
12:32
1:05
1:35
2:06
2:36

आगमन

इस्क्वाक 
ट्रान्जिट सेन्टर 

बे ५ 

10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
1:10
1:40
2:12
2:44
3:15
3:45
4:15
4:45
5:15
5:45
6:15
6:44

प्रस्थान

8:14
8:47
9:16
9:44
10:13
10:44
11:14
11:44
12:14
12:47
1:17
1:48
2:18

स्काइ कन्ट्री 
ट्रेलहेड 

10:54
11:24
11:54
12:25
12:55
1:25
1:55
2:27
2:59
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

स्काइ कन्ट्री 
ट्रेलहेड 

सप्ताहान्त / बिदाका सेवा मात्र
अप्रिल २० – अक्टोबर २७, २०१९

ट्रेलहेड डाइरेक्ट एउटा मौसमी सेवा हो, जुन सप्ताहान्त तथा तोकिएका बिदाहरूमा सञ्चालन हुन्छ । सन् २०१९ को यस 
अवधिका लागि तोकिएका बिदाहरू ममोरियल डे (Memorial Day; मे २७), इन्डिपेन्डेन्स डे (Independence 
Day; जुलाई ४), र लेबर ड े(Labor Day; सेप्टेम्बर २) हुन् ।

LEYENDA पार्किङ्ग उपलब्ध लिङ्क लाइट रेल स्टेसन 
(Link light rail station)

किङ्ग काउन्टीका 
गोरेटाहरू

किङ्ग काउन्टीका 
सार्वजनिक जग्गाहरू

अवस्थान्तर बिन्दु 
(Transfer Point)

बिसौनी स्थलहर ू
(Stop Locations)

के ल्याउनुपर्छ
पानी (२ भरी बोतल) ट्रेलहेड्समा पानी 
छैन । 

नक्शा (Map) तथा पारवहन 
(navigation)  

गोडाका औंला छोपिने बलिया, सजिला 
जुत्ताहर ू(Closed-toed sturdy, 
comfortable shoes) 

खानेकुरा (खाइहाल्न मिल्ने, जस्तो 
फलफूल वा सग्ला-दानाबाट बनाइएका 
बारहरू) 

घामबाट बचावट (Sun protection) 

झरीबाट बच्ने लुगा (Rain gear) 

प्राथमिक उपचारको बाकस           
(First aid kit) 

टर्चलाइट (Flashlight) 

पत्र-पत्र भएका लुगा            
(Clothing layers)

पछाडी बोक्ने झोला (Backpack)

गोरेटोमा रहँदा
• केही पनि नछाड्नुहोस्: जे लानु भएको थियो, त्यो फिर्ता ल्याउनुहोस्  

• कुकुरहरूलाई पेटी (डोरी) मा बाँधिराख्नुहोस् र जताततै दिसा गर्ने गरी 
गोरेटोमा नछाड्नुहोस् 

• गीत-संगीत सुन्न हेडफोन लगाउनुहोस्  

• अरू पदयात्रीहरूको आदर गर्नुहोस् 

• गोरेटो नछाड्नुहोस् 

• उकालो चढिरहेका यात्रुलाई बाटो दिनुहोस्

• ट्रेलहेड डाइरेक्ट यात्रामा निस्केकामध्ये पछाडी भएका एकजनालाई 
भेट्टाउन पर्याप्त समय भएको पक्को गर्नुहोस्

जानुअघि
• कसैलाई तपाईं कहाँ जान लागेको र कहिले फर्कनुहुन्छ भन्नुहोस्  

• सबेरै निस्कने योजना बनाउनुहोस् 

• गोरेटोको नक्शाबारे आफू परिचित हुनुहोस्  

• यात्रामा निस्कनुअघि मौसम जाँच्नुहोस् 

पदयात्राका सुझावहरू

टक्विला इन्टरनेसनल 
बुलेभार्ड स्टेसन

PARKING ZONE G


