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ف   ي من قانون األم��كيني
ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف

ملخص خطة االنتقال �ف
 ذوي اإلعاقة

 
 نظرة عامة 

ي 
ي من   2021يوليو  21اعتمد مجلس مدينة بورتالند �ف

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
خطة االنتقال �ف

ي وضعها مكتب  ف ذوي اإلعاقة واليت  ). PBOTبورتالند للنقل ( قانون األم��كيني
 

ف ذوي اإلعاقة ع� أي وال�ة أو حكومة محل�ة لديها  ي من قانون األم��كيني
ط الباب الثايف ا أو  50�ش�ت موظف�

 أ��� أن تضع خطة انتقال. 
 

 و�جب أن تحتوي خطة االنتقال ع� العنا� التال�ة: 
ي  •

ي بورتالند �ف
 الشوارع واألرصفةتحد�د العوائق أمام جميع أ�شطة مكتب النقل �ف

ان�ة الخطة وجدول تنف�ذها  • ف  تحد�د م�ي
 توف�ي إجراءات للشكوى العامة •
 تحد�د الشخص المسؤول عن تنف�ذ الخطة  •
ي بورتالند •

 توف�ي الوصول إ� جميع برامج مكتب النقل �ف
 

ف الوصول إل�ه. عندما  ي بورتالند بتوف�ي نظام نقل �سهل ع� جميع المستخدمني
م مكتب النقل �ف ف �ل�ت

 أ��� وأفضل للمجتمعات الملونة �
ً

ي البن�ة التحت�ة للنقل، فإننا نضطلع بذلك بط��قة تدعم وصو�
ستثمر �ف

 والمجتمعات منخفضة الدخل واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
 

ي داخل مدينة بورتالند: 
ي بورتالند مسؤول�ة توف�ي اآليت

 �قع ع� عاتق مكتب النقل �ف
 منحدرات أرصفة،  •
 و�شارات مشاة،  •
 وممرات مشاة،  •
 وساحة وقوف س�ارات   •
ام الجوي وترام بورتالند.   •  ومحطات عبور لل�ت

ب�د أن   TriMetتق تقع مسؤول�ة محطات عبور الحافالت والسكة الحد�د�ة الخف�فة بوجه عام ع� عا
ي 

ي بورتالند.  سوف �عمل مكتب النقل �ف
الطرق وممرات المشاة للوصول إليها �ي مسؤول�ة مكتب النقل �ف

اطات محطات العبور.  TriMetبورتالند مع   ع� االمتثال الش�ت
 

 لنجعل بورتالند أ��� سهولة
ي مرحلة التنف�ذ.  إال أ 

علن البدء الرس�ي �ف
�
ي بورتالند �طور نظام  تم اعتماد خطة النقل وأ

ن مكتب النقل �ف
امج مثل إصالح شوارعنا  ا.  فع� سب�ل المثال ال�ب وع تق��ب� ا ل�جعله أ��� سهولة مع كل م�ث النقل تدر�ج��

اء وطرق آمنة إ� المدرسة ومشار�ــــع أخرى تعمل ع� تحد�ث  ي حراك وطرق ال�ي الخ�ف
ووسط المدينة �ف

ي بورتالند ع�  عنا� النقل لجعل النظام أ��� سهولة
.  كما �ساهم أعمال الص�انة التابعة لمكتب النقل �ف
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، أثناء مشار�ــــع الرصف ع� سب�ل المثال.    ا للمعاي�ي ف الوصول عن ط��ق بناء منحدرات أرصفة وفق� تحسني
وعات المنفذة من مطوري القطاع الخاص (و�عض أعمال المرافق)   ي أغلب األح�ان الم�ث

ا، �ساهم �ف � وأخ�ي
ي جعل ن

 ظام النقل أ��� سهولة. �ف
 

ي بورتالند مسؤول�ة إتاحة الوصول إ� الس�اسات 
عالوة ع� ذلك، �قع ع� عاتق مكتب النقل �ف

واإلجراءات والممارسات.  ومن األمثلة ع� ذلك إدارة مساحات وقوف الس�ارات المتاحة لضمان الوصول  
ي استخدام لغة تعاقد  

ف تقد�م إليها. وهناك مثال آخر يتمثل �ف ف والبائعني ط ع� المقاولني مقصودة �ش�ت
ي 

ف ذوي اإلعاقة.   وسوف يواصل مكتب النقل �ف ا لقانون األم��كيني امج وفق� األ�شطة والخدمات وال�ب
ك أعضاء المجتمع  ورة.  كما س�ش�ت بورتالند مراجعة الس�اسات واإلجراءات والممارسات وتعد�لها عند ال�ف

ي تقد�م المدخالت عندما �كون
ا.  �ف  ذلك مناسب�
 

 برامج الوصول
توجد برامج تتيح ألفراد المجتمع المطالبة بتحسينات الوصول لمنحدرات األرصفة و�شارات المشاة 

 المسموعة وممرات المشاة. 
 

