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  يعلن الحاكم كومو تعليق بناء الطرق والجسور خالل عطلة نهاية األسبوع لعيد الذكرى

  
  يقترص إغالق الممرات المرتبطة بالبناء عىل تسهيل السفر خالل عطلة نهاية األسبوع

  
ي السيارات عىل اإلبطاء واالنتقال للقيادة عىل جانب الطرق المخصصة للطوارئ والصيانة عىل جانب  

حث سائق 
  الطريق

  
ي والية  

أعلن الحاكم أندرو م.كومو اليوم أن اإلغالق المؤقت للممرات لمشاري    ع بناء الطرق والجسور عىل الطرق الرسيعة ف 
يونيو ، لتسهيل السفر طوال   1صباًحا يوم الثالثاء،   6مايو إىل  28يوم الجمعة،   صباًحا  6نيويورك سيتم تعليقه من الساعة 

ي يوم الذكرى. 
ي تعطي األولوية لراحة   Drivers Firstيدعم تعليق البناء مبادرة   عطلة نهاية األسبوع ف 

للمحافظ كومو، والت 
ات السفر بسبب أعمال ال ي السيارات لتقليل االزدحام المروري وتأخير

ي   طرق والجسور. سائق 
يجب عىل السائقير  أن يضعوا ف 

ي بعض الحاالت، قد تستمر أعمال الطرق خلف حواجز خرسانية دائمة أو لإلصالحات الطارئة. 
يتم حث   اعتبارهم أنه ف 

ي نيويورك واستخدام 
ام بقانون النقل ف  ا عىل االلي  

ً
ي السيارات أيض

موقف سيارات عىل جانب الطرق عىل مستوى    64سائق 
ية حسب الحاجة تم تخصيصها إلرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الهاتفية والمهام األخرى غير المتعلقة الوال 

  بالقيادة. 

  

ي العام ونريد أن يستمتع كل سكان نيويورك بعطلة  قال الحاكم كومو: 
"يوم الذكرى هو أحد أكير عطالت السفر ازدحاًما ف 

سنعلق جميع أعمال بناء الطرق والجسور طوال   تاجون إىل الذهاب بأمان وكفاءة. نهاية األسبوع والوصول إىل حيث يح
ي نهاية هذا األسبوع عىل   عطلة نهاية األسبوع لتقليل التأخير للمسافرين عىل الطرق. 

كما هو الحال دائًما، أحث كل شخص ف 
القيادة بأمان، وتذكر التنحي إىل جانب الطرق للطوارئ ومركبات الصيانة واستخدام أماكن التوقف لتجنب القيادة  

  المشوشة". 

  
ي السيارات القيادة بحذر، واإلبطاء والتن

ي نيويورك من سائق 
 ف 
ً
اب من مركبات  يتطلب قانون التنحي جانبا حي بأمان عند االقي 

ي يتم إيقافها عىل طول  
إنفاذ القانون، وعربات اإلطفاء، وسيارات اإلسعاف، وشاحنات الجر ومركبات البناء أو الصيانة الت 

ي جميع أنحاء الوالية. 
ي عام  الطرق ف 

ي عام   2010تم سن القانون ف 
  2011لحماية المستجيبير  األوائل وتم توسيعه ف 

ومنذ ذلك الحير  تم توسيعه ليشمل مجموعة واسعة من   غىلي الجرارات وأولئك الذين يعملون عىل طول الطريق. ليشمل مش 
  سيارات الطوارئ والمخاطر. 

  
ي ذلك مرافق الركن والركوب، ومحطات الراحة، ومناطق الخدمة ومناطق وقوف السيارات عىل  

تدعم أماكن التوقف، بما ف 
ستظل جميع نقاط التوقف النصية مفتوحة،   جهود الوالية لتقليل القيادة المشتتة لالنتباه.  طول الطرق الرسيعة بالوالية،

مما يوفر موقًعا حيث يمكن للسائقير  استخدام هواتفهم واألجهزة المحمولة األخرى بأمان وسهولة للمكالمات والرسائل  
ا بشكل خاص، يعد إرسال ال النصية والتنقل والوصول إىل تطبيقات األجهزة المحمولة.  ً رسائل النصية أثناء القيادة أمًرا خطير

ي السيارات أن يرتاحوا ويرفعوا أعينهم عن الطريق، وأيديهم عن عجلة القيادة، وعقولهم من  
حيث يتطلب ذلك من سائق 

  القيادة. 

  



 

 

حيب ومناطق الراحة وأماكن التوقف داخل والية نيويورك مفتوحة وستظل غرف ال راحة وخدمات  تظل جميع مراكز الي 
احة ومراكز  19-لتعزيز السالمة العامة ومنع انتشار كوفيد البيع متاحة.  ي محطات االسي 

، تم تنفيذ تدابير تنظيف محّسنة ف 
حيب.    الي 

  
 : ز يز دومينغير ي يوم الذكرى البداية   قالت مفوضة وزارة النقل بوزارة الخارجية ماري تير

"تمثل عطلة نهاية األسبوع ف 
سيسمح تعليق   . 19- سم الصيف، ويتطلع سكان نيويورك لالحتفال هذا العام مع خروجنا من وباء كوفيدالتقليدية لمو 

ي السيارات للوصول إىل حيث يحتاجون إىل الذهاب بأقل قدر من  
ي عطلة نهاية األسبوع سائق 

اإلغالق المؤقت للممرات ف 
 . ي نهاية هذا األسبوع عىل القياد التأخير

ضع هاتفك جانبا وانتبه وتذكر التنحي   -ة بأمان أحث كل شخص عىل الطرق ف 
  لمركبات الطوارئ والصيانة عىل جانب الطريق واستخدام أماكن التوقف لتجنب القيادة المشتتة". 

