
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 
  تعلن الحاكمة هوكول عن استكمال مشروع إعادة التأهيل المحلي التحولي في قرية كاليتون، مقاطعة جيفرسون

  
 في قرية النهر الخالبة  970Lمليون دوالر في تسهيل السفر وتحسين المرونة على طول طريق الوالية   9.3استثمار 

  
  تحسينات تعزز مكانة منطقة ثاوزاند آيالندز كوجهة سياحية عالمية

  
  هناالصور متوفرة 

  
مليون دوالر أعاد بناء وتحديث طريق   9.3أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن العمل قد اكتمل في مشروع تحويلي بقيمة 

عبر قرية كاليتون الخالبة في مقاطعة جيفرسون، مما يعزز السالمة ويسهل السفر  - 970Lطريق الوالية   -السفر الرئيسي 
للمقيمين والزوار على حد سواء . حّسن المشروع المرونة ضد أحداث الطقس القاسية وخلق منطقة تاريخية في وسط المدينة  

هة الشعبية في قلب منطقة ثاوزاند آيالندز. تقع  أكثر قابلية للمشي وجاذبية بصريًا والتي ستزيد من نمو السياحة في هذه الوج
كاليتون على طول نهر ساينت لورينس، وهو مثال كالسيكي لقرية نهرية وهو موطن للعديد من المتاجر والمطاعم  

 والمعارض الفنية. كما يضم دار أوبرا وثالثة متاحف، بما في ذلك متحف القارب العتيق الشهير. 
  

ع استمرار اقتصاداتنا اإلقليمية في التعافي من الوباء، من الضروري أن يكون لدينا شبكة نقل تدعم "مقالت الحاكمة هوكول: 
النمو وتسهل على األشخاص والبضائع الوصول إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب. ستساعد هذه التحسينات في قرية كاليتون  

مه المنطقة، وضمان استمرار ازدهار منطقة ثاوزاند آيالندز الجميلة المقيمين والزائرين على حٍد سواء على تجربة كل ما تقد
  كوجهة سياحية عالمية المستوى".

  
هو حلقة سفر مهمة عبر الحي التاريخي بوسط مدينة كاليتون ويتضمن شارع جيمس وماري إلى  970Lطريق الوالية 

النقل بالوالية إعادة بناء الطريق من تقاطع    ريفرسايد درايف وشارع ويب بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي، أعادت وزارة
شارع جيمس وماري إلى ريفرسايد درايف ثم إلى شارع ويب عند التقاطع مع شارع هوغونين، مما يوفر سطح طريق 

إسفلتي جديد وأرصفة جديدة للمشاة ومطبات لتحسين التنقل لجميع أشكال السفر. وسائل الراحة الجديدة للشوارع: بما في ذلك  
مقاعد وإضاءة الزينة وأحجار الرصف من الطوب والمزروعات الزخرفية، تمت إضافتها في جميع أنحاء منطقة المشروع ال

  لتعزيز الجمال الجمالي للمنطقة التاريخية. كما تم تحسين مواقف السيارات في الشارع على طول شارع جيمس.
  

األرض عبر المنطقة التاريخية، مما سيقلل من حاالت انقطاع   ومن السمات الرئيسية للمشروع نقل المرافق الموجودة فوق
التيار الكهربائي أثناء األحداث الجوية القاسية. كما تم تطوير خطوط المياه والصرف الصحي. دعمت شركة إمباير ستيت  

امسة من مبادرة للتطوير هذا الجزء من المشروع بمنحة رأسمالية قيمتها مليون دوالر أمريكي، ُمنحت خالل الجولة الخ
 مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي للحاكمة.  

  
، وتم التخطيط للمشروع لتقليل التأثيرات على حركة المرور والمجتمع. لم يتم 2019تم إطالق المشروع في خريف عام 

  إجراء أعمال كبيرة في منطقة وسط المدينة خالل ذروة موسم السياحة الصيفي.
  

"قرية كاليتون هي واحدة من الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء لنقل بالوالية، ماري تيريز دومينغيز: قالت مفوضة وزارة ا
والية نيويورك وسيساعد هذا المشروع في الحفاظ على بهذه الطريقة لسنوات عديدة قادمة. تحت قيادة الحاكمة هوكول، 
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بنية التحتية التي تعمل على تحسين نوعية الحياة وبناء تواصل والية نيويورك القيام باستثمارات بالغة األهمية في ال
  اقتصاداتنا وتقوية الروابط التي تربط مجتمعاتنا معًا".

  
للمساعدة إعادة  (REDIمبادرة المرونة والتنمية االقتصادية )يكمل المشروع أيًضا مشروًعا آخر قيد التنفيذ حاليًا كجزء من 

المجتمعات على طول شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس. يجري  بناء وتعزيز التنمية االقتصادية بشكل مستدام في 
مليون دوالر في محطة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في قرية كاليتون،  2.4العمل على مشروع مرونة قيمته 

لورانس، والتي والذي سيعالج األضرار التي لحقت أثناء أحداث المياه المرتفعة والقضاء على الفيضانات في نهر ساينت 
سلبًا على نظام تجميع  2019بدورها ستساعد في منع المخاطر الصحية المحتملة. أثر فيضان نهر ساينت لورانس في عام  

ومعالجة مياه الصرف الصحي في قرية كاليتون ومحطة ضخ ريفرسايد وشارع إيست يونيون، مما أدى إلى ترك أجزاء من  
  من إمكانيات الضخ، وتسبب في حدوث انقطاع لعملية التعقيم.البنية التحتية تحت الماء، مما حد 

