
 
 
 
 
 

 

 ActiveFairfaxدعونا نتعرف على فریق مشروع خطة نقل فیرفاكس النشطة  

 

 مدیر برنامج النقل النشط -كریس ویلز

Chris.Wells@fairfaxcounty.gov  

یستمتع بساعات طویلة من ویشرف كریس على برنامج النقل النشط في مقاطعة فیرفاكس. 
 المشي مع كلبھ. 

 

 

 مخطط النقل النشط -نیكول وایناندس
 Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov 

تعمل نیكول بشكل أساسي على التخطیط طوب المدى للنقل النشط وعلى مشاریع 
البنیة التحتیة. وھي تستمتع بالمشي وركوب الدراجات مع أسرتھا في ممرات  

 ریستون.

 

 

 

 مھندسة النقل النشط  -لوریم دیلمار 

 Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 

في سالمة المشاة والدراجات من خالل   ةنقل نشط متخصص ةلورین مھندس
 . تجري وراء أطفالھا الراكبین لدراجاتھم  تجدھاغالبًا ما والتصمیم. 

 

 

 
  )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
فال) والمشي لمسافات طویلة والجري وركوب الخیل ألغراض النقل  والتدحرج باستخدام (سكوتر / كرسي متحرك / عربة أط

رؤیة وخارطة طریق لتنفیذ شوارع ومسارات آمنة ومریحة وممتعة داخل   ActiveFairfaxأو الترفیھ. وستضع خطة النقل 
 المقاطعة.
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بما   ActiveFairfaxالمنطقة ، ستقوم خطة النقل سیتم تقسیم الخطة إلى مرحلتین ومن خالل التعاون مع الشركاء في جمیع أنحاء 
 یلي:

  المرحلة األولى (المرحلة الجاریة): •
o  وضع رؤیة للمساعدة في تشكیل مستقبل النقل النشط في مقاطعة فیرفاكس 
o  األداءدمج جھود تخطیط النقل النشط السابقة في مستند واحد متماسك یسھل فھمھ وتتبع 
o فھم الظروف الحالیة من منظور الصحة واإلنصاف والطلب والسالمة 
o  توفیر توجیھ واضح لتحسین السالمة لمستخدمي النقل األكثر ضعفًا لدینا ؛ وبدء عملیة التخطیط لتحدیث خطة

 لةمقاطعة فیرفاكس الشام
 )2021المرحلة الثانیة (صیف  •

o  تشجیع تصمیم الشوارع الصالحة للعیش من خالل تطویر األدوات والمنتجات التي تضمن أن شبكة النقل لدینا تربط
 فیھ  الناس بالمكان الذي یعیشون ویعملون ویلعبون ویتعلمون ویتنقلون

o ثل مسارات االستخدام المشترك وممرات  دعم الوصول إلى مرافق النقل النشطة اآلمنة والمریحة والمتصلة (م
 الدراجات واألرصفة) لألشخاص من جمیع األعمار والدخل والقدرات

o  إعطاء األولویة لالستثمار في مرافق النقل النشطة في مقاطعة فیرفاكس لتطویر استراتیجیة تنفیذ تكون عادلة وشفافة
 وقابلة للتحقیق

  اإلشراك خالل المرحلتین: •
o استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التوعیة واألنشطة التي تھدف إلى ضمان فھم ومراعاة  إشراك المجتمع ب

 اھتمامات واحتیاجات ورغبات التنقل لسكان المقاطعة
o   تیسیر استشارات اإلنصاف واجتماعات اللجنة االستشاریة للشباب للسماح للمشاركین بمشاركة أفكارھم ، ودعم

، والتأكد من أن الخطة تمثل وجھات نظر فریدة. ActiveFairfaxتطویر خطة النقل 
 

 شارك أفكارك! 

) طرق یمكنك  3تعتبر مساھمة المجتمع أمًرا بالغ األھمیة لنجاح جھود التخطیط ھذه. نرید أن نسمع منك! ھناك ثالث (
 ):2021مایو   1المجتمع حتى  آراءمن خاللھا المشاركة الیوم (یتم قبول 

للمتعة أو للوصول إلى وجھة   -ساعدنا في فھم كیفیة استخدامك حالیًا لوسائل النقل النشطة الیوم  یان:شارك في استب •
 وشارك بأفكارك حول مستقبل النقل النشط في مقاطعة فیرفاكس. -

• 

• 

ضع خریطة ألفكارك: أضف معلومات إلى خریطتین تفاعلیتین حول وجھات المشي وركوب الدراجات والعوائق 
التي تعترض السفر النشط ، والروابط المفقودة في شبكة النقل النشطة. 

شارك بأفكارك: أرسل بریًدا إلكترونیاً إلى فریق النقل النشط على activefairfax@fairfaxcounty.gov أو 
اتصل بھم على  5600-877 أو الھاتف المخصص للصم والبكم 711 لمشاركة أفكارك أو طلب عرض تقدیمي أو 

طرح أسئلة. 

 .ActiveFairfaxخطة النقل   وضعفرص المشاركة أثناء التنسیق لو االجتماعات الجتمعیةسلسلة من  سیتم عقد
 على اطالع بھذه الفرص المستقبلیة للمشاركة:  ولكي تبقى   
 

 على الرابط ActiveFairfaxزر الموقع اإللیكتروني لخطة النقل  •
. walk/activefairfax-www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike 

 activefairfax@fairfaxcounty.gov ,على  إدارة النقل بمقاطعة فیرفاكس لنقل النشط في تواصل ع فریق ا •
 711الھاتف المخصص للصم والبكم أو  5600-877اتصل بھم على أو 
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واشترك في إخطارات النقل   FFXTransportation@ تابع صفحة إدارة النقل بمقاطعة فیرفاكس على الفیسبوك •
 .  www.fairfaxcounty.gov/alerts بمقاطعة فیرفاكس عبر الرسائل النصیة أو البرید اإللیكتروني على

 
 إنشاء برنامج األمان المنھجي 

ھو البدایة في تنفیذ التزام المقاطعة طویل األجل بشوارع آمنة لمستخدمي الطرق األكثر ضعفًا.   برنامج األمان المنھجي
سیحدد البرنامج الخطوات الرئیسیة في السنوات الثالث المقبلة إلحراز تقدم نحو القضاء على الوفیات الناجمة عن  و

الخطة من قبل موظفي المقاطعة عبر إدارات  وضعسیتم وواإلصابات الخطیرة في مقاطعة فیرفاكس. حوادث المرور  
یعمل فریق  ومتعددة مع مدخالت وتوجیھات ھامة من أصحاب المصلحة في المجتمع والوكاالت الشریكة والجمھور. 

 جدول شامل لبنود العمل التي تغطي المجاالت التالیة:  وضعالمشروع على 

 استخدام األراضي  سیاسات •
 تصمیم الطرق •
 ھندسة المرور  •
 سیاسات الشوارع الكاملة •
التمویل  •

 
 

https://www.facebook.com/FFXTransportation/
http://www.fairfaxcounty.gov/alerts

