
BROOKLYNفتح الشوارع في شمال 
2021فبرایر –ورشة عمل مجتمعیة 



جدول أعمال الورشة

عرض تقدیمي موجز  •
جلسات جانبیة للتعلیقات•



DOTمساحة عامة لدى 



Street Seats برنامج الساحات

City Bench یوًما29عربات الـ  سیاجات وقوف الدراجات

DOTمساحة عامة لدى 

نزھات عطلة نھایة األسبوع والشوارع الموسمیة



فتح الشوارع

الساحات: فتح الشوارعاللعب: فتح الشوارع

COVID-19جھود التعافي من 

فتح المطاعم المطاعم: فتح الشوارع

سیاجات وقوف الدراجات الطارئة



نظرة عامة على برنامج فتح الشوارع



.  COVID-19ضمن االستجابة لوباء 2020بدأ برنامج فتح الشوارع في ربیع 
:DOTومنذ الربیع، نفذت إدارة 

فتح الشوارع

شط فرص البرامج اآلمنة والترفیھ الن•
المحافظ على التباعد االجتماعي

شریًكا 41وNYPDبالتنسیق مع •
مجتمعیًا

MPH5وصول محلي فقط، •

ة یدعم قطاع المطاعم ویعید الحیوی•
NYCالحضریة إلى 

یتم تنفیذه حصریًا بواسطة •
شریًكا مجتمعیًا67

شارع مغلق بالكامل•

:  فتح الشوارع
المطاعم

مساحة ركوب الدراجات بما یتضمن •
والدائمةحارات الدراجات المؤقتة 

خالل عام DOTیتم تطبیقھ بواسطة •
2020 ,21

حارات الدراجات
المحمیة



Berry St–فتح الشوارع 



Graham Ave–المطاعم : فتح الشوارع



Flatbush Ave–حارات الدراجات المحمیة المؤقتة 



ینةالتعافي على مستوى المد

34th Ave, Queens

W 120th St, Manhattan

Arthur Ave, The Bronx

5th Ave, Brooklyn

9th St, Staten Island

حارة الدراجات المحمیة

المطاعم: فتح الشوارع

فتح الشوارع

Brooklyn

Queens

The Bronx

Manhattan

Staten Island



أمیال1BK CB –3.03فتح شوارع 

Sharon Street

Grattan Street

Moore Street
Humboldt Street

Leonard Street

South 9th Street

Berry Street

North 3rd Street

West Street

Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

Grand Street

Graham Avenue

فتح شوارع أخرى 

1BK CBفتح شوارع 



Sharon Street

Berry Street Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

فتح شوارع أخرى 

الممرات محل التركیز 

الممرات التي تركز علیھا ورشة العمل

Bedford Avenue



الشركاء المجتمعیون

Brooklynالمسؤولون عن التنفیذ الیومي لفتح بعض الشوارع عبر شمال DOTشركاء •
الذین یتعاونون معًا لخلق مساحة عامةBrooklynتتضمن الجیران والمنظمات المجتمعیة والشركات وغیرھم من أعضاء مجتمع شمال •
تدخلوا إلدارة فتح الشوارع حین كانت موارد المدینة محدودة في ذروة الوباء •



كیف یتم فتح الشوارع

1

3

2

إغالق الطریق أمام المرور العابر
Access-A-Rideاإلنزال و/باإلستالمالسماح •
األوقاتفي جمیعسیارات الطوارئ والتوصیل والمرافق •
pm8إلى am8یُفعل برنامج فتح الشوارع یومیًا من •

1

یُسمح بوقوف السیارات
تناوباستمرار تفعیل لوائح وقوف السیارات على جانب الطریق بال•
یجب اتباع جمیع اللوائح األخرى لوقوف السیارات  •

2

إذا قمت بتحریك الحواجز، فیُرجى إعادة
وضعھا في مكانھا

تظل الحواجز قائمة أثناء تفعیل فتح الشوارع•
الحيأثناء القیادة في MPH 5حد السرعة •
اجعل األولویة للمشاة وراكبي الدراجات •

3



BROOKLYNفتح الشوارع في شمال 
تعلیقات المجتمع حتى اآلن



حتى الیومDOTجھود التواصل لدى 

التعلیقات المجتمعیة واستبیانات التجار
2/2/2021وحتى 12/21/2020

متاح باللغات اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، والبولندیة

والشركاءDOTالترویج الرقمي بواسطة 
إطالق البرید اإللكتروني ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي•
2020حمالت ومنشورات أسبوعیة منذ منتصف دیسمبر •

