
 
 
 
 
 

  )ActiveFairfax(ِ  فیرفاكس النشطةنظرة عامة على 

وخطة مسارات المقاطعة  (Bicycle Master Plan) تقوم مقاطعة فیرفاكس بتحدیث الخطة الرئیسیة للدراجات 
)(Countrywide Trails Plan الجمع بینھما في خطة نقل واحدة تحت اسم فیرفاكس النشطةو )ActiveFairfax  .(

النقل النشط االنتقال عن طریق األنشطة ذاتیة الدفع والتي یعمل معظمھا بالطاقة البشریة مثل المشي وركوب الدراجات  یعني
والجري وركوب الخیل ألغراض النقل  والتدحرج باستخدام (سكوتر / كرسي متحرك / عربة أطفال) والمشي لمسافات طویلة 

رؤیة وخارطة طریق لتنفیذ شوارع ومسارات آمنة ومریحة وممتعة داخل   ActiveFairfaxأو الترفیھ. وستضع خطة النقل 
 المقاطعة.

 شاركنا أفكارك 

! ركوخواط، ونحن نرحب بأفكارك   ActiveFairfaxضروریة لنجاح تطویر خطة النقل   مشاركة المجتمع بالرأي تعتبر  
 انقر فوق الصورة أدناه لتبدأ. 

 نشكرك على مساھمتك! 

ساعدنا في فھم كیفیة استخدامك حالیًا للنقل النشط وشارك بأفكارك حول مستقبل النقل   -المجتمعي نااملء استبیان •
 لبدء االستبیان المجتمعيالنشط في مقاطعة فیرفاكس. انقر ھنا 

https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxArabic 
استخدم ھذه الخریطة إلخبارنا بالمكان الذي ترغب في المشي أو الركوب فیھ   -ھات الھامة+ العوائق ضع نقاط الوج •

  وتحدید أي عوائق أمام السفر النشط (انظر أدناه).
استخدم ھذه الخریطة لعرض شبكة   - طرق للدراجات + تحسینات كاملة للشوارعو ح مواقع لممرات جدیدة اقتر •

على مستوى المقاطعة.   اتوخطة الممر 2014والدراجات المخطط لھا من الخطة الرئیسیة للدراجات لعام  اتالممر
 أخبرنا عن أي روابط مفقودة في الشبكة (انظر أدناه).

 ما ھي الشوارع الكاملة؟

ذلك عن طریق مطابقة   . یتملھم توازن الشوارع الكاملة بین احتیاجات جمیع المستخدمین وإنشاء أماكن جذابة وآمنة وممتعة 
البنیة التحتیة مع احتیاجات المجتمع من خالل وسائل الراحة مثل األرصفة العریضة ، وممرات الدراجات المحمیة ، ومواقف  
السیارات الموازیة ، فضالً عن میزات صناعة األماكن مثل األشجار واإلضاءة والفنون العامة وإیجاد الطریق. وسائل الراحة  

مد على طبیعة الحي واحتیاجات المجتمع. والمیزات تعت
 

 خریطة الوجھات الھامة + العوائق

وما ھي العوامل التي   حول مقاطعة فیرفاكس ركوب الخیلأخبرنا عن تجربتك في المشي أو ركوب الدراجات أو التدحرج أو 
النشط إلى حیث تحتاج إلى الذھاب لممارسة الریاضة أو االسترخاء /   االنتقال أو تثبطك من التفكیر في   على قد تشجعك

االستمتاع. المعلومات الواردة أدناه تلخص الطرق المختلفة التي یمكنك من خاللھا مشاركة أفكارك على الخریطة أسفل  
 الصفحة.

العمل أو المدرسة أو ألذھب إلى    أماكن أرغب في المشي أو ركوب الدراجات أو التدحرج أو ركوب الخیل فیھا •
 المتسوق أو المتنزھات أو المكتبات وما إلى ذلك

عدم وجود حارات للدراجات، ووجود تقاطعات صعبة وقلة   العوائق أمام ركوب الدراجة أو السكوتر أو أي جھاز:  •
 أماكن انتظار الدرجات وما إلى ذلك 
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النقل، والحاجة إلى صیانتھا، وعدم وجود  وصالت محدودة للدرجات والمشي ووسائل  عوائق الوصول إلى الممرات •
 إضاءة كافیة وما إلى ذلك 

، وعدم وجود ممر للمشاة ، وسوء جودة الرصیف ، وما   اتفجوة في شبكة الرصیف أو الممر عوائق أمام المشي •
 إلى ذلك 

ممرات المشاة في  ومحدودیة جات والمشي ووسائل النقل ، الدراوصالت محدودیة  عوائق الوصول لوسائل النقل •
وما  للدراجات في محطة الحافالت  أماك انتظارتوافر  ومحدودیة إضاءة الشوارع ،ومحدودیة محطة الحافالت ، 

 . إلى ذلك

 اتبع ھذه الخطوات السھلة: 
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 الرد على التعلیقات األخرى.  اتركأو  وافق. 4

