
 
 
 
 
 

 ۔فعال فیئرفیکس پروجیکٹ کا خالصہ

فعال فیئرفیکس   - کے منصوبے کو مال کر ایک  راہوںکاؤنڻی میں   یسائیکل ماسڻر منصوبے اور پور ،فیئرفیکس کاؤنڻی
سے   خود سے تحریک یافتہ، اکثروبیشتر انسانی توانائی  سے مراد  فعال نقل و حملنقل و حمل منصوبہ بنا رہی ہے۔ 

، چہل قدمی کرنا  چالناہے جس میں نقل و حمل اور تفریح کے مقاصد سے پیدل چلنا، سائیکل ہوتا  واال سفر انجام پانے 
  منصوبہ ، دوڑنا اور گھوڑے کی سواری کرنا شامل ہیں۔ یہ مسافت پیدل طے کرنای (اسکوڻر/وہیل چیئر/اسڻرولر)، لمب

کے نفاذ کے لئے ایک وژن اور روڈمیپ قائم   راہوںکاؤنڻی میں محفوظ، آرام ده اور خوش کن گلیوں اور   فیئرفیکس 
 کرے گا۔

 اپنے خیاالت کا اشتراک کریں! 

کے لئے انتہائی   کی کامیابی   )ایکڻو فیئرفیکس ڻرانسپورڻیشن پالنعوامی مشورے فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ (
، اور ہم آپ کے افکار اور خیاالت کا خیرمقدم کرتے ہی! شروعات کرنے کے لئے نیچے کی کسی تصویر پر  ںاہم ہی

 کلک کریں۔ 

 آپ کے مشورے کے لئے شکریہ! 

  نقل و حملیہ سمجھنے میں ہماری مدد کریں کہ آپ فی الحال فعال  سروے میں حصہ لیں:ہمارے کمیونڻی  •
کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیاالت   نقل و حملفیئرفیکس کاؤنڻی میں فعال    اور کیسے استعمال کرتے ہیں

کمیونڻی سروے میں شرکت کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:  کا اشتراک کریں۔
r/ActiveFairfaxUrdu/https://www.surveymonkey.com 

کون کون یہ نقشہ استعمال کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ  -ںکاوڻیر + کلیدی منازل کے لئے مقامات کے پوائنٹ  •
شناخت کریں (نیچے   بھی  پیدل چلنا یا سواری کرنا چاہیں گے نیز فعال سفر کی رکاوڻوں کی سی جگہوں میں

 دیکھیں)۔
یہ نقشہ استعمال کر   -مکمل گلیوں میں بہتریاں +    کے راستوں کے لئے مجوزه مقامات سائیکل، راہوںنئی   •

ستوں اور سائیکل راستوں نیز پوری کاؤنڻی میں راہوں سائیکل ماسڻر منصوبہ کے منصوبہ بند را ۲۰۱۴کے 
 کو دیکھیں ۔ ہمیں نیٹ ورک کی کسی غائب کڑیوں کے بارے میں بتائیں (نیچے دیکھیں)۔کے منصوبے 

 مکمل گلیاں کیا ہیں؟ 
ایسی جگہیں  مکمل گلیوں میں سبھی استعمال کنندگان کی ضروریات کا متوازن انداز میں خیال رکھا جاتا ہے اور ان میں 

ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے بنیادی سہولیات تجربہ حاصل   تخلیق کی جاتی ہیں جہاں پرکشش، محفوظ، اور خوشگوار
راستے، متوازی پارکنگ،نیز    سائیکلفٹ پاتھ، محفوظ   بنایا جاتا ہے  جیسے کہ کی ضروریات کے مطابق  یکمیونڻ کو

اتے  استہ کی رہنمائی کرنے والی عالمات جیسے فیچر شامل کیے جدرختوں، روشنی کے انتظامات، عوامی فن، اور ر
 ۔ ر کمیونڻی کی خواہشات پر ہوتا ہے۔ بنیادی سہولیات اور اس میں موجود فیچرس کا انحصار پڑوس کی نوعیت اوہیں

 

 

 رکاوڻوں کا نقشہ  +کلیدی منازل 

سواری کرنے کے اپنے ے کی یا گھوڑ کرنے ، چہل قدمی سائیکل چالنےفیئرفاکس کاؤنڻی میں اپنے پیدل چلنے،   ہمیں 
کرنے کی ضرورت کے لئے آپ کو جہاں    تفریحورزش یا  آرام/تجربہ کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ 
یا   حوصلہ افزائیعوامل کون سے ی  ک رنےکے بارے میں اراده ک جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کے فعال  سفر  