ي �مكن أن �ساعد عمل�ة  يوفر برنامج منحدرات عند الطلب لسكان بورتالند إمكان�ة إرسال المواقع اليت
ي 
ي أح�ائهم. وهذا هو  إضافة منحدرات الرص�ف �ف

توف�ي الوصول ألنفسهم أو ألفراد األ�ة ذوي اإلعاقة �ف
نامج.   رابط ال�ب

 
 نموذج طلب منحدر الرص�ف 

 
 �مكن ألفراد المجتمع طلب ترك�ب إشارة مشاة مسموعة من خالل هذا الرابط. 

 
 نموذج طلب إشارة مشاة مسموعة

 
لإلبالغ عن مواقع ممرات المشاة  )SAFE )7233 -  823 – 503�مكن ألفراد المجتمع االتصال ع� الرقم 

 والشوارع غ�ي اآلمنة.  
 

ا إجراءات منفصلة ورسم�ة للشكوى. و   هذا هو رابط لهذە اإلجراءات.  كما توجد أ�ض�
 

ف ذوي اإلعاقة  ي لقانون األم��كيني
 تقد�م شكوى بموجب الباب الثايف

 
 ��ش خطة النقل

ي أغسطس  
ًة إ� أ��� من 2020تم إصدار مسودة الخطة �ف دمت مبا�ث

ُ
منظمة محل�ة تدعم  150.  ولقد ق

ي مقطع 
ويف وتخدم األفراد ذوي اإلعاقة إ� جانب منظمات ثقاف�ة محددة.  ووفر موقع خطة النقل اإلل��ت

ا لها ودراسة مسح�ة ُترجم  ا الخطة وملخص�   10ت جم�عها إ� ف�ديو �صف الخطة.  كما ضم الموقع أ�ض�

https://www.portlandoregon.gov/76452
https://www.portlandoregon.gov/transportation/81553
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/521857
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ي بورتالند 
اض�ة وقدمت إ�   6لغات.  استضاف مكتب النقل �ف ا  13بيوت ض�افة اف�ت منظمة واجتماع�

ا آخر.   مجتمع��
 

 التنف�ذ والخطوات القادمة
�ن�ةهذە الخطة �ي خط ي  ع� األقل أعوام 5�جري تحديثها كل  ة ع�ث

. وسوف ين�ث مكتب النقل �ف
وعات مكتب   ي لخطة النقل.  سوف �ساهم م�ث

ويف ا عن التقدم السنوي ع� الموقع اإلل��ت بورتالند تق��ر�
ا.  ستشمل   ي بورتالند واألعمال األخرى ع� تغي�ي نظام النقل �شكل دوري وتجعلها أ��� توافق�

النقل �ف
ي السنوات األو� من التنف�ذ 

ا ل�ل ما هو غ�ي متوافق من أجل نقل الخطة األعمال األخرى �ف ا واسع� تقي�م�
ي السنوات الالحقة.  

 �شكل أفضل �ف
 

ي بورتالند وأعمال الص�انة والعمل من خالل المرافق  
ي مشار�ــــع مكتب النقل �ف

ا ما �شمل التم��ل �ف وغالب�
�ارات ومحطات  والبناء من قبل المطور�ن أعمال الرص�ف ومنحدر الرص�ف و�شارة المشاة ومواقف الس
ان�ة مخصصة إل�شاء منحدرات أرصفة حيت عام  ف وتخضع   2032النقل العام. عالوة ع� ذلك، فثمة م�ي

 التفاق�ة منفصلة. 
 

 وهذە روابط الخطة النهائ�ة. 
 
�ة   ف ف ذوي اإلعاقةباللغة اإلنجل�ي ي من قانون األم��كيني

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
 خطة االنتقال �ف

 
ف ذوي اإلعاقة باللغة األسبان�ة  ي من قانون األم��كيني

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
 خطة االنتقال �ف

 
ف ذوي اإلعاقة باللغة الصين�ة  ي من قانون األم��كيني

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
 خطة االنتقال �ف

 
ف ذوي اإلعاقة باللغة الفيتنام�ة  ي من قانون األم��كيني

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
 خطة االنتقال �ف

 
ف ذوي اإلعاقة باللغة الروس�ة  ي من قانون األم��كيني

ي الطرق العامة بموجب الباب الثايف
 خطة االنتقال �ف

 
ي التا�ي 

ويف �د اإلل��ت �مكن إرسال األسئلة والتعل�قات ع�ب ال�ب
onPlan@portlandoregon.govADATransiti 
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