
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 2 للنشر فوًرا: 

 
 

   الحاكمة هوكول تعلن عن تعليق إغالقات الممرات المتعلقة باإلنشاءات بسبب عيد العمال
   

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

يحمي تعليق البناء سالمة العاملين على جانب الطريق، ويبعدهم عن الطريق خالل عطلة نهاية األسبوع التي تزداد فيها  
   حركة المرور

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

   
  

أعلنت الحاكمة كاثي هو;ول اليوم أنه سيتم مؤقتًا تعليق إغالق الممرات لمشاريع بناء الطرق والجسور على الطرق السريعة  
سبتمبر/أيلول  6صباًحا يوم الثالثاء  6سبتمبر/أيلول إلى الساعة  2صباًحا يوم الجمعة  6في والية نيويورك من الساعة 

   في نهاية األسبوع.لتسهيل السفر طوال عطلة عيد العمال 
   

قالت  "تمثل عطلة نهاية األسبوع في عيد العمال نهاية موسم الصيف، وسيسافر العديد من سكان نيويورك عبر الوالية،" 
"سنعل ِّق أعمال البناء على طرق الوالية لضمان سالمة سائقي السيارات لدينا وللمساعدة في ضمان وصول   الحاكمة هوكول.

الجميع إلى وجهتهم بأمان. نحتاج جميعًا إلى القيام بدورنا وأن نكون في حالة تأهب عند القيادة، واالمتثال لحدود السرعة،  
   وإخالء الطريق لمركبات خدمة الطوارئ حسب الحاجة." 

   
يساعد تعليق أعمال البناء على جانب الطريق خالل عطلة نهاية األسبوع في زيادة حركة المرور أيًضا على حماية سالمة  

م المثل العليا للحركة العمالية.    عمال الطرق السريعة، بما في ذلك العمال المنظمون، خالل عطلة تُكر ِّ
  

ستمرار بعض األعمال خلف الحواجز الخرسانية الدائمة أو لإلصالحات الطارئة.  يجب على سائقي المركبات إدراك احتمالية ا
( في والية نيويورك، والتي تعطي األولوية لراحة  Drivers First Initiativeيتماشى تعليق البناء مع مبادرة السائقين أواًل )

    ق والجسور.سائقي السيارات لتقليل االزدحام المروري وتأخيرات السفر بسبب أعمال الطر
   

يجب على سائقي السيارات اتباع قانون الوالية الخاص بإخالء الطريق، والذي يتطلب من سائقي السيارات اإلبطاء وإخالء 
الطريق بأمان لمركبات إنفاذ القانون، وشاحنات اإلطفاء، وسيارات اإلسعاف، وشاحنات القطر ومركبات البناء أو الصيانة  

   ع أنحاء الوالية.التي يتم إيقافها على طول الطرق في جمي
   

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

ف إلرسال الرسائل النصية مفتوحة، مما يوفر مواقع يمكن للسائقين من خاللها استخدام هواتفهم واألجهزة المحمولة نقاط التوق
األخرى بأمان إلجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والتصفح والوصول إلى تطبيقات األجهزة المحمولة. يمثل إرسال  

يث يتطلب من سائقي المركبات إبعاد أعينهم عن الطريق، ورفع أيديهم عن  الرسائل النصية أثناء القيادة خطورة خاصة، ح
   عجلة القيادة، وتشتيت عقلهم عن القيادة.

   



"ساعد أعضاء العمل المنظم في بناء شبكة النقل لدينا قالت مفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك ماري تيريز دومينغيز: 
المتها وتشغيلها لجميع سكان نيويورك، لذلك من المناسب أن نعلق إغالقات الممرات ولعبوا دوًرا فعااًل في الحفاظ على س

أثني على قرار الحاكمة هوكول، الذي سيساعد في الحفاظ على سالمة عمالنا   المتعلقة باإلنشاءات خالل عطلة عيد العمال.
ميع قواعد الطريق ألن السالمة تعتمد علينا ويسهل السفر طوال العطلة المزدحمة، وأحث جميع سائقي السيارات على اتباع ج

جميعًا. من الضروري ربط حزام األمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، واالستعداد دائًما إلخالء الطريق لمركبات  
   الطوارئ." 

  
عطلة نهاية األسبوع هذه "سيساعد تعليق أعمال البناء في  قال ماثيو جيه دريسكول المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع:

على تقليل االزدحام المروري والتأخيرات، ومع ذلك يجب على سائقي السيارات أن يظلوا في حالة حذر وأن يتذكروا إبطاء 
  السرعة وإخالء الطريق لمركبات الطوارئ والصيانة. إن إعطاء األولوية للسالمة يمكن أن ينقذ األرواح." 

   
"خالل السفر المزدحم  ت اآللية ورئيس لجنة السالمة المرورية للحاكمة، مارك جيه إف شرودر: قال مفوض إدارة المركبا

في عطلة نهاية األسبوع هذه، أحيي قرار الحاكمة هوكول بتعليق بناء الطرق والجسور وتذكير سائقي السيارات بالقيادة 
لئك الذين يشاركون الطريق للخطر وتذكَّر أن تحافظ  بعقالنية. تجنب سلوكيات القيادة المتهورة التي تعرضك أنت وجميع أو

دائًما على ربط حزام األمان. استمتع بنهاية الصيف مع عائلتك وأصدقائك، ولكن لتكن لديك دائًما خطة للوصول إلى المنزل  
   بأمان." 

