
من جولدن جایت  ۱۰۰شارع جونز / المربع   
 مشاریع البناء السریع 
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بالعمل مع مجتمع  (الوكالة)  تلتزم وكالة النقل البلدیة في سان فرانسیسكو
لتحدید الخطوات التالیة ضمن جھود سالمة النقل خالل أزمة    تندرلوین

من    ۱۰۰الحالیة  في تندرلوین، بدًءا من شارع جونز والمربع   ۱۹-كوفید 
جولدن جایت. یقع كال الشارعین على شبكة المدینة عالیة اإلصابات،  

٪ من االصطدامات ۷٥٪ من شوارع المدینة التي تشھد  ۱۳والتي تشكل 
 .لة الشدیدة والقات 

سوف تثبت ھذه المشاریع تحسینات سالمة مروریة سریعة وقابلة للعكس، 
تعطي األولویة للسالمة لمستخدمي الطرق األكثر ضعفًا من خالل تخفیف 

الممرات، ومرافق آمنة للمشاة والدراجات، وتغییر وقوف / تحمیل 
 .السیارات

 االصطدامات ٪ من  ٤٦تضمنت   
 :في كال الممرین ھذه العوامل

 ۱۹-استجابة الوكالة لـكوفید 
، أدخلت وكالة النقل البلدیة في سان فرانسیسكو ۱۹-استجابًة لجائحة كوفید 

(الوكالة) تحسینات عبر منطقة تندرلوین لتسھیل الخدمات األساسیة والتباعد 
بإنجاز ھذا العمل وإدخال  "تندرلوین كویك بیلدز" االجتماعي. ستقوم

 عدم اإلفساح  تصادمات خلفیة  مخالفات اإلشارة الحمراء  .المقبلة تحسینات إضافیة على السالمة المروریة للمجتمع في األشھر  

من جولدن جایت  ۱۰۰المربع   شارع جونز  

مدى المشروع: شارع جونز من أوفاریل ستریت حتى جولدن جایت  •
 أفنیو.

 
• 

أمام حركة المرور بین   ۱۰۰، تم إغالق المربع ۲۰۲۰منذ أبریل 
والصحة والخدمات لتسھیل خدمات الغذاء   مساء  ۳صباًحا و  ٦الساعة 

 االجتماعیة.
حادث اصطدام في   ٦۲شھدت السنوات الخمس الماضیة  •

شارع جونز بین أوفاریل ستریت وجولدن جایت أفنیو، أدت  
 . وفاة إصابات خطیرة و ٤إلى وقوع 

 

• 

٪ من ٦۳خالل السنوات الخمس الماضیة ، اشتملت  
على  من جولدن جایت أفنیو   ۱۰۰في المربع   االصطدامات 

 .قتیالن، بما في ذلك  المشاة 

 الجدول الزمني 
۲۰۲۱صیف  ۲۰۲۱  أواخر  ۲۰۲۲مطلع     

تعریف المجتمع على  
 مشاریع البناء السریع

اجتماعات وأحداث خاصة  
 بالمجتمع (شخصیاً وافتراضیاً) 

تحدید البدیل المفضل  
 والتصمیم التفصیلي 

جلسة استماع عامة، مجلس وكالة  
 ذ یلیھ التنفی النقل البلدیة،

 .بالنظر إلى قرب المسافة، سیجمع فریق المشروع بین أعمال التوعیة والتصمیم لكل من شارع جونز وجولدن غیت
 .سیسمح ھذا بإجراء مناقشات منسقة حول قضایا السالمة المروریة، وتدفق المرور، واحتیاجات وقوف / تحمیل السیارات

 TLStreets@sfmta.com    |    415.646.2227 المشروع عبرلمزید من المعلومات یرجى التواصل مع فریق 
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