  
تشمل تدابير التخفيف لهذا المشروع تحويل غرفة تالمس الكلور الحالية إلى محطة رفع وسيطة للنفايات السائلة وتوسيع مبنى  

المحطة بالكامل. سيتم توسيع  الترشيح/التطهير باستخدام ُمرشحات أكبر وأنظمة تطهير باألشعة فوق البنفسجية لمعالجة تدفق
البئر الرطب لمحطة ضخ ريفرسايد درايف وتركيب مضخات غاطسة ذات حفرة جافة، مع زيادة السعة في البئر الجاف. من  

ومشروع نظام تجميع   970L. نظًرا للقرب الشديد من مشروع طريق الوالية 2022المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 
المعالجة بالقرية، كان هناك تنسيق حكومي مستمر متعدد المستويات طوال حياة مشروع   مياه الصرف الصحي ومحطة

DOT سواء فيما يتعلق بتكامل المشروع الممول من ،REDI .وكذلك معالجة القرية الطلبات والمخاوف  
  

مثل هذه المشاريع في  "تساعد قال كيفين يونس، الرئيس التنفيذي للعمليات في امباير ستيت ونائب المفوض التنفيذي،  
إنشاء مجتمعات جذابة ترحب بالزوار والمقيمين الجدد، وتشجع االستثمارات الجديدة لتوليد نمو اقتصادي مستدام. دعم  

تمويلنا، الممنوح من خالل مبادرة المجلس اإلقليمي، البنية التحتية الجديدة للمرافق تحت األرض التي تعمل على تحسين 
  ئدة على األعمال التجارية في المنطقة التاريخية بوسط المدينة".السالمة وتعود بالفا

  
"من خالل مبادرة المرونة والتنمية االقتصادية في نيويورك، تقوم  قال مفوض مجلس التنمية االقتصادية باسيل سيغوس:

الدولة باستثمارات كبيرة واستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وحماية األصول المجتمعية المعرضة للفيضانات والمياه العالية. 
اري لحماية مجتمعاتنا وبيئتنا، مما إعالن اليوم في قرية كاليتون يعزز هذه الجهود على مستوى المنطقة ويدعم العمل الج

 يضمن استمرار عمل جزر األلف كوجهة للزوار، مما يساعد على الحفاظ على االقتصاد المحلي لألجيال القادمة".  
  

"كاليتون جوهرة ثاوزاند آيالندز والتي نمت بشكل هائل في السنوات قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية باتي ريتشي: 
يمنح الناس أسبابًا جديدة قريبة وبعيدة للزيارة. يسعدني أن أرى اكتمال هذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي  األخيرة، مما 

 غيّر منطقة كاليتون التاريخية وسيساعد في استمرار الزخم في هذا المجتمع الخاص".  
  

مامية األمريكية بأكملها. كمقر للسياحة "قرية كاليتون هي مصدر قوة لساحة الجبهة األقال عضو الجمعية مارك والتشيك: 
على طول نهر ساينت لورانس، فهي محرك اقتصادي لمجتمع مقاطعة جيفرسون األكبر، ومصدًرا للوظائف ومصدر فخر  

لنا جميعًا. يسعدني أن مشروع التنشيط هذا قد اكتمل في الوقت المناسب لموسم العطالت، وأرحب بالجميع للحضور إلى  
  للتسوق خالل العطالت، واالستمتاع بمطاعمها واالستمتاع بالمناظر الشتوية الخالبة". مدينة كاليتون

  
"إن قرية كاليتون ممتنة للغاية لوالية نيويورك ووكاالت التمويل المتعددة والمقاول  قالت نورما زيمر، عمدة قرية كاليتون:

ية في نهاية اليوم أن مشروًعا في قلب المنطقة التاريخية  لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة. يثبت التعاون واالتصال والتسو
 سيكون له فوائد طويلة األجل لمجتمعنا ومنطقة ثاوزاند آيالندز". 

  
قال سكوت جراي، الرئيس التشريعي لمقاطعة جيفرسون: "السياحة عنصر مهم في اقتصاد مقاطعة جيفرسون، واالستثمار  

رف بالدور المهم الذي تلعبه السياحة في ازدهار المنطقة بأكملها. نحن جميعًا شركاء  في كاليتون من قبل والية نيويورك يعت
  في جعل منطقتنا ومجتمعاتنا على الواجهة البحرية أكثر جاذبية، وبالتالي فإننا جميعًا نزدهر".
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"ال يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا للحاكمة هوكول وفريق وزارة النقل   قال بوبي كانتويل، المشرع في مقاطعة جيفرسون:
بوالية نيويورك بأكمله الذي أكمل مثل هذا المشروع الرائع داخل قرية كاليتون. شكًرا جزيالً على كل الجهود التي بذلتها 

  الوالية لمجتمعنا في منطقة شمال نيويورك الجميلة".
  

والحرص في القيادة في مناطق العمل. الغرامات مضاعفة على السرعة في منطقة العمل. قد  نحث السائقين على التباطؤ 
  تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتين أو أكثر بسبب السرعة في منطقة العمل إلى إيقاف رخصة قيادة الفرد

  
أو   ،www.511NY.org موقع، أو تفضلوا بزيارة ال511للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتنقل، اتصلوا برقم 

  المجاني. 511NYقوموا بتنزيل تطبيق الهاتف 
  

@. وستجدنا على فيسبوك NYSDOTHV و  @NYSDOTتابع وزارة النقل بوالية نيويورك على تويتر: 
  .facebook.com/NYSDOTعبر
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