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خالصة ورشة العمل1
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المخطط الزمني
تثبیت مسارات الدراجات–2003
تثبیت مسارات الدراجات–2015
92مقترح الشارع –2018

ورشة العمل–2019ینایر 
خالصة ورشة العمل–2019أبریل 
مقترح الشبكة–2019مایو 

الدراجات الحالیةطرق
خالصة ورشة العمل

الشرح التفسیري

تحدیده مستقبًال سیتم 

منشآت الدراجات الموجودة

دراجة محميمسار 
دراجةحارة 
دراجات مشتركةحارة 

مزود بالفتاتطریق 
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نظرة عامة
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NYC DOT–إدارة وتخطیط المرور

2019ینایر 16األربعاء، 
Shore Hill Community Room, 9000 Shore Rd

شخًصا  70حضور أكثر من 

یتضمن الحضور األشخاص الذین یمشون، واألشخاص الذین 
یقودون الدراجات، واألشخاص الذین یقودون السیارات

ضافیةعلى اإلنترنت مفتوح للتعلیقات المجتمعیة اإلDOTموقع 

خالصة ورشة العمل

https://nycdotprojects.info/project/bay-ridge-and-dyker-heights-bike-network
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العبارة •
Owl’s Headمتنزه •
McKinleyمتنزه •
المدارس•
المقاصد التجاریة •

و3rd, 4thفي 
5th Avenue 

مقاصد •
Street86th

الطریق األخضر•
•Industry City
•Downstate 

Medical Center
•Sunset Park
•Park Slope
•Bensonhurst
•Manhattan
•Staten Island
•Coney Island

أین یذھب الناس؟
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Bensonhurstالطریق األخضر والعبارة

4th Ave في Sunset Park3rd Ave في Bay Ridge

خالصة ورشة العمل
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المخاوف المجتمعیة
NYC DOT Bicycle and Greenway Programبرنامج 
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خالصة ورشة العمل

للسیاراتركن مزدوج •

تحمیل الشاحنات•

االزدحام على الطرق الرئیسیة•

تعارض الحافالت والدراجات•

إنفاذ قانون المرور•

التوعیة المروریة•
التوعیة بالسالمة
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الطرق المذكورة في ورشة العمل

NYC DOT Bicycle and Greenway Program
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خالصة ورشة العمل

الشمال والجنوبطرق استخدامالرغبة في 

الطرق المباشرة على طول الطرق•

واألحیاء Sunset Parkالوصول إلى •
األخرى في الشمال

الشرق والغربطرق استخدامالرغبة في 

الوصول إلى المناطق التجاریة•

أسھل Gowanus Expresswayمعابر •
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طلبات لتحسین الوصول إلى األحیاء

NYC DOT Bicycle and Greenway Programبرنامج 
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Gowanus Expresswayمعابر •
على طول Shore Pkwyتحسینات •

Coney Islandالطریق إلى 
•Poly Place
Leif Ericsonمسار الدراجات في متنزه •
استكشاف الطریق إلى مداخل الطریق •

األخضر

خالصة ورشة العمل

Poly Place

Leif Ericsonمتنزه 

Gowanus Expresswayمعابر 
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مقترح2
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NYC DOT Bicycle and Greenway Programبرنامج 
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خمسة مسارات جدیدة للدراجات •
بین الشرق والغرب

 Ovingtonرصیف ممرات•
Ave Bridge

ال توجد تغییرات على وقوف •
السیارات

السفرممرال خسارة في •

مقترح

64الشارع رقم 

66الشارع رقم 

84الشارع رقم 

85الشارع رقم 

Bay Ridge Parkway

Ovington Ave Bridge

Bay Ridge Pkwy

مسارات الدراجات بین الشرق والغرب

الشرح التفسیري

منشآت الدراجات المقترحة

دراجةممر

دراجات مشتركةممر
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المخصصة للدراجاتالممراتتثبیت 
یوفر مساحة مخصصة لراكبي الدراجات•

64الشارع رقم 
66الشارع رقم 

84الشارع رقم 

85الشارع رقم 

Bay Ridge Parkway

Ovington Ave Bridge

مقترح

85، 84، 66، 64الشوارع أرقام : قدًما30شوارع واسعة بعرض 

الشرح التفسیري

المقترحمسار الدراجات 

85الشارع رقم 

ا :الموجود حالّیً

Classon Aveبروكلین ،

:المقترح
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المخصصة للدراجاتالممراتتثبیت 
یوفر مساحة مخصصة لراكبي الدراجات•

