
)CHILDS ROAD( تحسيـن طريـق تشايلدز

وع لمحة عامة عن الم�ش

ن بومونت  نقوم بإضافة خط زائد عىل طريق تشايلدز ب�ي
كريسنت وشارع برنس أوف وايلز، واستبدال مستديرة 
بومان درايف بإشارات ضوئية وبناء جرس جديد فوق 

ن كريك”. الساقية “دارب�ي

ن بومونت  نقوم بإضافة خط زائد عىل طريق تشايلدز ب�ي
كريسنت وشارع برنس أوف وايلز، واستبدال مستديرة 
بومان درايف بإشارات ضوئية وبناء جرس جديد فوق 

ن كريك”. الساقية “دارب�ي

وع نبـذة عن الم�ش

: ي
كجزء من التحسينات، سوف نقوم بالآ�ت

ن بومونت كريسنت وشارع  	 ي كل اتجاه ب�ي
إضافة خط زائد �ن

برنس أوف وايلز

تركيب إشارات ضوئية عند بومان درايف 	

	 . ن كريك وتحديث الجرس الحالي بناء جرس جديد فوق دارب�ي

ي  	
كة للم�ش بناء مسارات جديدة وتعزيز مسارات مش�ت

وركوب الدراجة

ن بومونت كريسنت وميندورو  	 تعزيز تقاطعات الطرق ب�ي

كريسنت، وشارع هوكس

ي للجدول  	 ن الدرب الشمالي والدرب الجنو�ب الربط ب�ي

ي لجدول المياه
�ت ن كريك” عند الجانب الرسش “دارب�ي

تركيب حواجز سالمة عىل طول الطريق. 	

وع فوائـد الم�ش

ن طريق تشايلدز إل: سوف يؤدي تحس�ي

ن حركة الس�ي وأوقات التنقـُّل 	 تحس�ي

ق -غرب لمساعدة  	 توف�ي طريق بديل للتنقل باتجاه �ش

ي ساوث 
ي وسط مدين�ت

زدحام �ن ن عىل تجّنب الإ السائق�ي

مورانج وإيبينغ

ي أو ركوب الدراجة حول منطقتكم  	
تسهيل حركة الم�ش

المحلية وجعلها أك�ش أماناً

ن سالمة المرور من خالل خفض خطر  	 تحس�ي

الإصطدامات وشدتها عن طريق إضافة حواجز السالمة. 

ن تشايلدز رود ـ قابلة للتغي�ي صورة الفنان لتحس�ي

خطوط زائدة

سوف نضيف خطوطاً زائدة لجعل رحلتكم 
مضمونة أك�ش

ج� جديـد فوق داربيـن كريـك

تاحة مجال أك�ب  سوف نعّزز قدرة الجرس لإ

أمام حركة المرور

الت أك�ش أمـانـاً ّـُ سفرات وتنقـ

ن طريق تشايلدز لتعزيز سالمة  نقوم بتحس�ي

المرور لكم ع�ب ميلبارك وليلـور

إرتباط أفضل للمواصالت

ي وركوب الدراجة 
سوف تعمل مسارات الم�ش

الحديثة عىل خلق ترابط أفضل بيـن المدارس 

والمتاجـر المحلية ووسائل النقـل العـام.

رّصحت به حكومة والية فيكتوريا، Treasury Place 1، ملبورن

وع  تسّجل للحصول عىل آخر مستجدات الم�ش
roadprojects.vic.gov.au
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سوف نخّطط لعملنا بدقة من أجل تخفيف 

التعطيل إل أد�ن حـّد ونعطيكم إشعاراً مسبقاً 

بأي تغييـرات مجدولة كي تتمكنوا من إجراء 

ترتيبات حول تحّركاتكم وتنقالتكم. سوف 

ة عىل  يمايل والرسائل القص�ي نقوم بذلك ع�ب الإ

الهاتف المحمول وعن طريق عرض إعالنات 

وع ولوحات الرسائل  عن آخر مستجدات المرسش

ونية، مع إتاحة خط هاتف  لك�ت عالمية الإ الإ

ستعالمات عىل مدار 24 ساعة. لالإ

قد يلزمنا تحويـل طريق وصولكم إل منطقتكم المحلية 
ستدارة ولفتات،  بشكل مؤّقت. وسيتم عرض عالمات لالإ

إضافة إل تواجد أشخاص لتنظيم حركة المرور حرصاً 
ن والمارّة من الس�ي بأمان  منا عىل أن يتمّكن جميع السائق�ي
حول مناطق أشغالنا. كما أننا سنحافظ عىل سبل للوصول 
إل المنازل والمحالت، حيثما أمكن، ونقّدم إشعاراً مسبقاً 

ة المدى. للسكان حول أية آثار قص�ي

سوف نقوم بالعمل خالل النهار معظم الوقت 

ن والسبت وقد نحتاج للعمل  ثن�ي ن أيام الإ ب�ي

بعض الليالي من أجل تقليل أثر الأشغال عىل 

مستخدمي الطريق.

