تحسيـن
طريـق كريقيبـرن ()CRAIGIEBURN ROAD
نحن بصدد تحسين  Craigieburn Roadلمساعدتك في الوصول إلى المنزل
بشكل أكثر أما ًنا وفي وقت أسرع.
نبـذة عن المشروع
على طريق كريقيبرن ،في الجزء الواقع بين طريق
هيوم السريع وطريق ميكلهام ،سنقوم بما يلي:
• إضافة خطوط في كل اتجاه

•

وضع خطوط تعطي األولوية للحافالت

• بناء مسارات للمشي وركوب الدراجة

• إستبدال المستديرات بإشارات مرور ضوئية في
طريق ميكلهام ووترفيو بوليفارد وهاردي أفينيو

• تركيب حواجز األمان على طول أجزاء من
الطريق.

• تركيب إشارات مرور ضوئية جديدة في
 Balyang Wayو Dorchester Streetو

يستخدم أكثر من  28000شخص طريق
 Craigieburnكل يوم.

Cimberwood Drive
• تحسين تقاطعات الطرق في Vantage
 Boulevardو Aitken BoulevardوLygon
 Driveو Bridgewater RoadوHanson
 RoadوHume Highway

• تركيب معبر مشاة جديد مع إشارات مرور
ضوئية بالقرب من ملعب Craigieburn
 Sports StadiumوD.S. Aitken Reserve

• توفير سبيل أفضل للوصول إلى طريق هيوم
السريع ومراكز النشاط في المناطق الشمالية
• تحسين موثوقية خدمة الحافالت على طول طريق
Craigieburn

• دعم اتصاالت أفضل للمجتمع واألعمال التجارية
في Craigieburn
• تحسين الوصول إلى محطة قطار Craigieburn

• تسهيل المشي أو ركوب الدراجة حول منطقتك
المحلية وجعلها أكثر أما ًنا.

سنضيف خطوطا ً إضافية ونقوم بتحسين
تقاطعات الطرق من أجل تخفيف االزدحام،
وتحسين أوقات التنقـُّل ومساعدتك في
العودة إلى المنزل بشكل أسرع.

وصول أسهل
ستعمل مسارات المشي وركوب الدراجات
الجديدة على إنشاء روابط أفضل بين
المدارس المحلية والمتاجر ووسائل النقل
العام.

طريق أكثر سالمة
نحن نضيف ميزات أمان لتقليل مخاطر
اإلصطدام وشدتها.

الصورة أعاله :انطباع الفنان عن شارع Aitken
 Boulevardوطريق  ،Craigieburnخاضع للتغيير

أفتح حساب األن
اشترك في البريد اإللكتروني وتلقي آخر المستجدات برسائل
خطية قصيرة في الموقع
roadprojects.vic.gov.au/subscribe

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

• تحسين إشارات المرور الضوئية الخاصة بعبور
المشاة بالقرب من شارع بينستون

بمجرد اكتماله ،سيقوم هذا المشروع بما يلي:

سير حركة المرور بشكل أفضل
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مركز كريقيبرن بالزا للتسوّ ق

خطوط إضافية في كل اتجاه
تحسين تقاطع الطريق
معبر جديد للمشاة
تحسين معبر المشاة
إشارات مرور ضوئية جديدة
مسارات جديدة أو مطوّ رة
للمشي وركوب الدراجة