نیچے دی گئی معلومات میں ان مختلف طریقوں کا خالصہ بیان کیا گیا ہے جن کا استعمال کر   کرتے ہیں۔  حوصلہ شکنی
 کے آپ صفحہ کے نیچے نقشے میں اپنے خیاالت کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxUrdu


 
 
 
 
 

کی سواری کر کے، ڻہلتے ہوئے یا گھوڑسواری کر کے جانا چاہتا   سائیکلوه مقامات جہاں میں پیدل چل کر،  •
 کام کرنے، اسکول جانے، پارک کرنے، الئبریری جانے، وغیره کے لئےہوں 

نہیں، چنوتی بھرے   لینسراستے/  سائیکلکوئی ، اسکوڻر یا ڈیوائس پر سواری کرنے کی رکاوڻیں سائیکل •
 پارکنگ کی کمی ، وغیره سائیکل، چوراہے

کے محدود رابطے، بحالی کی ضرورت، کافی روشنی   نقل و حملپیدل//سائیکلراستے تک رسائی کی رکاوٹ   •
 کے انتظامات نہیں، وغیره

فٹ پاتھ یا راستے کے نیٹ ورک میں خال، کراس واک کی کمی، ناقص پیدل پڻری ،   پیدل چلنے کی رکاوٹ •
 وغیره 

، بس اسڻاپ، گلی میں روشنی کے کنیکشنز  نقل و حملپیدل//سائیکلمحدود  رسائی کی رکاوٹ  نقل و حمل تک  •
 پارکنگ کی دستیابی، وغیره سائیکلانتظامات، بس اسڻاپ پر 

 کریں:ان آسان اقدامات پر عمل 
 اپنے پڑوس یا دلچسپی کے عالقہ کو زوم کر کے دیکھیں۔   ۔۱
 شروعات کرنے کے لئے ’’تبصره چھوڑیں‘‘ پر کلک کریں۔ ۔ ۲
 ۔بھریں  پاپ اپ ونڈو میں اپنا تبصره اور اختیاری تصویر   ۔۳
 دوسرے تبصروں سے اتفاق کریں یا ان کا جواب دیں۔  ۔۴
 جتنی مرتبہ چاہیں دہرائیں۔  ۔ ۵

سے متعلق پاپ اپ دوباره دیکھنے کے لئے اوپر داہنی طرف کونے میں موجود سوالیہ نشان کے آئیکن پر کلک   ہدایات
 کریں۔

 تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:  نقشہ کا رکاوڻوں+   منازل کلیدی

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470
4a60820abf5a8595d  

 

 کا نقشہ  وں بہتریمکمل گلیوں میں  + تے ، سائیکل راسنئے راستے

ایک جامع راستہ                            اورسائیکل راستہ نیٹ ورک  کے  کی دہائی سے، فیئر فیکس کاؤنڻی  ۱۹۷۰
پیدل  نیز ادھر ادھر جانے میں زیاده آسانی ہو کے ذریعہ  ہے تاکہ فیئر فیکس کاؤنڻی میں پیدل یا گاڑی  کر رہا تئیں کام 

چلنے والوں کے آرام کی خاطر پرکشش باغیچے لگانے، فٹ پاتھ پر روشنی کے انتظامات کرنے، اور تپائیاں لگا کر  
 بھی کام کیا ہے۔  کے میدان میںاقتصادی عالقوں کی گلیوں کو اپ گریڈ کرنے 

گیا ہے اور اس میں ان  دی گئی معلومات میں موجوده منصوبہ بند فعال نقل و حمل  نیٹ ورک کا خالصہ بیان  نیچے
پیوستہ   سےطریقوں کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے جنہیں استعمال کر کے آپ اس صفحے کے نیچے والے حصے  

 نقشے میں اپنے خیاالت کا اشتراک کر سکتے ہیں۔  

  موجوده منصوبہ بند فعال نقل و حمل نیٹ ورک:

پوری   ۲۰۱۸تہ نیٹ ورک اور  کے منصوبہ بند راستہ اور سائیکل راس منصوبےسائیکل ماسڻر  ۲۰۱۴اس نقشے میں  
کو صرف معلوماتی مقاصد  کے لئے دکھایا گیا ہے اور اس منصوبہ بند نیٹ ورک  کاؤنڻی میں راستوں کے منصوبے 

دید کی  اور مجوزه سہولتوں پر فعال فیئر فیکس نقل و حمل منصوبہ کے آئنده مرحلہ کے دوران نظرثانی اور اس کی تج
کاؤنڻی کی سبھی سڑکوں کے دونوں کنارے کم از کم   کے اندرجائے گی۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ جامع منصوبہ  

