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 ملخص خطة االنتقاالت
 

) الباب الثاني ADA) مشروع القانون المتعلق باألمیركیین ذوي اإلعاقة (PBOTیقدم مكتب بورتالند للنقل (
 . 2020نوفمبر  20"خطة االنتقاالت وفق الحق العام في الطریق" للمراجعة العامة حتى 

 
عندما نستثمر في ویلتزم مكتب بورتالند للنقل بنظام انتقاالت یمكن الوصول إلیھ من قبل كافة المستخدمین. 

لمواصالت بصورة أفضل لمجتمعات البنیة التحتیة للنقل، فإننا نفعل ذلك بطریقة تدعم إتاحة وسائل ا
 الملونین، والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 
ما من شك في أن قیام المواطنین بمراجعة الخطة والتعلیق علیھا ھو أمر ضروري لضمان تلبیتھا 

لك الخطة التي الحتیاجاتكم.  فقط من خالل ھذه المدخالت، یمكن التحقق من أن النسخة النھائیة من ت
 ستعكس احتیاجات قاطني بورتالند.  2021یرفعھا مكتب بورتالند للنقل إلى مجلس المدینة في أوائل عام س

 یُرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت لقراءة الخطة وملء لالستبیان. 
 
 لموقع اإللكتروني لخطة االنتقاالتا
 

 استبیان خطة االنتقاالت
 

ة والیة أو حكومة محلیة ینص القانون المتعلق باألمیركیین ذوي اإلعاقة الباب الثاني على قیام أي حكوم
 موظفًا أو أكثر بوضع خطة انتقاالت. 50لدیھا 

 
 :یجب أن تتضمن خطة االنتقاالت ھذه العناصر

 تحدید الحواجز التي تعترض جمیع أنشطة مكتب بورتالند للنقل وفي الشوارع وعلى األرصفة •
 الزمني تحدید الموازنة والجدول •
 توفیر عملیة تقدیم الشكاوى •
 الشخص المسؤول عن تنفیذ الخطةتحدید  •
 بصورة كاملة كل ما یقوم بھ المكتبإتاحة  •

 
في الشوارع أو على األرصفة، یعتبر مكتب بورتالند للنقل ھو المسؤول عن منحدرات األرصفة، وإشارات 

.   وسائل النقل الخاصة بالترام المعلق والحافلة الكھربائیة المشاة، واألرصفة، ومواقف السیارات، ومحطات
ولكن ما  TriMetلوكالة وسائل النقل للحافالت والسكك الحدیدیة الخفیفة مملوكة  كافة محطاتحیث إن 

لضمان  TriMetوسوف یعمل مكتب بورتالند للنقل مع  یوجد على الطرق أو األرصفة مملوك للمدینة.
 توافق وصالحیة محطات وسائل النقل.

 
ل التعامل مع األرصفة في الطرق الرئیسیة، ومنحدرات تھدف مشاریع مكتب بورتالند للنقل إلى تسھی

في واألرصفة، وإشارات المشاة، ومواقف السیارات، ومحطات وسائل النقل من قبل كافة المستخدمین. 
بعض األحیان، یقوم المطورون وشركات المرافق أیًضا بإزالة الحواجز لتسھیل التحركات داخل المدینة.  

على إزالة  كذلكالند للنقل مثل الطرق اآلمنة إلى المدارس والشوارع المشتركة تعمل برامج مكتب بورتكما 
 الحواجز.  
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یوفر برنامج عمل المنحدرات عند الطلب لسكان بورتالند إمكانیة إرسال المواقع التي یمكن أن تساعد فیھا 

 إضافة منحدرات األرصفة في تسھیل تحركاتھم أو تحركات أفراد أسرھم من ذوي اإلعاقة في أحیائھم. 
 

متاح لإلبالغ عن مواقع األرصفة أو الشوارع غیر اآلمنة.  SAFE (7233)-823-503رقم ھاتف الھاتف 
 یوجد كذلك إجراءات رسمیة ومنفصلة لتقدیم الشكاوى. 

 
سنوات على األقل.  5عاًما على أن یتم إدخال تحدیثات علیھا كل  20من المتوقع تنفیذ ھذه الخطة على مدى 

توجد میزانیة مخصصة إلنشاء منحدرات یث حسوف یتم إعداد تقاریر سنویة عن التقدم الذي تم إحرازه. و
سوف تشتمل میزانیات مشاریع مكتب بورتالند  ووذلك بموجب اتفاق منفصل.  2032األرصفة حتى عام 

المرافق، الذي تقوم بھ العمل من قبل طواقم الصیانة في مكتب بورتالند للنقل، والعمل على مصاریف  للنقل
وضع أرصفة متوافقة، وكذلك منحدرات األرصفة، لتنفیذ أعمال ا وأعمال اإلنشاءات من قبل المطورین دومً 

 وإشارات المشاة، ومواقف السیارات، ومحطات وسائل النقل.
 

یقدم مكتب بورتالند للنقل عدًدا من المنازل المفتوحة على االنترنت حیث یمكن للناس معرفة المزید عن  
منظمة لطلب مراجعتھم للخطة  150أكثر من خطة االنتقاالت. وقد تواصل مكتب بورتالند للنقل مع 

 والتعلیق علیھا.  
 

، سیقوم مكتب بورتالند للنقل بتحدیث مشروع 2020نوفمبر  20عقب انتھاء فترة التعلیقات العامة بحلول 
 .2021الخطة وإرسالھ إلى مجلس المدینة إلقراره في أوائل عام 

 
لكتروني إلى یمكن إرسال األسئلة أو التعلیقات عبر البرید اإل

ADATransitionPlan@portlandoregon.gov 
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