
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 27 للنشر فوًرا: 

 
 

  األسبوع نهاية عطلة  خالل الذكرى  يوم في البناء بأعمال المرتبطة الممرات إغالق  تعليق عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  السفر وتأخيرات المروري  االزدحام  تقليل في نيويورك والية في  السريعة الطرق   على البناء أعمال تعليق  يساعد
  

  الطريق  جانب على والصيانة الطوارئ لمركبات المجال وإفساح الطريق  قواعد  جميع باتباع المركبات سائقي تذكير يتم
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أنه سيتم تعليق إغالق الممرات لمشاريع بناء الطرق والجسور على الطرق السريعة في والية  
مايو/أيار، وذلك لتسهيل  31صباًحا يوم الثالثاء  6مايو/أيار وحتى  27معة صباًحا يوم الج 6نيويورك بشكل مؤقت من 

  السفر خالل يوم الذكرى في عطلة نهاية األسبوع.
  

"لكي تكون   قالت الحاكمة هوكول."يوم الذكرى هو وقت رائع في العام للسفر واالستمتاع بكل ما تقدمه والية نيويورك،" 
طرق الوالية لدينا أكثر أمانًا وفعالية لسائقي المركبات، فإننا نعلق جميع أعمال البناء على الطرق والجسور طوال عطلة نهاية  

ع جميع سكان نيويورك على قضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة ليوم الذكرى وأذكرهم بالتحلي بالمسؤولية في  األسبوع. أشج ِّ
  ضمان أن يكون هذا وقتًا سعيًدا وآمنًا للجميع." القيادة والمساعدة في

  
يجب على سائقي المركبات إدراك احتمالية استمرار بعض األعمال خلف الحواجز الخرسانية الدائمة أو لإلصالحات الطارئة. 

ية لراحة سائقي  ( في والية نيويورك، والتي تعطي األولوDrivers Firstيتوافق تعليق البناء مع مبادرة السائقين أوالً )
  السيارات لتقليل االزدحام المروري وتأخيرات السفر بسبب أعمال الطرق والجسور.

  
مياًل أو أكثر خالل عطلة  50مليون شخص  39(، من المتوقع أن يسافر أكثر من AAAوفقًا للجمعية األمريكية للسيارات )

. ومن المتوقع أن تكون الزيادة ثاني أعلى نمو في عدد  2021ماليين عن عام  3نهاية األسبوع في يوم الذكرى، أي بزيادة 
  في المائة. 4.6مليون شخص، بزيادة قدرها   35. سيسافر بالسيارة ما يقرب من 2010المسافرين منذ عام 

  
دمة  إن نقاط الوقوف إلرسال الرسائل النصية، بما في ذلك مرافق إيقاف السيارات والركوب، ومحطات الراحة، ومناطق الخ

ومناطق وقوف السيارات على طول الطرق السريعة بالوالية، تدعم جهود الوالية لتقليل القيادة المشتتة لالنتباه. ستظل جميع  
نقاط التوقف إلرسال الرسائل النصية مفتوحة، مما يوفر مواقع يمكن للسائقين من خاللها استخدام هواتفهم واألجهزة المحمولة 

كالمات وإرسال الرسائل النصية والتصفح والوصول إلى تطبيقات األجهزة المحمولة. يمثل إرسال  األخرى بأمان إلجراء الم
الرسائل النصية أثناء القيادة خطورة خاصة، حيث يتطلب من سائقي المركبات إبعاد أعينهم عن الطريق، ورفع أيديهم عن  

  عجلة القيادة، وتشتيت عقلهم عن القيادة.
  

"يُعدُّ تعليق إغالق الممرات لمدة عطلة نهاية األسبوع   قالت ماريا تيريز دومينغيز مفوضة إدارة النقل في والية نيويورك:
إجراًء معقوالً نتخذه لتقليل التأخيرات طوال العطلة. في حين أن تقليل التأخيرات يقطع شوًطا طويالً في جعل السفر على  

زال نحث الجميع على التحلي بالمسؤولية في القيادة دائًما، وإفساح المجال لمركبات الطوارئ الطريق أكثر أمانًا وأسرع، ال ن
والصيانة على جانب الطريق. نرغب جميعًا في االستمتاع بيوم الذكرى، ويبدأ الوصول إلى وجهتك بأمان مع قيام كل سائق  

  اترك هاتفك وانتبه واربط حزام األمان!" - مركبة بدوره 
    



"سيسمح تعليق إغالق الممرات المؤقتة في يوم   قال المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع في نيويورك ماثيو ج. دريسكول:
الذكرى خالل عطلة نهاية األسبوع لسائقي المركبات بالوصول إلى وجهاتهم مع عدد أقل من التأخيرات. على الرغم من أن  

سبوع، إال أن عمال الطوارئ وجوانب الطرق سيستمرون في العمل على الطريق أعمال البناء معلقة خالل عطلة نهاية األ
  لمساعدة سائقي المركبات. يُرجى الحذر وإبطاء السرعة وإخالء الطريق عندما ترى األضواء الساطعة. األرواح غالية."