 ہی  موجود ہے۔  تجویز پہلےفٹ چوڑے فٹ پاتھ کی  ۵سہولت کے طور پر 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d


 
 
 
 
 

ستے آن اسڻریٹ سائیکل راستےگلیوں کے ساتھ چلنے والے وه را – سائیکل راستے منصوبہ بند آن اسڻریٹ •
دیگر چھوڻی    سے سائیکل، اسکوڻر، یا،جن ہے کر دیا جاتا  کے طور پر متعین   لینسہوتے  ہیں  جنہیں 

 پڑوس والی گلیوں کی ایسی  وه کاؤنڻی  یا گاڑیوں کے سواروں کو کاؤنڻی میں آنے جانے میں مدد ملتی ہے 
 سکتی ہیں۔جنہیں افراد اور کاریں محفوظ طور پر استعمال کر میں بنے ہوتے ہیں 

سخت  سطح والے راستے کشاده، فرش والے  نیز ڻریفک سے علیحده  - راستہ سطح واال سختمنصوبہ بند  •
ہوتے ہیں جن پر پیدل چلنا، سائیکل پر چلنا یا فطرت کے ساتھ چہل قدمی کرنا یا سڑکوں کے ساتھ چلنا محفوظ   

 ہوتا ہے۔
اور پہاڑ پر سائیکل طے کرنے پیدل لمبی مسافت مالئم سطح والے راستے  -منصوبہ بند مالئم سطح واال راستہ  •

 سواری کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں (جہاں اجازت ہو)۔ 
ان عالقوں میں،  ہلکے نیلے رنگ میں دکھا یا گیا ہے۔  کو نقشےپر  سرگرمی کے مراکز  - سرگرمی کے مراکز  •

کرنے کی تجاویز الگو ہو سکتی  ے انتظامات وں کی سہولت دینے اور روشنی کمختلف سرگرمی عوام کے لئے 
 ہیں۔

 نئے راستوں اور مکمل گلیوں کے بارے میں اپنے خیاالت کا اشتراک کریں! 

کی بہتری کو بیان کیا گیا ہے اس کے لئے نئے راستوں سے متعلق اپنے خیاالت کا آپ متعدد طریقوں  قسم نیچے جس 
 شترا ک کر سکتے ہیں:  پر ا

لئے مختلف سرگرمیوں عوام کے اس میں  - بہتری شامل کریں کی مکمل گلیمنصوبہ بند نیٹ ورک میں ایک  •
 ا، روشنی کے انتظامات کرنا، تپائیاں لگانا  وغیره شامل ہو سکتے ہیںکی سہولت دین

اس میں سائیکل گلیاں،  بفرڈ یا محفوظ  - شامل کریںراستہ   سائیکلورک میں ایک آن اسڻریٹ  منصوبہ بند نیٹ  •
 کرده سائیکل راستے، اور مشترکہ پڑوس والی گلیاں شامل  ہو سکتی ہیں 

  پیدل  اس میں  لمبی مسافت  - شامل کریں  ہا راستکی  چہل قدمی/واال  نیٹ ورک میں ایک مالئم سطح منصوبہ بند  •
 اور پہاڑی پر سائیکل چالنے کے  راستے شامل ہو سکتے ہیں کرنے سواریے کی ، گھوڑ طے کرنے

اس میں  ہریالی   - بند نیٹ ورک میں سخت سطح واال راستہ/مشترکہ استعمال والی راه شامل کریںمنصوبہ  •
 فرش دار/پختہ راستے شامل ہو سکتے ہیں چلنے والےسے ہو کر گزرنے والے یا سڑکوں کے کنارے 

 ان آسان اقدامات پر عمل کریں:

 اپنے پڑوس یا دلچسپی کے عالقہ کو زوم کر کے دیکھیں۔   ۔۱
 شروعات کرنے کے لئے ’’تبصره چھوڑیں‘‘ پر کلک کریں۔ ۔ ۲
 ۔بھریں  پاپ اپ ونڈو میں اپنا تبصره اور اختیاری تصویر  ۔ ۳
 دوسرے تبصروں سے اتفاق کریں یا ان کا جواب دیں۔ ۔ ۴
 جتنی مرتبہ چاہیں دہرائیں۔  ۔ ۵

  

ہدایات سے متعلق پاپ اپ دوباره دیکھنے کے لئے اوپر داہنی طرف کونے میں موجود سوالیہ نشان کے آئیکن پر کلک  
 کریں۔

مکمل گلی بہتریوں کے نقشہ  تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں:  +   نئے راستے، سائیکل راستے 
eReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470https://apd.maps.arcgis.com/apps/Crowdsourc

4a60820abf5a8595d 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d

