
 
 
 
 
 
 

 منصوبہ پروجیکٹ کی ڻیم سے مالقات کریں نقل و حملفیئرفیکس  لاعف

 

 پروگرام کے مینیجر،  نقل و حملکرس ویلس، فعال 

Chris.Wells@fairfaxcounty.gov 

پروگرام کی فیئرفیکس کاؤنڻی میں نگرانی کرتے ہیں۔ وه اپنے  نقل و حملکرس فعال 
 کتے کے ساتھ گھنڻوں پیدل چلنے کا لطف اڻھاتے ہیں۔

 

 

 

 منصوبہ ساز،  نقل و حمل نکول ویننڈس، فعال 

 Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov 

نکول بنیادی طور پر طویل مدتی فعال نقل و حمل منصوبہ سازی اور بنیادی 
پر اپنے   راہوں ڈھانچے کے پروجیکڻوں پر کام کرتی ہیں۔ وه ریسڻون کی 

 خاندان کے ساتھ پیدل چلنے اور سائیکل چالنے کا لطف اڻھاتی ہیں۔ 

 

 

 

 انجینئر، نقل و حمل الورین ڈیلمیر، فعال 

Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 

پیاده   انجینئر ہیں جنہیں ڈیزائن کے توسط سے نقل و حملالورین ایک فعال 
کے تحفظ میں تخصص حاصل ہے۔ وه اکثر بغیر  افراد اور سائیکل سواروں 

 سکتی ہیں۔ انے بچوں کے پیچھے بھاگتی پائی جپیڈل والی سائیکل پر سوار اپ

 

 

 منصوبہ خالصہ نقل و حملفعال فیئرفیکس 

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

کرنا  چہل قدمی،  چالنااور تفریح کے مقاصد سے پیدل چلنا، سائیکل  نقل و حملہے جس میں ہوتا واال سفر 
وبہ  ، دوڑنا اور گھوڑے کی سواری کرنا شامل ہیں۔ یہ منصی مسافت پیدل طے کرنا(اسکوڻر/وہیل چیئر/اسڻرولر)، لمب

 کے نفاذ کے لئے ایک وژن اور روڈمیپ قائم کرے گا۔ راہوںکاؤنڻی میں محفوظ، آرام ده اور خوش کن گلیوں اور 
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نقل و  یہ منصوبہ دو مرحلوں میں تقسیم ہو گا اور پورے خطے کے شرکاء کے ساتھ اشتراک کر کے، فعال فیئرفیکس  
 منصوبہ:  حمل

 مرحلہ ایک (زیر عمل):  •

o  وژن تیار کرے گا  معاون میں  سنوارنےفعال نقل و حمل کے مستقبل کو   کے اندرفیئرفیکس کاؤنڻی 
o یاد رکھنے نیز کارکردگی کا سراغ   فعال نقل و حمل کی منصوبہ بندی کے گزشتہ اقدامات کو ایک

 گا   یکجا کرے  کے اندرجامع دستاویز رکھنے میں آسان 
o روں پر موجوده حاالت کو سمجھے گا معیا  صحت، غیرجانبداری، طلب، اور تحفظ کے 
o  کے تحفظ کو بہتر بنانے کے  افراد نقل و حمل استعمال کرنے والے ہمارے سب سے زیاده زدپذیر

 کی تازه کاری کے لئےاور فیئرفیکس کاؤنڻی جامع منصوبہ  لئے واضح رہنمائی فراہم کرے گا؛ 
 منصوبہ بندی کا عمل شروع کرے گا 

 )۲۰۲۱مرحلہ دو (موسم گرما   •
o   ایسے ڻولز اور مصنوعات کی تیاری کے ذریعہ قابل رہائش گلیوں کی ڈیزائن کی حوصلہ افزائی

سے لوگ ہمارے نقل و حمل کے نیٹ ورک کا استعمال کر کے اپنی رہائش، مالزمت،   جن کرے گا 
 سکیں گے  نقل و حمل کرکھیل، تعلیم کے مقامات سے جڑ سکیں گے اور 

o   سبھی عمروں، آمدنیوں اور صالحیتوں والے افراد کے لئے محفوظ، آرام ده اور مربوط فعال نقل و
اور فٹ پاتھ) تک   کی گزرگاہیںراستے، سائیکل  مال کےاستع سہولیات (جیسے کہ مشترکہ کی  حمل 

 کرے گا رسائی کو سپورٹ 
o   فیئرفیکس کاؤنڻی میں فعال نقل و حمل سہولیات کی سرمایہ کاری کو ترجیح عطا کرے گا تاکہ ایک

 غیرجانبدار، شفاف، اور قابل حصول تنفیذی حکمت عملی تیار کی جا سکے  
 

 شمولیت:دونوں مرحلوں کے توسط سے  •
o  جن کا مقصد کاؤنڻی کے  رابطہ کے ایسے متعدد ڻولز استعمال کر کے کمیونڻی کو شامل کرے گا

