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عب عن رأيك
رِّ

مسودة خطة موين ڤايل اإلسرتاتيجية للميش وركوب الدراجات الهوائية
لقد ط َّور مجلس مدينة موين ڤايل مسودة
خطة إسرتاتيجية تهدف إىل تشجيع املزيد
من الناس عىل امليش وركوب الدراجات
الهوائية يف املنطقة املحلية ،وتقرتح مسودة
خطة رصف مبلغ  15مليون دوالر عىل
مشاريع وتحسينات تش ِّجع عىل امليش وركوب
الدراجات خالل العرش سنوات القادمة.

•

العمل مع هيئة املرور  -فيكرودز -
لتخفيض أوقات اإلنتظار وزيادة فرتات
العبور عند إشارات التقاطعات الطرقية
الرئيسة.

•

مخصص لراكبي الدراجات
تطوير ممر َّ
الهوائية وامل ُشاة يكون موازيًا ملمر خط
سكة حديد كرايغيبرين عرب تحسني املعابر
عىل الطرقات األساسية والسامح بسري
الدراجات الهوائية يف إتجاهني معاكسني
عىل الطرقات أحادية اإلتجاه.

•

املخصصة
ويريد املجلس تحسني املسارات
َّ
للميش وركوب الدراجات الهوائية يك يشعر عدد
أكرب من الناس بالطأمنينة ويستمتعون بامليش
أو إمتطاء الدراجات الهوائية للذهاب إىل العمل
أو املدرسة وإىل املتاجر املحلية أو الستعامل
املواصالت العامة.

الرتويج للميش وركوب الدراجات الهوائية
من خالل الربامج ،مبا فيها خطط التنقُل
املدرسية وبرنامج «الوصفة الطبية
الخرضاء» حيث يويص األطباء مرضاهم
بامليش.

•

ما هي التوصيات الرئيسة ملسودة الخطة
اإلسرتاتيجية؟

مخصصة
دراسة فكرة تركيب مسارات َّ
للدراجات الهوائية وأرصفة مشاة يف شارع
 Buckleyأعىل جدول Steele Creek
لريبط إيست كيلور وأڤوندايل هايتز
مبنطقة إسن ُدن.

•

دعوة وتشجيع هيئة املرور  -فيكرودز
 لتخصيص مسارات للدراجات الهوائيةإما منفصلة أو مشرتكة طوال الوقت عىل
طريق ماونت أكسندر رود.

•

تشييد املسارات الخاصة بالدراجات
الهوائية عىل الطرقات الرئيسة لتحسني
الروابط ضمن موين ڤايل وإىل البلديات
املجاورة.

وقد أجرى املجلس البلدي ذلك نظ ًرا لفوائد
امليش وركوب الدراجات الهوائية يف تحسني
التواصل بني الجريان
اللياقة البدنية ومتتني
ُ
واألصدقاء .ومع مامرسة املزيد من الناس
للميش وركوب الدراجات الهوائية ،ينخفض عدد
السيارات عىل الطرقات وكذلك التل ُّوث يف الهواء.

•

تحسني املسار املشرتك عند ضفاف جدول
موين بوندس وتشجيع رواد ُجدد عىل
استعامله.

•

إجراء التعديالت عىل ُ 40مستديرة حالية
عىل الطرق املحلية عىل مدى العرش
سنوات القادمة لجعلها أكرث سالمة لل ُمشاة
وراكبي الدراجات الهوائية.

Hearing Assistance 133 677

•

دعوة وتشجيع هيئة املرور  -فيكرودز
 لتخفيض رسعة املرور حوايل مناطقالتس ُّوق واملدارس.

عب عن رأيك
رِّ
إذا أردت التح ُّدث إىل أحد العاملني يف املجلس
البلدي حول الخطة اإلسرتاتيجية ،إتصل بالرقم
املالئم املُبينَّ أدناه أو ميكنك حضور ورشة عمل
حول امليش والتي ستُعقد يوم األربعاء  29شباط/
فرباير أو ورشة عمل ركوب الدراجات الهوائية
يوم الخميس  1آذار/مارس .وت ُعقد هاتني
الورشتني إعتبا ًرا من الساعة السادسة مسا ًء
ولغاية الثامنة مسا ًء يف مقر املجلس البلدي -
( 9 Kellaway Avenueاملدخل من
 .)Pascoe Vale Roadوإذا أردت حضور إحدى
ورشتي العمل ،الرجاء اإلتصال باملجلس البلدي
عىل الرقم املالئم املُبينَّ أدناه وسيتم الرتتيب
لحضور مرتجم.
وميكنك رفع إلتامس خطي إىل املجلس بلغتك
األم وإرساله إىل مجلس املدينةMoonee ،
Valley City Council, PO Box 126,
 - Moonee Ponds, VIC 3039أو بالربيد
اإللكرتوين إىل .wcs@mvcc.vic.gov.au
الرجاء إرسال مالحظاتكم وتعليقاتكم
وإلتامساتكم إىل املجلس البلدي يف موعد أقصاه
الخامسة مساء من يوم الجمعة  9آذار/مارس.

