
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 22 للنشر فوًرا: 

 
 

   الحاكمة هوكول تعلن تعليق إغالق المسارب المرتبطة بالبناء خالل ذروة أيام السفر خالل فترة األعياد
  

  2020بالمائة في السفر اعتباًرا كما كان عليه الوضع في عام  34زيادة بنسبة  AAAتتوقع  
  

   عدم اإلغالق غير الضروري للمسارب خالل أوقات السفر األكثر ازدحاًما 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيتم تعليق اإلغالق المؤقت لمسارب مشاريع إنشاء الطرق والجسور على الطرق 
  6ديسمبر الساعة  27صباًحا حتى االثنين  6ديسمبر في الساعة  23السريعة في والية نيويورك اعتباًرا من الخميس  
 6يناير الساعة  3صباًحا حتى يوم االثنين  6ديسمبر في من الساعة  30س صباًحا، كما سيتم تعليق البناء اعتباًرا من الخمي 

 صباًحا لتسهيل السفر لسائقي السيارات.  
  

يجب على سائقي المركبات إدراك احتمالية استمرار بعض األعمال خلف الحواجز الخرسانية الدائمة أو لإلصالحات الطارئة. 
أوالً بوالية نيويورك، والتي تعطي األولوية لراحة سائقي السيارات لتقليل االزدحام  يتوافق تعليق البناء مع مبادرة السائقين 

  المروري وتأخيرات السفر بسبب أعمال الطرق والجسور.
  

"نحن في خضم واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحاًما في العام ونريد التأكد من أن جميع سكان  قالت الحاكمة هوكول،
لوصول إلى وجهاتهم بأمان ودون تأخير، حتى يتمكنوا من االستمتاع بموسم األعياد. وتحقيقا لهذه نيويورك قادرون على ا

الغاية، نعلق البناء على طرق الدولة للمساعدة في تخفيف حركة المرور خالل هذا الوقت. أتمنى لجميع سكان نيويورك عطلة 
  ون هذا وقتًا سعيًدا وآمنًا للجميع."رائعة وأذّكرهم بالقيادة بمسؤولية والمساعدة في ضمان أن يك

  
بالمائة تقريبًا   34ماليين شخص في موسم األعياد هذا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  109سيسافر أكثر من   AAA وحسب  

   .2019بالمائة عن مستويات  92. سيؤدي ذلك إلى رفع أرقام هذا العام إلى 2020عن عام 
  
القيادة   سلطات إنفاذ القانون على مستوى الوالية والمحلية يشاركون في الحملة الوطنية " تذكر الحاكمة سائقي السيارات بأن 

. يمكن لسائقي السيارات أن يتوقعوا رؤية نقاط تفتيش رصينة والمزيد 2022يناير  1" التي تستمر حتى بوعي أو المخالفة
د. ستواصل هيئة ثرووي في والية نيويورك أيًضا تقليدها  من جنود والية نيويورك على الطرق خالل موسم السفر في األعيا

مساًء ليلة رأس السنة  11في تقديم القهوة والشاي الساخن مجانًا للمسافرين في مناطق الخدمة على طول ثرووي من الساعة 
  صباًحا صباح رأس السنة الجديدة لتعزيز السالمة واالنتباه أثناء القيادة. 7الجديدة حتى الساعة 

  
تدعم نقاط الوقوف لكتابة الرسائل النصية، بما في ذلك مرافق الركن والركوب، ومحطات الراحة، ومناطق الخدمة ومناطق  
وقوف السيارات على طول الطرق السريعة بالوالية، جهود الوالية لتقليل القيادة المشتتة لالنتباه. ستظل جميع نقاط الوقوف 

يوفر موقعًا حيث يمكن للسائقين استخدام هواتفهم واألجهزة المحمولة األخرى بأمان   لكتابة الرسائل النصية مفتوحة، مما
وسهولة للمكالمات والرسائل النصية والتنقل والوصول إلى تطبيقات األجهزة المحمولة. يمثل إرسال الرسائل النصية أثناء  

ريق، ورفع أيديهم عن عجلة القيادة، وتشتيت  القيادة خطورة خاصة، حيث يتطلب من سائقي المركبات إبعاد أعينهم عن الط
 عقلهم عن القيادة.  
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"موسم األعياد هو أحد أكثر أوقات السفر ازدحاًما   قال المدير التنفيذي لهيئة ثرووي في والية نيويورك، ماثيو ج دريسكول،
وجهاتهم بشكل أسرع، مع عدد أقل  في العام، وسيتيح تعليق البناء خالل عطلة نهاية األسبوع لسائقي السيارات الوصول إلى

من التأخيرات. نحث سائقي السيارات على التحرك لسيارات الطوارئ والصيانة التي يرونها على الطريق ، والبقاء في حالة  
مناطق  10، فقد تم إغالق مشروع إعادة تطوير منطقة الخدمة تأهب، والقيادة بوعي. نريد أيًضا تذكير السائقين بأنه بسبب  

التجديد، لذا يرجى التخطيط لمحطاتك وفقا لذلك. تظل خدمات اإلمداد بالوقود   خدمة على طول ثرووي إلجراء عمليات
مفتوحة في جميع المواقع، وال يتم إغالق منطقتين متتاليتين للخدمة في نفس اتجاه السفر. أتمنى لجميع سكان نيويورك عطلة 

 سعيدة ورأس السنة الجديدة." 
  