الدوران الحالیةممراتالحفاظ على جمیع 

:االموجود حالیًّ 

Bay Ridge Pkwy

مقترح

Bay Ridge Parkway

73Ave, Queens

:المقترح

64الشارع رقم 

66الشارع رقم 

84الشارع رقم 

85الشارع رقم 

Ovington Ave Bridge

Bay Ridge Parkway

الشرح التفسیري

المقترحالدراجات مسار
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المخصصة للدراجات على الرصیفممراتتثبیت 
یوفر مساحة مخصصة لراكبي الدراجات•
ینظم الطریق المعبدة الواسعة•
Ave7یتصل بمشروع •

مقترح

64الشارع رقم 

66الشارع رقم 

84الشارع رقم 

85الشارع رقم 

Bay Ridge Parkway

Ovington Ave Bridge

Ovington Ave Bridge

التفسیريالشرح 

المقترحالدراجات مسار

الموجود 
ا :حالّیً

Rockland Ave, Staten Island

:المقترح

Ovington Ave
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NYC DOT Bicycle and Greenway Program
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مقترح

مسارات الدراجات بین الشمال والجنوب

11
Av

10
Av

62الشارع رقم 

79الشارع رقم 

التفسیريالشرح 

منشآت الدراجات المقترحة

دراجةممر 

دراجات مشتركممر 

Ridge Ave

أربعة مسارات جدیدة للدراجات •
بین الشمال والجنوب

ركنال توجد تغییرات على •
السیارات

السفرممرال خسارة في •
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المخصصة للدراجاتالممراتتثبیت 
یوفر مساحة مخصصة لراكبي الدراجات•

10
Av

11
Av

الشارع 
62رقم 

مقترح

3Av, 79St إلىShore Rd

الشرح التفسیري

المقترحمسار الدراجات 

3Ave

الموجود 
ا :حالّیً

Ave Aمانھاتن ،

:المقترح
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10
Av

11
Av

الشارع 
62رقم 

الدراجات في اتجاه واحدالممراتتثبیت 
یوفر مساحة مخصصة لراكبي الدراجات•
.تسبب مخاوف خالل اجتماعات السالمة المروریة11Aveو10كانت •

مقترح

Ridge Blvd, 3Ave (79St 68إلىSt), 10Ave, 11Ave

الشرح التفسیري

المقترحمسار الدراجات 

Ridge Ave

الموجود 
ا :حالّیً

Clermont Aveبروكلین ،

:المقترح
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مقترح

Leif Erikson Parkمعابر مسار 
.  وستعمل مع إدارة الحدائق لتحسین الظروفLeif Eriksonستبحث وزارة النقل في التحسینات المحتملة على معابر مسار 

Flatbush Aveبروكلین ،

Av5و 4Avبین معبر 4Aveمعبر في 3Aveمعبر في 

التحسینات المحتملة
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مقترح الشبكة
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 Leifمعابر متنزه 
Ericson

10
Av

11
Av

62الشارع رقم 

64الشارع رقم 

66الشارع رقم 

84الشارع رقم 

85الشارع رقم 

Bay Ridge                                Pkwy

Ovington Ave Bridge

Bay RidgeوDyker Heightsتوسیع شبكة طرق الدراجات

الشرح التفسیري

المقترحمسار الدراجات 

تحدیده مستقبًال سیتم 

الدراجات الموجودةمنشآت 

دراجة محميمسار 
حارة دراجة

حارة دراجات مشتركة
طریق مزود بالفتات

في السابق
Ave 7مشروع•

:مقترح توسیع الشبكة
خمسة مسارات جدیدة للدراجات بین الشرق •

والغرب
أربعة مسارات جدیدة للدراجات بین الشمال•

والجنوب
Ovington Ave Bridgeرصیفالممرات•
ال توجد تغییرات على وقوف السیارات•
ممراتوالسفر ممراتالحفاظ على جمیع •

الدوران 

المزید المشاریع المستقبلیة المحتملة التي تتطلب
:من التحلیل

Leif Ericsonالتحسینات على معابر متنزه •
المحمیة التي تتصل بالطرق ممراتال•

الخضراء واألحیاء المجاورة
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الخطوات التالیة
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ردود فعل المجلس المجتمعي

2019صیف -التنفیذ المقترح 

التوعیة الصیفیة اإلضافیة

Bay RidgeوDyker Heights شبكة طرق الدراجاتتوسیع
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ھل لدیكم أسئلة؟
!شكًرا لكم
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NYCDOT nyc_dot nyc_dot NYCDOT
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