   
"تعكس عطلة نهاية األسبوع في عيد العمال العمل الجاد واإلنجازات التي  قال كيفن بي. بروين، مدير شرطة والية نيويورك: 

حققها العمال األمريكيون، ومع ذلك تأتي زيادة السفر واالحتفال في جميع أنحاء والية نيويورك. بينما سيتم تعليق إنشاء  
ستمرار في القيادة بحذر عبر مناطق العمل، واالمتثال لحدود السرعة المعلنة وتوخي الطرق، يجب على سائقي السيارات اال

الحذر عند مرور مركبات الطوارئ والصيانة. إذا كانت الخطط تتضمن الكحول، فقم بترتيب رحلة آمنة إلى المنزل. معًا، 
   يمكننا جميعًا االستمتاع بأمان في آخر أيام الصيف." 

   
االستثمار  مشروعلطريق السريع سائقي السيارات بأن عشرة مناطق خدمة مغلقة وهي قيد اإلنشاء كجزء من تُذكِّ ر هيئة ا

مليون دوالر. تظل خدمات اإلمداد بالوقود مفتوحة في جميع المواقع. لضمان استمرارية   450الخاص والتحديث بقيمة 
نفس اتجاه السفر ألعمال الترميم في نفس  الخدمات لعمالء هيئة الطريق أثناء البناء، لن يتم إغالق منطقتي خدمة متتاليتين في

لهيئة الطريق  الموقع اإللكترونيالوقت. يمكن لسائقي المركبات عرض مناطق الخدمة والتخطيط لمحطات توقفهم على 
  .تطبيق الهاتف المحمولالسريع وعلى 

   
 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 
المجاني لألجهزة المحمولة على   511NYاإللكتروني، أو تنزيل تطبيق  511، أو زيارة موقع 1-1-5باالتصال على 

iTunes   أوGoogle Playكاميرا مرورية،   2219لمستخدمين التحقق من حالة الطرق، وعرض . تتيح الخدمة المجانية ل
(، والذي يوفر تنبيهات صوتية على  Driveورابط للمعلومات الجوية ومعلومات العبور. يحتوي التطبيق على نمط القيادة )
   طول الطريق المختار أثناء قيادة المستخدم، وتحذيره من الحوادث واإلنشاءات.

   
 New York Stateوعلى فيسبوك على  @NYSDOT( بوالية نيويورك على تويتر DOTتابعوا وزارة النقل )

Department of Transportation.  
   

ر إدارة المر كبات اآللي ( سائقي السيارات بأن شرطة والية  GTSC( ولجنة السالمة المرورية للحاكمة )DMVة )تذك ِّ
سبتمبر/أيلول  5نيويورك وسلطات إنفاذ القانون المحلية تزيد من عدد الدوريات الستهداف القيادة تحت تأثير الكحوليات حتى 

( على مستوى الوالية STOP-DWIكحوليات )كجزء من حملة برنامج الخيارات المرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير ال
 "Drive Sober or Get Pulled Over  تم تصميم الحملة لتقليل حوادث المرور المتعلقة بالكحول والمخدرات ."

   األخرى.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Fservice-area-project%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362156272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d0FIKtO8xs2YSxOwXbEzJnT8ILL8PxWfgALSQ%2FAWOdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Findex.cgi&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362156272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I2qxZSWnC320XtKT8cZU1yl4v%2BH0GRF%2FlO1yG0YFJaA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cAaNPgPokCGWWsIJ36hEzQDhIomvLupUeliVSav3quQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CJzQWM5%2FAYNN86sRJGdGyWYX1lLbUWNKyQUKpklYPQw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LZiWXIHnjJMEAYJIFheCuVB5XLxwP%2BxGf3B09CUrLw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LZiWXIHnjJMEAYJIFheCuVB5XLxwP%2BxGf3B09CUrLw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abZF6fPz1nr7WcJ0qb6feK1Tl23zwH39i1llznublwg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F511ny%2Fid943977454&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K%2Br%2Fw2IJkwBcCTLqj6xdFBQ6AQ1Z8k6s4vq4nC%2BY2w0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.greenowl.ny511.android&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsjggfDbKxrxvfp3gYmtpgP0F%2FZmPpR3x42UiMhsd84%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RGoL%2BfdS518l%2BZue9ToRsQ0By03ANRiLCMSlaYSTGAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5p91dQKqwbb9ye96A%2BZx0GOpOh4SLp43fhHuPOvjDo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5p91dQKqwbb9ye96A%2BZx0GOpOh4SLp43fhHuPOvjDo%3D&reserved=0


   
لمساعدتهم في العثور على طريق آمن إلى المنزل عند   Have a Plan تحث إدارة المركبات السائقين على استخدام تطبيق

قد يتم فيه شرب الكحوليات. التطبيق المجاني من لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم، ومؤسسة برنامج  الرجوع من احتفال
الخيارات المرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات بوالية نيويورك، يتيح للمستخدمين تعيين سائق، أو استدعاء سيارة  

تحت تأثير الخمور أو المخدرات. يمكن للمستخدمين أيًضا استخدام التطبيق  أجرة، أو مشاركة رحلة، ومراجعة عواقب القيادة
   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.  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FQG%2BbVDS2AIkYUlx5cs5Tv5sXQQa17u6Qd6aT9Iwsxc%3D&reserved=0
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