  
ي عطلة نهاية األسبوع هذه بمناسبة يوم الذكرى، سيسافر  قال المدير التنفيذي لهيئة والية نيويورك، ماثيو دريسكول: 

"ف 
نريد أن يصل المسافرون إىل وجهاتهم بأمان، ونشجع   العديد من سكان نيويورك ألول مرة منذ بدء الوباء قبل أكير من عام. 

 عىل اإلبطاء والتحىلي بالصير والحد من عوامل التشتيت أثناء السير عىل الطريق. 
أعمال البناء معلقة لعطلة نهاية   السائقير 

ي دورياتهم. 
أبطئ وتنح   -إذا رأيت أضواء وامضة  األسبوع الطويلة. ومع ذلك ، سيظل عمال الطوارئ عىل جانب الطريق ف 

ا. 
ً
ل بأمان لعائالتنا".  بأمان وكن متيقظ   مًعا، يمكننا جميًعا االستمتاع بعطلة نهاية األسبوع الطويلة والعودة إىل المي  

  

ودر:  مارك جاي إف GTSCورئيس  DMVمفوض  ي    قال شر
"نريد أن يحط  الجميع بعطلة نهاية أسبوع آمنة وممتعة ف 

أحث الجميع عىل   مشوبة بمأساة ال داعي لها ناجمة عن القيادة المعطلة أو المشتتة لالنتباه. يوم الذكرى وأال تكون إجازتهم 
اب من   وضع خطة للتأكد من أنك لن تقود سيارتك تحت تأثير الكحول، ويرجر دائًما أن تبطئ من رسعتك وتتنح عند االقي 

  سيارات الطوارئ والصيانة المتوقفة". 

  
ا  AAAتتوقع   ً ا كبير

ً
ي يوم الذكرى.  انتعاش

ي عطلة نهاية األسبوع ف 
ي عدد األمريكيير  الذين يخططون للسفر ف 

مايو   27من  ف 
 أو أكير من منازلهم، بزيادة قدرها   50مليون شخص  37مايو، من المتوقع أن يسافر أكير من   31حت   

ً
٪ عن العام 60ميال

 . ي
  الماض 

  
يل ي السيارات عىل تي  

ا عىل أجهزة  التطبيق الخاص بهم  تشجع إدارة الطرق الرسيعة سائق 
ً
يل مجان و   iPhoneوالمتاح للتي  

Android.   ي الوقت
ي حركة المرور والمالحة ف 

ي السيارات إمكانية الوصول المبارسر إىل المساعدة ف 
يوفر التطبيق لسائق 

ي الخاصة ب   ء التنقل. الفعىلي أثنا 
ون  يد اإللكي  ي رسائل الير

اك ف  ا االشي 
ً
ي السيارات أيض

ي   TRANSalertيمكن لسائق 
، والت 

  . هنا توفر أحدث ظروف حركة المرور عىل طول الطرق الرسيعة 

  
، أو زيارة   1-1- 5قبل السفر ، عن طريق االتصال بالرقم   NYSDOTالخاص ب   511NYين التحقق من رقم مكن للمسافر 
ي هنا  511موقع الويب 

يل تطبيق الهاتف المحمول المجان  تتيح  .Google Playأو   iTunesعىل  511NY، أو تي  
ا مرورية وربط المعلومات الجوية والعبور.   2219الخدمة المجانية للمستخدمير  التحقق من حالة الطريق وعرض   كامير

يادة، والذي يوفر تنبيهات صوتية عىل طول الطريق المختار أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره من  يتمير  التطبيق بوضع الق
  الحوادث وأعمال البناء. 

  
ل من   Have a Plan تحث إدارة المركبات اآللية السائقير  عىل استخدام تطبيق  ي إيجاد طريق آمن إىل المي  

للمساعدة ف 
وبات الكحولية.  ب فيه المرسر ي المحافظ ومؤسسة يتيح التطبيق المج احتفال قد ُيرسر

ي من لجنة سالمة المرور ف 
 NYSان 

STOP-DWI    للمستخدمير  تعيير  سائق، أو استدعاء سيارة أجرة أو مشاركة ركاب آخرين، ومراجعة عواقب القيادة تحت
ر.  تأثير الكحول. 

ّ
التطبيق متاح للهواتف الذكية   يمكن للمستخدمير  حت  استخدام التطبيق لإلبالغ عن سائق مخمور أو ُمخد

Apple  وAndroid  وWindows.  

  
:  OTNew York State Dتابع  ي وزارة النقل بوالية نيويورك. Facebook وعىل  NYSDOT@ عىل تويي 

  . ف 
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 : ي والية نيويوركFacebook وعىل   NYSThruway@ تابع إدارة الطرق الرسيعة عىل تويي 
 
أو قم   إدارة الطرق الرسيعة ف

يل تطبيق اإلدارة  ي للهاتف المحمول بتي  
  . المجان 

  
###  
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اك  إلغاء االشي 
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