
التشاور بخصوص مشروع 
سكك حديد مطار ملبورن

شارك برأيك عن المحاور الرئيسية للمشروع المشترك بين محطة 
صنشاين ومطار ملبورن

مشروع سكك حديد مطار ملبورن ده مشروع نقل عام حيعمل نقلة كبيرة وحيخلي سكان فكتوريا 
يتنقلوا من وإلى مطار ملبورن بالقطر للمرة األولى.

مشروع سكك حديد مطار ملبورن ده بتشرف 
على تنفيذه الحكومة األسترالية وحكومة 

والية فكتوريا، واللي هو حيربط شبكة سكك 
حديد أقاليم ومدن فكتوريا كلها بالمطار، 

وحيوفر أقل شيئ 8,000 فرصة عمل لغاية 
ما يكتمل.

المشروع ده حيشّكل حلقة وصل للناس بين 
المطار واألماكن الماشين ليها، سواء كانت 

أماكن شغلهم أو بيوتهم أو المراكز اإلقليمية 
الرئيسية في والية فكتوريا.

مشروع سكك حديد ملبورن ده حيستفيد 
منو كل سكان والية فكتوريا وبرضو زوار 

الوالية من خالل ربط شبكة النقل العام كلها 
بطريقة ُيعتمد عليها ومتواصلة وسريعة. ده 

بشمل قلب مركز األعمال والمراكز اإلقليمية 
 في الوالية من خالل محطة صنشاين 

ومترو األنفاق.

قطارات المطار حتوفر للركاب خدمة نقل 
دائرية بمدة إنتظار 10 دقائق من مطار 

ملبورن، إضافة إلى رحلة مستمرة إلى قلب 
مركز األعمال )CBD( عن طريق مترو 
األنفاق واللي حتاخد حوالي 30 دقيقة.

حيكون في 30 محطة مربوطة مباشرة 
بمطار ملبورن، عشان كده إنت ما بتحتاج 

تغير القطر، لكن برضو الركاب الجايين من 
كل المحطات الحضرية التانية بحتاجو يغيرو 

القطر مرة واحدة بس.

آراء الناس في المجتمع
من ديسمبر 2020 وحتى مارس 2021 نحن 

جّمعنا عينات من آراء الناس في المجتمع 
عن الحاجات البحبوها في مناطقهم وبرضو 

عن مخاوفهم بخصوص مشروع سكك حديد 
مطار ملبورن أثناء سير أعمال المشروع و بعد 

ما تنتهي.

وكانت أكتر الجوانب أهمية القالوها الناس 
كالتالي:

وسائل النقل والمواصالت 	

تأثيرات أعمال التشييد 	

البيئة 	

التراث 	

الصحة والسالمة 	

في معلومات زيادة عن السمعناهو في 
 موقع المشروع على اإلنترنت: 

airportrail.vic.gov.au

كيف تقول رأيك 
 عشان تقول رأيك، ممكن تشارك في اإلستطالع في الموقع ده على اإلنترنت 

engage.bigbuild.vic.gov.au

إذا كنت محتاج لمترجم أو مترجم شفهي عشان يساعدك في اإلستطالع، ممكن 
تتصل بالرقم 0147 9209 03 وأطلب اإلتصال بسكك حديد مطار ملبورن.
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معلومات زيادة
لو إنت داير معلومات زيادة عن سكك حديد مطار ملبورن:

airportrail.vic.gov.au 

  1800 105 105 )24 ساعة في اليوم وكل أيام األسبوع(

Rail Projects Victoria 
PO Box 2392, Melbourne, VIC 3001

المعلومات دي سارية في وكت طباعتها، لكن برضو ممكن تحصل 
تغييرات بسبب أي ظروف طارئة. أدخل في الموقع ده في اإلنترنت 

railprojects.vic.gov.au عشان تعرف آخر المستجدات

 خدمات الترجمة الشفهية على الرقم 
(03) 9209 0147

دايرين نسمع رأيك
نحن دايرين نسمع آراء الناس في المجتمع بخصوص المحاور المحددة التالية:

Maribyrnong River Valley كوبري فوق
 Maribyrnong River Valley حيتم بناء كبري سكك حديد فوق

وحيكون جنب الكبرى التاريخي الموجود والمبني في سنة 1929. 

أعمال جسر آلبيون العلوي ومحطة آلبيون 
حيتم برضو بناء جزء من خط السكة حديد المرتفع – ممر علوي- بين 
محطة صنشاين وتقاطع خط سكك حديد آلبيون. في محطة آلبيون، 

حيكون في مساحة فاضية جديدة، وأقفاص إضافية للعجالت مع 
بعض التعديالت البسيطة ومواقف العربات.

للمشاة وراكبي العجالت
وإضافة إلى تقديمه لخدمة سكك حديد بتربط سكان والية فكتوريا 
بالمطار، حيوفر مشروع سكك حديد مطار ملبورن برضو طرق تنقل 

أكثر أمان للمشاة وراكبي العجالت.

Western Ring Road (M80) قوف يربوك لمع 

 Calder قطارات سكك حديد مطار ملبورن حتتحرك تحت
Freeway القريب من خط السكة حديد الموجود قبل ما تتفرع إلى 

 .Western Ring Road كوبري السكة حديد الجديد أعلى قمة

تطوير محطة صنشاين 
حيتم تطوير محطة صنشاين بالحاجات دي:

رواق تاني جديد يسهل الوصول ليهو ومجّهز بساللم متحركة  	
ومصاعد وساللم عشان يكون في تنّقل أفضل للركاب بين 
القطارات العاملة بين المناطق اإلقليمية والحضرية ومطار 

ملبورن. 
عمل إمتدادات لألرصفة وتسهيل الوصول لألرصفة الحالية البتوفر  	

حماية إضافية من عوامل الطقس
عمل بوابات إضافية للتذاكر في المدخل الرئيسي لتحسين دخول  	

الركاب، بمن فيهم الركاب المعاهم عفش.
زيادة عدد المصاعد في المحطة لتسهيل الدخول وسهولة الحركة  	

للناس المسافرين وشايلين معاهم عفش.

من فضلك إنتبه لى أنو كل الصور الواردة هنا هي عبارة عن تصور بس وبتتوقف على قرارات التخطيط وآراء الجهات المعنية.