عدم القياس

ما يمكن أن تتو ّقعه أثنـاء البنـاء
سنخطط عملنا بعناية لتقليل االضطرابات ونزوّ دك
بإشعار مسبق بالتغييرات المجدولة حتى تتمكن من
التخطيط لتحركاتك .سنفعل ذلك من خالل رسائل
البريد اإللكتروني المنتظمة ،ووسائل التواصل
االجتماعي ،والرسائل الخطية القصيرة ،ونشر آخر
المستجدات عن المشروع ،واللوحات اإلعالنية
اإللكترونية ،وخط هاتف لالتصال يعمل على مدار
 24ساعة.
قد نحتاج مؤق ًتا إلى تغيير كيفية وصولك إلى
منطقتك المحلية .سيتم وضع الطرق االلتفافية
والالفتات وإشارات المرور المؤقتة لضمان قدرة
جميع مستخدمي الطريق والمشاة على التنقل بأمان
حول مناطق عملنا .حيثما أمكن  ،سنحافظ على
إمكانية الوصول إلى المنازل والشركات ونقدم
إشعارً ا مسب ًقا للمقيمين بشأن أي آثار قصيرة المدى.

سنعمل بين الساعة  7صباحً ا و  6مساءً،
من االثنين إلى السبت .عندما نعمل على
الطريق في أيام األسبوع ،سنعمل بشكل
عام بين الساعة  9:30صباحً ا و 3:30بعد
الظهر لتج ّنب التأثير على أوقات ذروة
حركة المرور .يلزم أن تتم بعض األعمال
في الليل أو خارج هذه الساعات من أجل
تقليل تعطيل حركة السير.

تغييرات دائمة للوصول إلى بعض
الشوارع
سنقوم بتركيب حواجز أمان دائمة على طول أجزاء
من طريق  Craigieburnوجزء صغير من طريق
 .Mickleham Roadسنقوم أيضًا بتغيير إمكانية
الدخول يساراً إلى بعض الشوارع والخروج منها
لجهة اليسار ،على طول غالبية الطرق .ستعمل هذه
التغييرات على تحسين سير حركة المرور بشكل كبير
وتعزيز السالمة ،مما يقلل من احتمال وشدة حوادث
االصطدام الجانبي (غالبًا ما يطلق عليها “العظمة
بشكل الحرف اإلنجليزي تي” .)T-Bones
عند اكتمال تحسين الطريق ،قد تضطر إلى القيادة
مسافة أبعد قليالً للوصول إلى األماكن الجديدة
المخصصة للدوران نحو الجانب اآلخر من الطريق
( )Uأو إشارات المرور الضوئية .ومع ذلك ،ستكون
رحلتك أكثر أما ًنا وموثوقية.

نترك إرثا ً هاما ً
تعمل شركة  Major Road Projects Victoriaمع
أصحاب العالقة المحليين والمجتمعات المحلية في
جميع أنحاء والية فيكتوريا لتحقيق فوائد طويلة األجل
تتجاوز أعمال الطرق.
سوف نتعامل مع أصحاب العالقة الرئيسيين للمساعدة
في تحديد المجاالت التراثية واإلعالم عنها أثناء
تحسين طريق .Craigieburn

الجدول الزمني للمشروع
من كانون الثاني /يناير 2021
• وضع اللمسات األخيرة على
التصميم
• تحقيقات الموقع
• إعداد الموقع واألعمال المبكرة

من آب/أغسطس 2021
• حماية المرافق واالنتقال
• أعمال البناء الرئيسة

بحلول عام 2025
• إكتمال البناء

إبقوا على ِّ
اطالع
راجعوا roadprojects.vic.gov.au/
 craigieburnلمشاهدة تصميم الطريق الجديد.

لمعرفة آخر المستجدات بواسطة البريد
اإللكتروني أو الرسائل الخطية القصيرة ،تسجّ لوا
من خالل الموقع
roadprojects.vic.gov.au/subscribe

أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى

 Craigieburnعلى الرقم 0499 073 073

اتصلوا بنا
1800 105 105

@roadprojectsvic
للترجمة بلغات غير اإلنجليزية ،يرجى اإلتصال بالرقم
9209 0147

Major Road Projects Victoria
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

يرجى االتصال بنا إذا كنت ترغب في الحصول على هذه
المعلومات بتنسيق سهل
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بسبب ضعف في السمع أو
النطق ،يرجى زيارة relayservice.gov.au

2959

contact@roadprojects.vic.gov.au

تابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي

