
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 7/ 1 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن تعليق عمليات إغالق الممرات المرتبطة باإلنشاءات في عطلة الرابع من يوليو/تموز
  

  تم تحديد إغالقات الممرات المتعلقة باإلنشاءات لتسهيل السفر أثناء عطلة نهاية األسبوع
  

  تتم مناشدة سائقي المركبات بتخفيف السرعة وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والصيانة على جانب الطريق 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن عمليات اإلغالق المؤقتة للممرات لمشاريع إنشاء الطرق والجسور على الطرق السريعة 
  5صباًحا يوم الثالثاء  6يوليو/تموز إلى الساعة  1ًحا يوم الجمعة صبا 6في والية نيويورك سيتم تعليقها من الساعة 

  يوليو/تموز، لتسهيل السفر طوال عطلة نهاية األسبوع في الرابع من يوليو/تموز.
  

"مع توقع ارتفاع قياسي في السفر بالسيارات في نهاية هذا األسبوع في الرابع من تموز/يوليو، نريد أن نضمن وصول الجميع 
"أشجع كل من يسافر في نهاية هذا األسبوع على التخطيط  قالت الحاكمة هوكول.وجهتهم بأمان وبأقل قدر من التأخير،" إلى 

للمستقبل، والتحلي بالمسؤولية في القيادة، وتذكر إخالء الطريق عندما ترى المستجيبين للطوارئ والعاملين على جانب  
سائقي السيارات في عطلة نهاية األسبوع. أتمنى لجميع سكان نيويورك عيد   الطريق الذين ال يزالون يعملون لضمان سالمة

  استقالل سعيد وآمن."
  

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

 المروري وتأخيرات السفر بسبب أعمال الطرق والجسور. 
  

في المائة عن  3.7مليون شخص في عطلة نهاية األسبوع هذه، بزيادة قدرها  48أن يسافر  الجمعية األمريكية للسياراتتتوقع 

مليون  42ا يصل إلى ( رقما قياسيًا جديدً AAA. مع السفر بالسيارة فقط، تتوقع الجمعية األمريكية للسيارات )2021عام 
  شخص يسافرون بالسيارة على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

  
يجب على سائقي السيارات اتباع قانون الوالية الخاص بإخالء الطريق، والذي يتطلب من سائقي السيارات اإلبطاء وإفساح  

وشاحنات القطر ومركبات البناء أو الصيانة   الطريق بأمان لمركبات إنفاذ القانون، وشاحنات اإلطفاء، وسيارات اإلسعاف، 
  التي يتم إيقافها على طول الطرق في جميع أنحاء الوالية.

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

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

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

 عجلة القيادة، وتشتيت عقلهم عن القيادة. 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.aaa.com%2F2022%2F06%2Ffrom-sea-to-shining-sea-aaa-predicts-47-9-million-people-will-travel-this-july-4th%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=44PHVw10QafGw%2FS3t97kM%2FiJxRHjl2ikNNysemyQEEU%3D&reserved=0


ِّر هيئة الطريق السريع سائقي السيارات بأن عشرة مناطق خدمة مغلقة وهي قيد اإلنشاء كجزء من  االستثمار   مشروعتُذك 
تظل خدمات اإلمداد بالوقود مفتوحة في جميع المواقع. لضمان استمرارية  مليون دوالر.   450الخاص والتحديث بقيمة 

نطقتي خدمة متتاليتين في نفس اتجاه السفر ألعمال الترميم في نفس  الخدمات لعمالء هيئة الطريق أثناء البناء، لن يتم إغالق م
لهيئة الطريق  الموقع اإللكترونيالوقت. يمكن لسائقي المركبات عرض مناطق الخدمة والتخطيط لمحطات توقفهم على 

  .تطبيق الهاتف المحمولالسريع وعلى 
  

"خالل عطلة نهاية األسبوع هذه، من المهم   قال المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع في نيويورك ماثيو ج. دريسكول:
للغاية أن يتوخى سائقو السيارات الحذر باستمرار على الطرق وأال يشتتوا انتباههم. سيساعد تعليق اإلغالق المؤقت للممرات  

ي  سائقي السيارات على الوصول إلى وجهاتهم مع عدد أقل من التأخيرات، ولكن يجب أن يستمر سائقو السيارات في توخ
الحذر ألن عمال الطوارئ سيظلون على الطرق. الرجاء إبطاء السرعة عند دخولك منطقة عمل، وإفساح المجال عند رؤية  

  أضواء الطوارئ والقيادة بأمان."
  

"دائًما ما تكون سالمة وراحة المسافرين على رأس  قالت ُمفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك، ماري تيريز دومينغيز: 
وزارة النقل بوالية نيويورك، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في ضمان أن يقضي سائقو السيارات أكبر  أولويات 

وقت ممكن في نهاية هذا األسبوع في التكريم واالحتفال باستقالل أمتنا مع األصدقاء والعائلة بدالً من االنتظار في حركة  
ة البناء يتوافق مع أولوياتنا المتعلقة بالسالمة والراحة وسيساعد سكان نيويورك  المرور. إن قرار الحاكمة هوكول بتعليق أنشط

في الوصول إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب بأقل قدر من التأخير. أشجع الجميع على القيادة بأمان، واالمتناع عن أي شكل من  
  نب الطريق."أشكال القيادة المشتتة، وإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والصيانة على جا

  
ض إدارة السيارات بوالية نيويورك ورئيس لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكمة، مارك جاي إف شرودر:   قال مفوَّ

"سيساعد تعليق البناء خالل عطلة نهاية األسبوع أولئك الذين يسافرون على طرقنا السريعة في الوصول إلى حيث يحتاجون  
ك لكل سائق سيارة للقيادة بأمان ومشاركة الطريق مع المستخدمين اآلخرين. الرجاء اتباع  إلى الذهاب، ولكن األمر مترو

قواعد الطريق وخاصة اإلبطاء وإفساح الطريق عند االقتراب من عمال الطوارئ أو المستجيبين األوائل، وتجنب التشتت  
  ع بعطلة سعيدة وآمنة في الرابع من يوليو/تموز."دائًما وعدم القيادة مطلقًا تحت تأثير الكحوليات. نريد للجميع االستمتا

  
"تعد الطرق السريعة من أخطر بيئات العمل التي تواجه أولئك الذين  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفن بي. بروين: 

خالل عطلة  يستجيبون لحاالت الطوارئ ويحافظون على طرقنا. على الرغم من أنه سيتم تعليق أعمال الطرق المتعلقة بالبناء 
نهاية األسبوع في الرابع من يوليو/تموز، إال أننا نود تذكير الجميع بمواصلة اتباع قواعد الطريق. يجب على الجميع  

االستمرار في القيادة بحذر عبر مناطق العمل، وااللتزام بحدود السرعة المعلنة، واالنتباه لمركبات الطوارئ والصيانة. معًا،  
 لضمان حصول الجميع على عطلة نهاية أسبوع آمنة."  يمكننا بذل جهد مشترك 

  
والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة آيفون   تطبيق الهاتف المحمول  تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل

يوفر التطبيق لسائقي السيارات وصوالً مباشًرا إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة في الوقت الفعلي أثناء  وآندرويد. 
لتلقي الرسائل اإللكترونية التي تقدم حاالت حركة المرور   TRANSalertالتنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في 

  األخيرة على طول ثرووي.
  

 New York State Thruwayوعلى فيسبوك على  @NYSThruwayتابعوا هيئة الطريق السريع على تويتر 
Authority.  

  
،  NYSDOTالمقدمة من إدارة نقل والية نيويورك قبل السفر  511NYيمكن للمسافرين االطالع على حالة المرور 

لة على  المجاني لألجهزة المحمو 511NYاإللكتروني، أو تنزيل تطبيق  511، أو زيارة موقع -1-51باالتصال على  
iTunes  أوGoogle Playكاميرا مرورية،   2219المجانية للمستخدمين التحقق من حالة الطرق، وعرض  . تتيح الخدمة

ورابط للمعلومات الجوية ومعلومات العبور. يتميز التطبيق بوضع القيادة، والذي يوفر تنبيهات صوتية على طول الطريق 
  المختار أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره من الحوادث واإلنشاءات.
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 New York Stateوعلى فيسبوك على   @NYSDOT( بوالية نيويورك على تويتر DOTقل )تابعوا وزارة الن 
Department of Transportation.  

  
لمساعدتهم في العثور على طريق آمن إلى  Have a Plan تحث إدارة السواقين والمركبات السائقين على استخدام تطبيق

من لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم،   المنزل عند الرجوع من احتفال قد يشربون فيه الكحوليات. التطبيق المجاني
ومؤسسة برنامج الخيارات المرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات بوالية نيويورك، يتيح للمستخدمين تعيين سائق،  

دمين أو استدعاء سيارة أجرة، أو مشاركة رحلة، ومراجعة عواقب القيادة تحت تأثير الخمور أو المخدرات. يمكن للمستخ
 أيًضا استخدام التطبيق لإلبالغ عن سائق مخمور أو مخدر. يتوفر التطبيق للهواتف الذكية بأنظمة أبل وأندرويد وويندوز. 

  
 New York State وعلى فيسبوك على @NYSDMV( على تويتر DMVتابعوا إدارة المركبات اآللية ) 

Department of Motor Vehicles.  
  

###  
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