
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول 8/26/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 مليون دوالر في مقاطعتي ناسو وسوفولك 11.3تعلن الحاكمة هوشول عن إكمال مشروعات لسالمة المشاة بقيمة 
  

وثالثة طرق   25تمت إضافة ممرات مشاة وإشارات مرور والفتات وغيرها من التحسينات على طول ممر طريق الوالية 
 رئيسية أخرى في لونغ آيلند 

  
 تم اإلنتهاء من المشروعات في الموعد المحدد وبالميزانية المحددة 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن إكتمال العمل على المشروعات التي من شأنها تحسين السالمة للمشاة على طول المرر  

 ثالثة طرق أخرى في مقاطعتي ناسو وسوفولك. وأجزاء من  25ميالً على طريق الوالية  90البالغ 
  

قدم   1,800منحدر رصيف، وأكثر من   250انتهت المشروعات في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة، وأضافت أكثر من 
 من األرصفة الجديدة أو المحدثة، والعشرات من إشارات المرور والالفتات الجديدة التي ستحسن ظروف التنقل لكل من المشاة

 وسائقي المركبات في بعض الطرق األكثر ازدحاًما في لونغ آيلند. صممت جميع التحسينات لتلبية معايير السالمة الحديثة.
  

"إذا كنا جادين في تأمين مستقبل أكثر خضرة لجميع سكان نيويورك، فإن جعل شوارعنا أكثر أمانًا  قالت الحاكمة هوشول: 
في تزايد مستمر مع استمرار واليتنا في  عدد العائدين إلى الطرق  أس جدول أعمالنا.وأكثر قابلية للمشي يجب أن يتصدر ر

العودة من الجائحة، ويجب أن نواصل العمل لتحسين إمكانية الوصول وجعل شوارعنا وطرقنا السريعة أكثر استيعابًا لجميع  
 وسائل النقل."

  
إجراء جديد لتعزيز   300ما يقرب من  25طريق الوالية مليون دوالر على طول  8.6أضاف المشروع الذي تبلغ قيمته 

على طول كامل امتداد الطريق من حدود مدينة نيويورك إلى أورينت بوينت. كانت تكلفة   -كبيرها وصغيرها   -سالمة المشاة 
 تشمل التحسينات: المشروع أقل بنحو مليون دوالر من التكاليف المقدرة مبدأيًا.

  
 ,Americans with Disabilities Actمع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ) منحدر رصيف متوافق 131 •

ADA.) 
 إشارة مرور محدثة وإشارتا مرور جديدتان بإشارات مسموعة. 12 •
 ممر مشاة محدث، ولكل منها عالمات رصيف ذات انعكاس عالي.  59ممر مشاة جديد و 49 •
 الفتة عاكسة جديدة لعبور المشاة. 45 •

  
في بلدة بروكهافن،   25قدم من الرصيف الجديد على طول طريق الوالية  1,000باإلضافة إلى ذلك، تم بناء ما يقرب من 

مما يوفر ترتيبات تيسيرية للمشاة في المناطق المجاورة للممرات المتجهة غربًا في سيلدن وكورام التا كانتا تفتقران إليها 
ان في آديرونداك درايف في سيلدن ونورث هاول أفينيو في سنتريتش أيًضا على تهدئة  سابقًا. ستعمل إشارتا المرور الجديدت

حركة المرور واستيعاب حركة السير على األقدام القادمة من وإلى مراكز التسوق والمشروعات السكنية في المنطقة. ستوفر  
 ش. إشارة نورث هاول أفينيو أيًضا وصوالً محّسنًا للطريق إلدارة إطفاء سنتريت

  
في شارع كورت في بلدة ريفرهيد، سيساعد معبر المشاة الجديد المزود بإشارات ضوئية سائقي المركبات على التنقل في  
التقاطع أثناء تجميله بأعمدة إشارات المرور الملونة والخرسانة الجديدة حول الزاوية الشمالية الشرقية بالقرب من النصب 

 األولى.  التذكاري التاريخي للحرب العالمية



 

 

  
منحدر رصيف جديد   123ببناء  - دوالر من المتوقع  600,000أقل بحوالي  -مليون دوالر  2.7قام مشروع ثاٍن بقيمة 

)الشارع الرئيسي( في   25A)هيمستيد ترنبايك( في بلدة هيمستيد، وطريق الوالية  24على طريق الوالية  ADAمتوافق مع 
قدم من األرصفة الجديدة، وتحديث  800مدينة ساوثهامبتون. تم إنشاء ما يقرب من في  27بلدة هنتنغتون، وطريق الوالية  

 أكثر من اثني عشر إشارة عبور للمشاة، وإضافة الفتات عبور جديدة للمشاة في عدة مواقع في جميع أنحاء هذه الطرق.
  

إلدارة النقل. لسوء الحظ، غالبًا ما يتنقل  "تمثل السالمة األولوية األولى  قالت مفوضة إدارة النقل ماري تيريز دومينغيز: 
سائقو المركبات بسرعات غير آمنة أو يتشتت انتباههم، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية لسائقي المركبات والمشاة. باإلضافة  

مانًا في  إلى تعزيز القيادة اآلمنة واإلنفاذ، تجسد هذه المشروعات جهود إدارة النقل بوالية نيويورك لبناء ممرات أكثر أ
المجتمعات على نطاق نيويورك. تتطلب شبكة النقل في القرن الحادي والعشرين أن نتجاوز السيارات وحدها وأن نستوعب  

 جميع وسائل النقل حتى تستمر المجتمعات في االزدهار والنمو."
  

"يعد تحسين الظروف على طرقنا لسائقي المركبات، مع تعزيز سالمة  قالت المديرة التنفيذية في مقاطعة ناسو لورا كوران: 
المشاة، بمثابة جرعة اقتصادية منشطة للعديد من الشركات الصغيرة. أشكر الحاكمة كاثي هوشول وإدارة النقل بوالية 

 لمشروع في الوقت المحدد."نيويورك على حرصهما على االنتهاء من هذا ا

  

"تظل البنية التحتية والسالمة العامة أولوية قصوى، وستساعد هذه  قال المدير التنفيذي في مقاطعة سوفولك ستيف بيلون: 
التحسينات المهمة على ضمان سالمة المشاة على بعض أكثر طرقنا ازدحاًما. أود أن أشكر الحاكمة هوشول على إدراكها 

رة لالستثمار في البنية التحتية في لونغ آيالند بينما نعمل على بناء شبكة نقل للقرن الحادي والعشرين عبر  للحاجة المستم
 مقاطعة سوفولك."

  
يُحث السائقون على التباطؤ والحرص في القيادة على طول منطقة العمل. إن الغرامات تكون مضاعفة في مواقع العمل. قد  

 ن أو أكثر للسرعة في منطقة العمل إلى إيقاف رخصة قيادة الفرد.تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتي 
  

أو  ،www.511NY.org ، أو تفضلوا بزيارة الموقع511للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتنقل، اتصلوا برقم 
 المجاني. 511NYقوموا بتنزيل تطبيق الهاتف 

  
. وستجدوننا على فيسبوك عبر  NYSDOTLI@و NYSDOT@ة نقل والية نيويورك على تويتر على تابعوا إدار

 .Facebook.com/NYSDOT الرابط
  

 ### 

  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

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

 اء االشتراك إلغ
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