  
ض إدارة السيارات بوالية نيويورك ورئيس لجنة السال "أثني   مة المرورية التابعة للحاكمة:قال مارك جاي إف شرودر، مفوَّ

على اإلجراءات التي اتخذتها الحاكمة هوكول للمساعدة في تسهيل السفر في يوم الذكرى خالل عطلة نهاية األسبوع 
المزدحمة. نريد أن يصل كٌل إلى وجهته بأمان. ساعد في الحفاظ على سالمتك وسالمة المسافرين وجميع األشخاص الذين 

ريق بأمان من خالل التحلي بالمسؤولية في القيادة وإفساح المجال لمركبات الطوارئ والصيانة. أخيًرا، ضع  يتشاركون الط
  خطة مسبقًا للعودة بأمان إلى المنزل لتجنب القيادة تحت تأثير الكحول."

  
لتذكر واالحتفال وزيادة "يوم الذكرى في عطلة نهاية األسبوع هو وقت لقال مدير شرطة والية نيويورك، كيفن ب. بروين: 

السفر في جميع أنحاء نيويورك. نحث جميع سائقي المركبات على التحلي بالحكمة، وربط حزام األمان، والقيادة بهدوء،  
ووضع األجهزة اإللكترونية جانبًا. على الرغم من أنه سيتم تعليق األعمال على الطريق، تذكَّر االلتزام بحدود السرعة وإفساح  

  ركبات الطوارئ والصيانة. معًا، يمكننا أن نخطو خطى كبيرة لالحتفال بأمان في عطلة نهاية األسبوع هذه."المجال لم
  

-1السفر باالتصال على  قبل 511NYيمكن للمسافرين التحقق من حالة المرور من خالل تطبيق إدارة النقل بوالية نيويورك 
أو  iTunesالمجاني لألجهزة المحمولة على  511NY، أو تنزيل تطبيق 511، أو زيارة الموقع اإللكتروني 1-5

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

  أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره من الحوادث واإلنشاءات.
  

  .إدارة النقل بوالية نيويوركعلى الرابط  وفيسبوك @NYSDOT( على تويتر DOTتابعوا إدارة النقل بوالية نيويورك )
  

االستثمار الخاص   مشروعن عشرة مناطق خدمة مغلقة وقيد اإلنشاء كجزء من تُذكِّ ر هيئة الطريق السريع سائقي المركبات بأ
لضمان استمرارية الخدمات تظل خدمات اإلمداد بالوقود مفتوحة في جميع المواقع. مليون دوالر.   450والتحديث بقيمة  

لعمالء الطريق السريع أثناء أعمال البناء، لن يتم إغالق منطقتي خدمة متتاليتين في نفس اتجاه السفر في نفس الوقت للقيام  
لهيئة   اإللكتروني الموقعبأعمال الترميم. يمكن لسائقي المركبات عرض مناطق الخدمة والتخطيط لمحطات توقفهم على 

  .المحمول الهاتف تطبيق الطريق السريع وعلى
  

والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة آيفون   تطبيق الهاتف المحمول  المركبات على تنزيلتشجع هيئة الطريق السريع سائقي 
وآندرويد. يوفر التطبيق لسائقي السيارات وصوالً مباشًرا إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة في الوقت الفعلي أثناء  

لتلقي الرسائل اإللكترونية التي تقدم حاالت حركة المرور   TRANSalertالتنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في 
  األخيرة على طول الطريق السريع.

  
  .هيئة الطريق السريع لوالية نيويوركوفيسبوك على الرابط  @NYSThruwayيع على تويتر تابعوا هيئة الطريق السر

  
ر Buckle " حملة بأن  المركبات سائقي (GTSC) للحاكمة المرورية السالمة ولجنة (DMV)  اآللية المركبات إدارة تذك ِّ

Ticket or it Click York, New Up،" 5 إلى مايو/أيار 23 من تمتد  المقاعد، أحزمة ربط  بأهمية الوعي ترفع  التي  
 القيادة تستهدف التي DWI-STOP حملة في المحلية والشرطة الوالية شرطة ستشارك ذلك، إلى باإلضافة  يونيو/حزيران.

  مايو/أيار. 31 حتى  مايو/أيار 27 من والكحول المخدرات تأثير تحت
  

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

خاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات بوالية نيويورك، يتيح للمستخدمين تعيين سائق، أو استدعاء سيارة  الخيارات المرورية ال
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أجرة، أو مشاركة رحلة، ومراجعة عواقب القيادة تحت تأثير الخمور أو المخدرات. يمكن للمستخدمين أيًضا استخدام التطبيق 
  اتف الذكية بأنظمة أبل وأندرويد وويندوز.لإلبالغ عن سائق مخمور أو مخدر. يتوفر التطبيق للهو
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