
 
 
 
 
 

 .آشنا شوید ActiveFairfax »فیرفاکس اکتیو« حمل و نقل پروژه تیم اعضای با 
 

 Active  »شنیاکتیو ترنسپورت«برنامھ مدیر Chris Well) (  کریس ولز
Transportation  

 Chris.Wells@fairfaxcounty.gov 

. کندیم ھدایت »Fairfax  فیرفاکس«در شھرستان  را »اکتیو ترنسپورتیشن«کریس برنامھ 
 برد.طوالنی با سگش لذت می پیاده رویساعتھا او از 

 

 

 
 

 »اکتیو ترنسپورتیشن«، برنامھ ریز Nicole Wynands دزنیناانیکول و

Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov 

و  » اکتیو ترنسپورتیشن«دراز مدت ھای فعالیتبرنامھ ریزی  روی در درجھ اولنیکول 
اش در  دوچرخھ سواری با خانواده روی و  او از پیاده کند.کار میپروژه ھای زیربنایی 

 برد.لذت می »رستون« شھر یرھایمس

 

 

 
 

 »شنی اکتیو ترنسپورت«، مھندس Lauren Delmareالرن دلمار 

Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 

ایمنی   تامین روھا و  طراحی پیادهدر » است کھ شنی اکتیو ترنسپورتالرن مھندس «
  ھایشچھدر حال دنبال کردن ب ،اغلب او را .دارد  تخصص  دوچرخھ سواری

 . کنید پیدا می  موقع دوچرخھ سواریکوچکش 

 

 

 

 

mailto:Chris.Wells@fairfaxcounty.gov
mailto:Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov
mailto:Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov


 
 
 
 
 

م 
 فیرفاکس»«اکتیو برنامھ حمل و نقل روری بر 

 

حمل   در برنامھ   ،شھرستاندر سطح خود را  و پیاده روی  دوچرخھ سواریمسیرھای اصلی  ھایشھرستان فیرفاکس طرح
است،  »ران خود «برای حمل و نقل » یک برنامھ ترنسپورتیشن و«اکتیکرده است.  ادغام وبروز  و نقل «اکتیو فیرفاکس» 

   چرخدار کوچک سایلوحرکت با   ، یادوچرخھ سواری پیاده روی، مثل ؛شود ایجاد می  تحرک فراد اخود  تالشبا  اغلب کھ
یا  بھ منظور جابجایی و  شدن این وسایل دویدن و سوار ،راه پیماییھمینطور ،  است گاری  اسکوتر، صندلی چرخدار ومثل 

 تردد  خیابانھا و مسیرھای پایھ گذاریبرای  ،مسیر نقشھ  و  چشم انداز . این طرح یکشود را شامل می تفریحی فعالیتھای 
   کند.ایجاد می  ،در سطح شھرستان رشادی آوایمن، مناسب و  

«اکتیو فیرفاکس»  نقل  تقسیم خواھد شد، طرح حمل وبھ دو مرحلھ  منطقھ  راسردر سخود  ء شرکا با  در ھماھنگیاین طرح 
 :از خواھد بود عبارت 

 ): در حال انجام( مرحلھ اول  •
o  فیرفاکس نشھرستا سطح در آینده  در فعال  حمل و نقلی کمک بھ شکل گیری راچشم انداز بتوسعھ یک . 
o  ئھ و پیگیری باشد. اراقابل در یک سند منسجم کھ  ، در برنامھ ھای حمل و نقل قبلی  یتالشھاتمامی  ادغام 
o  ایمنی؛نکات و  ھاتقاضابا نگاه از عینک سالمتی، برابری،  فھم شرایط موجود 
o ؛ و شروع پروسھ برنامھ  آسیب پذیر نکنند گااستفاده  یت اکثر ایمنی باال بردن ای رب روشن  یو سوی سمت

 . شھرستان فیرفاکس ھمھ جانبھریزی برای بروز کردن طرح 
 )۲۰۲۱مرحلھ دوم (تابستان  •

o  مان شبکھ حمل و نقل در وسایلیو  ابزارھا بکارگیریبا   ،قبولقابل  یھایخیابان طراحی برای تشویق  
  و کنند بازی می ،کنند کنند، کار می در جایی کھ زندگی می  ،کدیگر را بھ ی مردم کند، تضمین  بطوریکھ
  ،شوند جابجا می  یوسیلھ حمل و نقل دیگر  جایی کھ بھ حتی یا و کند وصل بھم  ،خوانند درس می

o  مسیرھای مشترک،   (مانند فعال  حمل و نقلات امکان اتصالایمنی، راحتی و دسترسی بھ  از حمایت
 . مالی ، سطح درآمد و تواناییای مردم در تمامی سنینرمسیرھای دوچرخھ و پیاده روھا) ب

o یک   گسترش ھ منظورسرمایھ گذاری در تسھیالت حمل و نقل فعال در شھرستان فیرفاکس ب یبند  تیاولو
 .شفاف و قابل دستیابی باشد   ،منصفانھ استراتژی اجرایی کھ  