ات دائمة للوصول تغي�ي

ات دائمة بموجب التصميم الجديد، من اجل  ستطرأ تغي�ي

ستدارة عند تقاطعات الطرق  ن مجالت أك�ش سالمة لالإ تأم�ي

القريبة.

ن من هوكس درايف  سوف نزيل إمكانية الدوران إل اليم�ي

وبومونت كريسنت وميندورو كريسنت، بصورة دائمة. 

ن من هذه الدروب، قوموا  فإذا أردتم الدوران باتجاه اليم�ي

لتفاف النصف  ي تشايلدز رود ثم الإ
لتفاف نحو اليسار �ن بالإ

تجاه الآخر  ي الإ
دائري “يو تورن” عند أماكن الدوران للرجوع �ن

من الطريق عند الأماكن المخصصة لذلك قبل بومونت 

كريسنت وميندورو كريسنت أو عند تقاطع طريق دالتون.

ن للدخول إل ميندورو كريسنت وبومونت  لتفاف إل اليم�ي الإ

كريسنت من تشايلدز رود سوف يبقى مفتوحاً.

إدارة البيئـة والتـراث

ن إل  اث المحلي�ي ي البيئة وال�ت
نمون بتخفيف الأثر �ن نحن مل�ت

ن قيامنا ببنـاء طرقات سهلة السبيل للجميع  أد�ن حّد، ح�ي

وأك�ش سالمة.

سوف نحصل عىل رخص وتصاريح لأية اعتبارات بيئية وتراثية 

ن  متعلقة بالمشاريع. كما أننا سوف نعمل مع الأبوريجني�ي

ن من أجل التأكد من حماية  وأفراد المجتمع الآخرين المحلي�ي

ة والمهمة  ن اثية الأساسية والنباتات والأزهار المم�ي المواقع ال�ت

ي المنطقة.
�ن

2020

ن العقـد 	 تأم�ي

تقصي وفحص الموقع 	

2022-2021

ن الموقع والبدء بالأشغال الأولية 	 تجه�ي

حماية وتموضع المرفق 	

أشغال بناء رئيسية 	

بنـاء الجرس 	

2023

وع 	 إنتهـاء المرسش

وع ي للم�ش
الجدول الزم�ن

إبقوا عىل اطِّالع

roadprojects.vic.gov.au/ راجعوا

projects/childs-road-upgrade لمشاهدة 

ن تشايلدز رود ورؤية  الخريطة التفاعلية لتحس�ي

ي منطقتكم.
ما الذي يتغ�ي �ن

roadprojects.vic. gov. ي
نتساب �ن تسّجلوا لالإ

au/subscribe لتلقي رسائل بريدية ونّصية 

ة  ونية عن آخر المستجدات، تصل مبا�ش إلك�ت

إل هاتفكم.

ك إرثاً هاماً ن�ت

ك إرثاً  تنّفذ “مشاريع ضخمة لطرقات فيكتوريا” مبادرات ت�ت
ي جميع أنحاء ولية فيكتوريا من اجل خلق آثار طويلة 

هاماً �ن
ن المرافق  الأمد تستمّر مدة طويلة ل تقترص فقط عىل تحس�ي

العامة للطرقات.

ة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الروابط  نحن نعمل مبا�ش
. ن ن الناس والأماكن وندعم التطوير والتنمية المحلي�ي ب�ي

ي معرفة عنارص 
سوف نتعاطى مع أبناء المجتمع للمساعدة �ن

ن الطريق  التصميم لهذه المبادرة كجزء ل يتجزأ من تحس�ي
“تشايلدز رود”.

الأمـور المنتظَـرة خـالل البنـاء

بنا إتصلوا 
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105

Major Road Projects Victoria 
 GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

نرجو أن تتصلوا بنا إذا كنتم تودون الحصول عىل هذه المعلومات بنماذج 
سهلة بالنسبة لكم

ي السمع أو النطق، يرجى مراجعة 
إذا كنتم بحاجة لمساعدة بسبب ضعف �ف

relayservice.gov.au الموقع
تصال بالرقم  ية، يرجى الإ ن نجل�ي جمة بلغات غ�ي الإ لل�ت  

9209 0147

تابعونا عىل وسائل التواصل الإجتماعي

 @roadprojectsvic
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