والشركاءDOTالترویج عبر النشرات بواسطة 
األوسع منذ Brooklynعلقت النشرات بطول ممرات فتح الشوارع وعبر مجتمع شمال •

دیسمبر
نشرات موزعة على الشركات على طول ممرات فتح الشوارع •

فرص المشاركة في االستبیانات 
القدرة على تقدیم الرد من خالل استبیان عبر اإلنترنت•
إلكمال االستبیان DOTخیار االتصال بخدمة عمالء •
DOTالقدرة دائًما على التواصل مع مكتب مفوضي حي بروكلین لدى إدارة •

التواصل مع وكاالت المدینة 
DSNY، وFDNY، وNYPD، وDOTخطوط اتصال مباشرة بین •
العمل معًا لحل أي مشكالت إذا ظھرت •

1BK CBلجنة النقل في 
استالم استبیان معزز بالتعلیقات وورشة عمل في االجتماعات•
فبرایر  2ینایر، و5دیسمبر، و1•



نتائج االستبیان المجتمعي
1,624

استجابة لالستبیان المجتمعي

%86
وا نسبة المستجیبین الذي أفادوا بأنھم استخدم

أثناء المشيالشوارع المفتوحة 

%77
الشوارع نسبة المستجیبین الذین یزورون 

یومیًا أو عدة مرات في األسبوعالمفتوحة 

%27
نسبة المستجیبین الذین یشیرون إلى أنھم 

أثناء القیادةالشوارع المفتوحة استخدموا 

Community Board#1من المستجیبین یعیشون ضمن%93•
، أو Nassau Av، أو Driggs Av، أو Berry Stیعیشون في %38•

Sharon St بأقرب تقاطع لمنزل المستجی



نظرة عامة على التعلیقات
النجاحات

ن الوباءأصبح فتح الشوارع یمثل نقاط تجمع لألحیاء وأداة للتعافي م•
یقدم مساحة مفتوحة أكبر لالستخدام المجتمعي•
أدت قلة المرور العابر إلى جعل الشارع أھدأ وأكثر أمانًا للمشاة •

وراكبي الدراجات 
للشركات، تتمثل فائدة إغالق الشارع في زیادة حركة المشاة إلى•

مؤسساتھم 

التحدیات
ل لفتح تحتاج إلى توضیح إمكانیة الوصول وتوفیر حواجز والفتات أفض•

الشوارع
اإلبالغ عن حاالت القیادة الخطرة ومخاوف السالمة العامة المتعلقة •

)COVIDحتى قبل (بالمرور 
التباعد االجتماعي ومخاوف أخرى بخصوص نوعیة الحیاة  •
یحتاج الشركاء المجتمعیون إلى دعم تشغیلي من أجل النجاح على•

المدى الطویل 
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الشوارع المفتوحة كیف ترغب في استخدام ممرات 
ھذه في المستقبل؟

ه  التمّشي متھمال (التنزُّ
واالستمتاع بالمساحة 

)الخارجیة

باعتباره جزًءا من 
تنقالتي الیومیة

ممارسة الریاضة ركوب الدراجات األنشطة الجماعیة 
المحافظة على التباعد 

االجتماعي في المساحات 
الخارجیة، ووضع 
البرامج المجتمعیة، 
واألنواع األخرى من 

الفعالیات

قیادة السیارة غیر ذلك
)یُرجى تحدیدھا(



جلسات جانبیة للتعلیقات



التجدید المقترح للحواجز والالفتات
Sharon، وDriggsوNassau، وBerryاستبدال الحواجز الخشبیة بحواجز معدنیة جدیدة في •
للمزید من المعلوماتQRمع تزویدھا برمز -تقدیم الفتات جدیدة معدنیة وعاكسة توضح االستخدام وإمكانیة الوصول •
المستقبلة لھذه الممراتالعمل على الرؤیة حل مؤقت أثناء •



Sharon Street

Berry Street Driggs Avenue

Russell Street

Nassau Avenue

Bedford Avenue

فتح شوارع أخرى 

الممرات محل التركیز 

جغرافیا الجلسات الجانبیة



الخطوات التالیة
2021فبرایر ومارس •

استمرار جمع التعلیقات•
تصمیم التطویر•

2021أبریل /مارس•
)2(تصمیم ورشة العمل •
تجدید الحواجز والالفتات •

2021مایو •
العرض التقدیمي للمجلس المحلي•

2021خریف /صیف•
التنفیذ•
استمرار التواصل على المدى الطویل•



!شكًرا لكم
بشأن أي استفسارات أو لتقدیم المزید من التعلیقاتopenstreets@dot.nyc.govتواصل عبر البرید اإللكتروني 

mailto:openstreets@dot.nyc.gov
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