 ھر دو مرحلھ  در طول فعالیتھا •
o تمام  بھ ھدف کھ این با  ییھا  و فعالیت یافتھ، توسعھ و ابزارھای متنوعاستفاده از جامعھ در  کردن فعال

درک   پاسخ دھد و مشکالت آنھا را را شھروندان در سطح شھرستان ، نیازمندیھا و درخواستھایاھ نگرانی
 . کند و بھ آن رسیدگی کند 

o نکنند گا  تا اجازه دھد تمامی شرکت  ،مشاوره جواناننشستھای کمیتھ فانھ و تسھیل کردن مشاوره منص  
 حمل و نقل «اکتیو فیرفاکس» و برنامھ توسعھ بھ اشتراک بگذارند، حمایت از در آن را   ننظرات شا

 .را نمایندگی کند   یک چشم انداز واحد برنامھ این اینکھ تضمین 

 

 

 خود را بھ اشتراک بگذارید!  افکار



 
 
 
 
 

 

  

 : 

• 

• 

•   

برای موفقیت در تالشھای  برنامھ ریزی، دخالت دادن نظرات مردم حیاتی است. ما  می خواھیم تا از شما بشنویم! 
سھ )۳( شیوه وجود دارد تا امروز شما  ، در این موضوعات فعال  باشید  )نظرات شما شھروندان، تا تاریخ اول می 

۲۰۲۱ مورد قبول خواھد بود(

در یک نظرسنجی شرکت کنید:   بھ ما کمک کنید تا بدانیم شما در حال حاضر   چقدر این روزھا از »تردد با  
تکاپو« استفاده می کنید  – برای تفریح یا برای رسیدن بھ مقصدی – و نظرات خود را در مورد آینده »تردد با  تکاپو« 

در شھرستان فیرفاکس با ما بھ اشتراک بگذارید. 
نظرات خود را  روی نقشھ وارد کنید: روی دو نقشھ  تعاملی، اطالعاتی در مورد مقصدھای پیاده روی و دوچرخھ 

سواری، موانع موجود  در »تردد  با تکاپو« و کمبود نقاط اتصال در شبکھ حمل و نقل فعال را، وارد کنید . 
افکار خود را بھ اشتراک بگذارید:  یک ایمیل  برای تیم حمل و نقل فعال Active Transportation Team بھ آدرس 
اینترنتی  activefairfax@fairfaxcounty.gov ارسال کنید و یا با شماره ۵۶۰۰ – ۸۷۷  فرعی )TTY( ۷۱۱ با ما تماس 

بگیرید، تا نظرات خود را بھ اشتراک بگذارید، درخواست دیدار حضوری بکنید، و یا سواالت خود را مطرح کنید. 

 برنامھ حمل و نقل « اکتیو فایرفاکس»توسعھ  یندر ح فعالیت،  ی برایو فرصتھای عمومیای از نشستھای مجموعھ
 : و در آن شرکت کنید  باشید  آتی یبرای اینکھ در جریان فرصتھا  .ریزی خواھد شد برنامھ 

در آدرس اینترنتی  » ActiveFairfaxاز وبسایت برنامھ حمل و نقل «اکتیو فایرفاکس  •
.walk/activefairfax-www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike  بازید کنید . 

در ایمیل  (بخش حمل و نقل شھرستان فیرفاکس)  FCDOTحمل و نقل فعال  ا تیم ب •
activefairfax@fairfaxcounty.gov   فرعی ۷۰۳ – ۸۷۷ – ۵۶۰۰، یا با شماره تماس بگیرید  )TTY ( ۷۱۱ 

 تماس بگیرید.  
شھرستان  «حمل و نقل  در ،با اشتراکدنبال کنید و FFXTransportation@را در لینک   FCDOTفیسبوک  •

 دھید.ب یلایمیی ھار داھش www.fairfaxcounty.gov/alerts درو یا پیام بفرستید  »Fairfax County فیرفاکس

 

 ایجاد یک برنامھ ایمنی اصولی

 ی کھ بیشترینافراد جھت ،دراز مدت شھرستان برای ایمن کردن خیابانھا ات، شروع اجرای تعھدی اصولینمھ ایمابرنیک 
در مسیر حذف تلفات انسانی و جراحتھای  نکات کلیدی ، این برنامھ در سھ سال آینده. مد نطر دارد  ،را ھا دارنددر جاده  یپذیرآسیب
  قابل توجھ استقبالبا  ،مختلف شھرستان در چندین قسمت کادر این برنامھ توسط خواھد کرد.را مشخص  در شھرستان فیرفاکس شدید

ھمھ یک جدول  حال گسترش.  تیم پروژه در توسعھ خواھد یافت مردم و عموم سھامداران، آژانسھای ھمکار   ھمینطور و در جامعھ
 گیرد:  زیر را در بر می ھایجنبھکھ  است یاقدامات کلیھاز  جانبھ

 سیاستھای استفاده از زمین  •
 ھا طراحی جاده •
 مھندسی ترافیک •
 سیاستھای تکمیل خیابانھا •
 مالی تامین •
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