
 
 الحاكم أندرو م. كومو  1/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  يوليو 4يعلن الحاكم كومو عن تعليق إنشاءات الطرق والجسور أثناء عطلة 
   

  تم تحديد إغالقات الممرات المتعلقة باإلنشاءات لتسهيل السفر أثناء عطلة نهاية األسبوع
     

  وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والصيانة على جانب الطريقتتم مناشدة سائقي المركبات بتخفيف السرعة 
   

أعلن الحاكم أندرو م. كومو أنه سيتم تعليق إغالقات الممرات المؤقتة لمشروعات إنشاءات الطرق والجسور على الطرق  
وذلك لتسهيل السفر   يوليو، 6صباًحا يوم الثالثاء  6يوليو، حتى  2صباًحا يوم الجمعة   6السريعة في والية نيويورك من 

  يوليو. 4خالل عطلة نهاية األسبوع بتاريخ 
   

يجب على سائقي المركبات إدراك احتمالية استمرار بعض األعمال خلف الحواجز الخرسانية الدائمة أو لإلصالحات الطارئة.  
لراحة سائقي المركبات لتقليل  يتماشى تعليق اإلنشاءات مع مبادرة الحاكم كومو "السائقون أوالً"، والتي تعطي األولوية 

  االزدحام المروري وتأخيرات السفر بسبب أعمال الطرق والجسور.
   

"أثناء خروجنا من الجائحة، يتطلع سكان نيويورك إلى االحتفال بيوم االستقالل، والسفر إلى وجهات قضاء  قال الحاكم كومو:
أناشد   عطلتهم، لكن حتى في ظروف الوضع الطبيعي الجديد، ما زالت ممارسات سالمة الطريق والقوانين األساسية سارية.

لصيانة على الطرق، والبقاء منتبهين، والقيادة وهم متيقظين، جميع سائقي المركبات بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ وا
  لنتمكن جميعًا من االحتفال بأمان وسعادة." 

   
يناشد الحاكم كومو سائقي المركبات باتباع قانون إفساح الطريق، الذي يتطلب من سائقي المركبات تخفيف السرعة وإفساح 

إلطفاء، وسيارات اإلسعاف، وشاحنات السحب، ومركبات اإلنشاء أو الصيانة الطريق بأمان لمركبات إنفاذ القانون، وشاحنات ا
  الواقفة على طول الطرق على نطاق الوالية.

   
تتاح مواقف الرسائل النصية، بما في ذلك مرافق اإلصطفاف والركوب، ومواقف االستراحات، ومناطق الخدمة، ومواقف  

لدعم جهود الوالية في تقليل التشتت أثناء القيادة. ستظل جميع مواقف  السيارات على طول الطرق السريعة في الوالية،
الرسائل النصية مفتوحة، حيث توفر موقعًا يمكن السائقين من استخدام هواتفهم واألجهزة المحمولة األخرى بأمان وسهولة  

مثل إرسال الرسائل النصية أثناء إلجراء المكالمات والرسائل النصية والتصفح والوصول إلى تطبيقات األجهزة المحمولة. ي
القيادة خطورة خاصة، حيث يتطلب من سائقي المركبات إبعاد أعينهم عن الطريق، ورفع أيديهم عن عجلة القيادة، وتشتيت 

  عقلهم عن القيادة.
   

المياه تظل جميع مراكز الترحيب واالستراحات ومواقف الرسائل النصية داخل والية نيويورك مفتوحة، وتظل دورات 
(، تم تنفيذ تدابير تنظيف محّسنة في مواقف  COVID-19وخدمات البيع متاحة. لتعزيز السالمة العامة ومنع انتشار مرض )

  االستراحات ومراكز الترحيب.
   

ت  "في عطلة نهاية األسبوع هذه، نعلق اإلنشاءاقال المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع في نيويورك ماثيو ج. دريسكول: 
مؤقتًا لتقليل التأخيرات ومساعدة سائقي المركبات على الوصول إلى وجهات قضاء عطلتهم بأمان وكفاءة. لكن، سيظل عمال 

الطوارئ والعاملين على جانب الطريق على الطريق، لذلك من المهم أن يظل سائقي المركبات يقظين، ويبطئون سرعتهم، 
  نريد أن يحظى كل فرد من سكان نيويورك بعطلة نهاية أسبوع آمنة وممتعة."  ويفسحون الطريق عند رؤية األضواء الوامضة.



   
"تفخر إدارة النقل بوالية نيويورك بأن تكون جزًءا من  قالت ماريا تيريز دومينغيز مفوضة إدارة النقل في الوالية: 

الوصول إلى وجهات قضاء عطلتهم بأمان مبادرة الحاكم كومو "السائقون أوالً"، والتي ستساعد سكان نيويورك على  
نتمنى لجميع سكان نيويورك يوم استقالل آمنًا وسعيدًا، ويرجى تذكر القيادة بحذر، وارتداء   وبأقل قدر من التأخير. 