"قد يكون السفر خالل موسم األعياد مرهقًا وتريد  نقل بوالية نيويورك، صرحت ماري تيريز دومينغيز، مفوضة وزارة ال 

إدارة النقل بذل كل ما في وسعها لتوفير رحلة خالية من المتاعب لسائقي السيارات والسماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم بأقل  
على القيام بذلك بأمان، مع   قدر ممكن من االضطرابات. نتمنى للجميع موسم أعياد سعيد وصحي ونحث جميع المسافرين 

التأكد من أنه عندما تكون على الطريق، يرجى تذكر ربط حزام األمان واالنتباه والرجاء عدم إرسال الرسائل النصية أثناء  
  القيادة. فلنعمل معًا للتأكد من وصول الجميع إلى وجهتهم بأمان."

  
"نأمل أن   لجنة سالمة المرور لحاكمة نيويورك مارك جيه إف شرودر،قال مفوض إدارة السيارات بوالية نيويورك ورئيس  

تكون رحالت الجميع في موسم األعياد هذا آمنة. يرجى وضع خطط لطرق بديلة للوصول إلى المنزل أو المبيت إذا كنت  
  ذا. "تخطط لالحتفال وشرب الكحول، ويرجى مراقبة المشاة خالل األيام األخيرة من موسم التسوق المزدحم ه

  
"مع بدء السفر في موسم األعياد هذا، سيكون جنودنا جاهزين للقيام بدورهم  قال مدير شرطة الوالية كيفين ب. بروين،

للحفاظ على سالمة طرقنا. نحث جميع السائقين على القيام بدورهم من خالل وضع أجهزتهم اإللكترونية بعيًدا والحفاظ على 
زام بحدود السرعة المعلنة واتباع قواعد الطريق. أيًضا، يجب على أولئك الذين يحتفلون بموسم  تركيزهم وانتباههم. يرجى االلت

 األعياد القيام بذلك بأمان من خالل التخطيط المسبق أو القيادة بوعي. معا يمكننا إنقاذ األرواح ومنع وقوع إصابات خطيرة."  
  

  والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة آيفون تطبيق الهاتف المحمول  تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل
وآندرويد. يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة في الوقت 

لتلقي الرسائل اإللكترونية التي تقدم حاالت    TRANSalertالفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في 
  حركة المرور األخيرة على طول ثرووي.

  
 New York State وعلى فيسبوك على @NYSThruway تابعوا هيئة الطريق السريع ثرووي على تويتر:

Thruway Authority  . 
  

،  NYSDOTالمقدمة من إدارة نقل والية نيويورك قبل السفر  511NYيمكن للمسافرين االطالع على حالة المرور 
المجاني لألجهزة المحمولة على   511NYاإللكتروني، أو تنزيل تطبيق  511، أو زيارة موقع 1-1-5باالتصال على  

iTunes  أوGoogle Play كاميرا مرورية،  2219. تتيح الخدمة المجانية للمستخدمين التحقق من حالة الطرق، وعرض  
ورابط للمعلومات الجوية ومعلومات العبور. يتميز التطبيق بوضع القيادة، والذي يوفر تنبيهات صوتية على طول الطريق 

 المختار أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره من الحوادث واإلنشاءات.  
  

:  DOTتابعوا إدارة نقل والية نيويورك   New York State Department وعلى فيسبوك على @NYSDOT عىل تويتر

of Transportation.  
  

لمساعدتهم في العثور على طريق آمن إلى  Have a Plan على استخدام تطبيق تحث إدارة السواقين والمركبات السائقين
ن فيه الكحوليات. التطبيق المجاني من لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم،  المنزل عند الرجوع من احتفال قد يشربو

ومؤسسة برنامج الخيارات المرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات بوالية نيويورك، يتيح للمستخدمين تعيين سائق،  
الخمور أو المخدرات. يمكن للمستخدمين  أو استدعاء سيارة أجرة، أو مشاركة رحلة، ومراجعة عواقب القيادة تحت تأثير 

 Androidو Appleأيًضا استخدام التطبيق لإلبالغ عن سائق مخمور أو مخدر. يتوفر التطبيق للهواتف الذكية بأنظمة 
 . Windowsو
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