 كرر عدة مرات كما ترید. . 5

 لإلرشادات. انقر فوق رمز عالمة االستفھام في الزاویة الیمنى العلیا إلعادة زیارة النافذة المنبثقة 

 :خریطة الوجھات الھامة + العوائقاضغط ھنا للدخول على 
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 طرق للدراجات + خریطة كاملة لتحسینات الشوارعومسارات جدیدة  

لدراجات لتسھیل التجول اطرق و شبكة شاملة من الممراتإنشاء  علىعملت مقاطعة فیرفاكس منذ سبعینیات القرن الماضي 
الشوارع في المناطق التجاریة بمناظر طبیعیة   تطویرسیًرا على األقدام أو على عجالت باإلضافة إلى  في مقاطعة فیرفاكس

 .شاةجذابة وإضاءة لألرصفة ومقاعد لتحسین راحة الم

المعلومات الواردة أدناه تلخص شبكة النقل النشطة المخطط لھا حالیًا وتبرز الطرق المختلفة التي یمكنك من خاللھا مشاركة  
 فكارك في الخریطة المرتبطة أسفل ھذه الصفحة.أ

 شبكة النقل النشطة المخطط لھا حالیًا: 

وخطة مسارات   2014المخطط لھا من الخطة الرئیسیة للدراجات لعام  وطرق الدراجات  اتتُظھر الخریطة شبكة الممر
ألغراض إعالمیة فقط ، وستتم مراجعة وتحدیث ھذه الشبكة المخططة والمرافق المقترحة خالل  2018المقاطعة لعام 

دام أرصفة  یرجى مالحظة أن الخطة الشاملة توصي بالفعل باستخ ). ActiveFairfax( المرحلة التالیة من خطة النقل 
 أقدام باعتبارھا الحد األدنى من المرافق على جانبي جمیع الطرق في المقاطعة.  5طولھا 

تساعد طرق الدراجات في الشارع األشخاص الذین یركبون الدراجات أو  - طرق الدراجات في الشارع المخطط لھا •
ة من خالل توفیر ممرات محددة على  الدراجات البخاریة أو غیرھا من المركبات الصغیرة على التنقل في المقاطع
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طول الشوارع أو من خالل االستفادة من العدید من شوارع األحیاء الھادئة في المقاطعة والتي یمكن أن یشاركھا  
 األشخاص والسیارات بأمان. 

 الممرات ذات األسطح الصلبة ھي مسارات واسعة ومعبدة منفصلة عن - الممرات ذات األسطح الصلبة المخطط لھا •
 حركة المرور وتوفر مكانًا آمنًا ومریًحا للمشي أو ركوب الدراجات أو التدحرج في الطبیعة أو على طول الطرق.

تعد الممرات ذات األسطح الناعمة رائعة للمشي لمسافات طویلة   - الممرات ذات األسطح الناعمة المخطط لھا •
 وركوب الدراجات في الجبال (حیثما یُسمح بذلك). 

قد یتم تطبیق  في ھذه المناطق ومظللة باللون األزرق الفاتح على الخریطة.  األنشطةمراكز  - طةمراكز األنش •
 توصیات خاصة حول تنسیق الشوارع واإلضاءة.

 !شارك بأفكارك على طرق جدیدة وشوارع كاملة

 ھناك عدة طرق لمشاركة أفكارك حول أفكار طرق جدیدة لنوع التحسین الموضح أدناه: 

یمكن أن یشمل ذلك تنسیق الشوارع واإلضاءة والمقاعد وما  -إضافة تحسین كامل للشارع إلى الشبكة المخططة  •
 إلى ذلك. 

یمكن أن یشمل ذلك ممرات الدراجات والممرات المؤقتة    -إضافة طریق للدراجات في الشارع إلى الشبكة المخططة  •
 أو المحمیة للدراجات وشوارع األحیاء المشتركة 

یمكن أن یشمل ذلك الممرات الطبیعیة    -ممر ذو سطح ناعم / المشي لمسافات طویلة إلى الشبكة المخططة  إضافة •
 للمشي لمسافات طویلة والفروسیة وركوب الدراجات في الجبال

یمكن أن یشمل ذلك الممرات   -إضافة ممر ذو سطح صلب / مسار استخدام مشترك إلى الشبكة المخططة  •
 ة عبر المساحات الخضراء أو على طول الطرق المرصوفة / الخرسانی

 اتبع ھذه الخطوات السھلة: 

 أو المنطقة التي تھمك لك المنطقة المجاورة كبر . 1

 الزر األخضر "اترك تعلیقًا" في الخریطة للبدء. اختر. 2

 امأل النافذة المنبثقة بتعلیقك وصورة اختیاریة.. 3

 الرد على التعلیقات األخرى.  اتركأو  وافق. 4

 كرر عدة مرات كما ترید. . 5

 انقر فوق رمز عالمة االستفھام في الزاویة الیمنى العلیا إلعادة زیارة النافذة المنبثقة لإلرشادات. 

 :مسارات جدیدة وطرق للدراجات + خریطة كاملة لتحسینات الشوارعاضغط ھنا للدخول على 
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