حزام األمان، وترك الهاتف، واالنتباه، خاصة عند القيادة في منطقة العمل. يشكل عمال طرقنا السريعة جزًءا من  
  ة النقل، يرجى معاملتهم باحترام." عائلة إدار

   
ض إدارة السيارات ورئيس لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم مارك ج. ف. شرودر:  "أعلم أن الجميع قال مفوَّ

متحمسون لقدرتهم على العودة إلى الطريق، ونريد من جميع المسافرين تحقيق ذلك بأمان. يرجى ربط حزام األمان،  
السرعة، والبقاء متيقظون. يساعد تعليق األعمال على الطرق في السفر أثناء العطلة بسالسة أكثر، ولكن وااللتزام بحد 

يُرجى االلتزام بخفض السرعة وإفساح الطريق لمنح عمال الطرق السريعة وطواقم الطوارئ المساحة التي يحتاجونها 
  ية األسبوع هذه." أينما كانت وجهتكم، استمتعوا بعطلة نها ألداء مهامهم بأمان. 

   
يوليو، ستكون   4"بينما يستعد سائقي السيارات للسفر في عطلة  قال مدير شرطة الوالية بالنيابة كيفن ب. بروين: 

نحث جميع السائقين على القيام بدورهم   القوات الشرطية مستعدة ألداء دورهم في الحفاظ على طرقنا آمنة للجميع. 
نة، وعدم استخدام هواتفهم الذكية، وتخفيف السرعة، وإفساح الطريق عند رؤية  باالمتثال لحدود السرعة المعل

مركبات الطوارئ أو الطرق السريعة على جانب الطريق. يرجى وضع السالمة على رأس أولوياتكم عند السفر  
  هذا الصيف." 

   
خالل عطلة نهاية األسبوع سيتعافى تماًما إلى مستويات ما قبل الجائحة   السفر تتوقع جمعية السيارات األمريكية أن

. يتوقع  2019كان السابق في عام تقريبًا، مما يجعله ثاني أعلى مقدار للسفر في يوم االستقالل على اإلطالق، حيث 
 40ميالً أو أكثر من منازلهم،بزيادة تقارب  50يوليو، مسافة  5يوليو إلى   1مليون شخص، من  47سفر أكثر من 

  بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
   

والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على   تطبيق الهاتف المحمول تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل
يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور   Androidو iPhone أجهزة

اإللكترونية،  TRANSalert التسجيل لتلقي رسائل والمالحة في الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا
 . هنا  التي تقدم حاالت حركة المرور األخيرة على الطريق السريع،

 
،  511المقدمة من إدارة نقل والية نيويورك قبل السفر، باالتصال على  511NYيمكن للمسافرين اإلطالع على حالة المرور 

. تتيح Google Playأو   iTunesالمجاني لألجهزة المحمولة على  511NY، أو تنزيل تطبيق هنا 511أو زيارة موقع 
كاميرا مرورية، ورابط للمعلومات الجوية ومعلومات   2219نية للمستخدمين التحقق من حالة الطرق، وعرض  الخدمة المجا

العبور. يتميز التطبيق بوضع القيادة، والذي يوفر تنبيهات صوتية على طول الطريق المختار أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره 
  من الحوادث واإلنشاءات.

   
لمساعدتهم في العثور على طريق آمن إلى المنزل عند   Have a Plan سائقين على استخدام تطبيقتحث إدارة السيارات ال

الرجوع من احتفال قد يشربون فيه الكحوليات. التطبيق المجاني من لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم، ومؤسسة برنامج  
ستخدمين تعيين سائق، أو استدعاء سيارة  الخيارات المرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات بوالية نيويورك، يتيح للم

أجرة، أو مشاركة رحلة، ومراجعة عواقب القيادة تحت تأثير الخمور أو المخدرات. يمكن للمستخدمين أيًضا استخدام التطبيق 
 .  Windowsو  Androidو Appleلإلبالغ عن سائق مخمور أو مخدر. التطبيق متاح للهواتف الذكية بأنظمة 

   
  علىوعلى فيسبوك  NYSDOT@ إدارة نقل والية نيويورك على تويتر:تابعوا 

New York State Department of Transportation . 
   

 New York State وعلى فيسبوك على NYSThruway@ تابعوا هيئة الطريق السريع على تويتر:
Thruway Authority للطريق السريع.   تطبيق األجهزة المحمولة المجاني أو قوموا بتنزيل 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.aaa.com%252F2021%252F05%252Fmemorial-day-holiday-travel-to-rebound-to-more-than-37-million%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cd4f8c9d70193463a2c6508d9206dd242%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637576478358261696%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDpeOOqVWbCJK1Ci%252BAdzQgWGLVaMuWSPgaO6sBunKqQA%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=724943c3-2dd27ae7-724bbaf6-000babd9f8b3-9cf6b6faee11952e&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b96cf0d-040df629-5b943638-000babd9f8b3-ed3aa0771adb58a3&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39a02e88-663b17ac-39a2d7bd-000babd9f8b3-945eb03a4a734a81&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT%2F
https://twitter.com/NYSThruway
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c578e067-9ae3d943-c57a1952-000babd9f8b3-394c9faed4ef28b4&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c578e067-9ae3d943-c57a1952-000babd9f8b3-394c9faed4ef28b4&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
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