   خیال رکھنا ہو گاکا سبھی مکینوں کی حرکی تشویشات، ضروریات، اور خواہشات کو سمجھنا اور ان 
o جس سے کمیڻی کی میڻنگوں کی سہولت فراہم کرے گا   غیرجانبداری مشاورت اور نوجوان مشاورت

شرکاء اپنے خیاالت کا اشتراک کر سکیں گے، فعال فیئرفیکس نقل و حمل منصوبہ کی تیاری میں  
معاونت کر سکیں گے، اور یہ یقینی بنائیں گے کہ منصوبہ منفرد نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرتا  

  ہے۔
 

 اپنے خیاالت کا اشتراک کریں! 
) ۳آپ تین (! آپ کی بات سننا چاہتے ہیںے مشورے انتہائی اہم ہیں۔ ہم اس منصوبہ بندی کی کامیابی کے لئے کمیونڻی ک

 تک قبول کیے جائیں گے): ۲۰۲۱مئی   ۱طریقوں سے آج ہی شامل ہو سکتے ہیں (کمیونڻی کے مشورے  

یہ سمجھنے میں ہماری مدد کریں کہ آپ فی الحال فعال نقل و حمل کیسے استعمال   سروے میں حصہ لیں: •
فیئرفیکس کاؤنڻی میں فعال نقل و حمل کے   نیز –یا کسی جگہ پہنچنے کے لئے  تفریح کے لئے  –کرتے ہیں 

 مستقبل کے بارے میں اپنے خیاالت کا اشتراک کریں۔
یا سائیکل پر   پیدلمعلومات دیں کہ آپ  پر اس تعلق سےقشوں ن تعاملی دو اپنے خیاالت کی نقشہ سازی کریں: •

کون   سےہیں، اور فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک  پیش آتیرکاوڻیں  میں کیا کہاں کہاں جاتے ہیں، فعال سفر 
 سی کڑیاں غائب ہیں۔ 



•  :
،

اپنے خیاالت کا اشتراک کریں اپنے خیاالت کا اشتراک کرنے یا سواالت پوچھنے کے لئے فعال نقل و حمل ڻیم 
کو activefairfax@fairfaxcounty.gov پر ای میل بھیجیں یا  انھیں ۵٦۰۰-۸۷۷ ڻی ڻی وائی ۷۱۱ پر کال 

کریں ۔ 

منصوبہ زیر تشکیل ہے، کمیونڻی کی متعدد میڻنگیں اور شمولیت   نقل و حملفعال فیئرفیکس  ایسے وقت میں جبکہ 
 شمولیت کے لئے: کی خاطرمستقبل کے ان مواقع کے بارے میں مطلع رہنے  کے مواقع کی ترتیب بنائی جائے گی۔

www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike- ٹ منصوبہ کی ویب سائ نقل و حملفعال فیئرفیکس   •
walk/activefairfax  پر مالحظہ کریں۔ 

، ۵٦۰۰-۷۰۳ ا  پر، ی activefairfax@fairfaxcounty.govایف سی ڈی او ڻی فعال نقل و حمل ڻیم سے  •
 کال کر کےرابطہ کریں۔، پر۷۱۱ڻی ڻی وائی 

  ر پر فالو کریں او FFXTransportation@ پر  ایف سی ڈی او ڻی کو فیس بک  •
www.fairfaxcounty.gov/alerts   پر فیئرفیکس کاؤنڻی نقل و حمل ڻیکسٹ یا ای میل الرٹ کے لئے

 سبسکرائب کریں۔

 ایک منظم تحفظاتی پروگرام کی تخلیق 

یر سڑک استعمال کنندگان کے لئے محفوظ گلیوں کے تئیں  پذ ہمارے سب سے زیاده زد  منظم تحفظاتی پروگرامایک 
کاؤنڻی کے طویل مدتی عہد کے نفاذ کی شروعات ہے۔ یہ پروگرام آئنده تین سالوں میں اس تعلق سے کلیدی اقدامات کا  

فیئرفیکس کاؤنڻی میں ڻریفک سے وابستہ اموات اور شدید چوڻوں کو جڑ سے ختم کرنے کی    خاکہ تیار کرے گا کہ
جانب کس طرح سے پیش رفت کی جائے۔ یہ منصوبہ متعدد محکموں سے وابستہ کاؤنڻی کے کارکنان کے ذریعہ تیار  

ے اور ہدایات خاطرخواه ایجنسیوں، اور عوام کی مشور ذمہ داران، شریککیا جائے گا اور اس تعلق سے کمیونڻی کے 
ت درج ذیل میدانوں مقدار میں لی جائیں گی۔ پروجیکٹ ڻیم ایک جامع الئحہ عمل تیار کرنے میں لگی ہے جس کے تح

 ا: کا احاطہ ہو گ 

 زمین استعمال کرنے کی پالیسی •
 سڑک کا ڈیزائن •
 ڻریفک انجینئرنگ •
 پالیسیاں کی مکمل گلی •
 مالیات کی فراہمی •
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