
 
 الحاكم أندرو م. كومو  5/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  2021يوليو  7بيكون لتنفيذ نظام تحصيل رسوم الطرق غير النقدية في -يعلن الحاكم كومو عن جسر نيوبورج
  

 لتمكين السفر بدون توقف   E-ZPassمستشعرات وكاميرات حديثة تقرأ نظام تحصيل الرسوم اإللكتروني 
  

  E-ZPassتشجع هيئة جسور والية نيويورك سائقي المركبات على التبديل إلى نظام تحصيل الرسوم اإللكتروني 
  واالستفادة من التوفير وسبل الراحة من خالل عمليات دفع الرسوم

 
بيكون -أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أنه سيتم تنفيذ نظام تحصيل رسوم الطرق غير النقدية بالكامل في جسر نيوبورج

. سيجرب سائقي المركبات السفر بدون توقف تحت جسور متحركة  2021يوليو  7اعتباًرا من منتصف ليل األربعاء الموافق 
وتلتقط صوًرا للوحات المركبات. يتم فرض رسوم على    E-ZPassعالمات  بها أحدث المستشعرات والكاميرات التي تقرأ

-Eتلقائيًا وسيتم التقاط صور لوحات المركبات التي ال تحتوي على عالمات  E-ZPassالمركبات التي تحمل عالمات 
ZPass  وإرسال فاتورة الرسوم بالبريد إلى المالك المسجل للمركبة عبرTolls by Mail NY.  

    
"من الضروري وجود نظام نقل حديث وعالي التقنية للحفاظ على تنافسية اقتصادنا في القرن الحادي   الحاكم كومو وقال

والعشرين، ونحن نستخدم أحدث التقنيات لتحقيق ذلك". "من خالل تركيب نظام تحصيل رسوم الطرق غير النقدية في جسر  
 ة وفعالية من حيث التكلفة للجميع." بيكون، نجعل السفر عبر نهر هدسون أكثر سالس -نيوبورج

 
يوليو، حيث سيتعين إيقاف حركة   6مساًء في ليلة  11:50يجب أن يتوقع سائقي المركبات حدوث تأخير في حوالي الساعة 

المرور مؤقتًا على الجسر للسماح بإخالء ساحة تحصيل الرسوم قبل تنفيذ منتصف الليل. بمجرد إخالء ساحة تحصيل الرسوم،  
 مط مرور جديد.  سيتم توجيه حركة المرور للمضي قدًما عبر ن

 
يوليو، سيتم توجيه المركبات عبر الممرات اليمنى لساحة    7بعد إجراء التبديل إلى نظام تحصيل رسوم الطرق غير النقدية في 

تحصيل الرسوم الحالية حتى يمكن االنتهاء من هدم أكشاك تحصيل الرسوم. خالل تلك الفترة المؤقتة، يُنصح سائقي المركبات  
والمرور في منطقة العمل بحذر. من المتوقع االنتهاء من إعادة تأهيل ساحة تحصيل الرسوم في شهر  بمواصلة الحركة 

 أغسطس. 
 

واالستفادة من التوفير وسبل   E-ZPassيتم تشجيع جميع السائقين بشدة على التبديل إلى نظام تحصيل الرسوم اإللكتروني 
أو الحصول عليها من  zpassny.com-www.e ت على الموقعالراحة من خالل عمليات دفع الرسوم. يمكن طلب العالما

 عدة تجار تجزئة في جميع أنحاء الوالية.  
 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نظام تحصيل رسوم الطرق غير النقدية على موقع هيئة الجسور وصفحات  
. يمكن العثور على هيئة www.nysba.ny.gov ل االجتماعي الخاصة بها. تعرف على المزيد على الموقعوسائل التواص

  .تويتر  وعلى  فيسبوك جسور والية نيويورك على
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

  press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك
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