
وزارة النقل في نيوساوث ويلز

المرحلة ٢ لسكة الحديد الخفيفة 
 في باراماتا

Parramatta Light Rail

المرحلة الثانية لسكة الحديد الخفيفة في 
باراماتا Parramatta Light Rail هي أحدث 
مشروع نقل عام ضخم لحكومة نيو ساوث 

ويلز يتم تنفيذه لخدمة منطقة ويستيرن 
سيدني المتنامية. ستربط المرحلة ٢ بالمرحلة 

١ ومنطقة التجارة المركزية CBD في باراماتا
 Camellia عبر كل من Sydney Olympic Park
 Wentworthو Melrose Parkو Ermingtonو
Point بمسار ذي اتجاهين يمتد على مسافة 

١٠ كيلومترات و ١٤ محطة متاحة لذوي 
االحتياجات الخاصة بالكامل.

ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
ستربط المرحلة ٢ من سكة الحديد الخفيفة في باراماتا المجتمعات المحلية 

شمال وجنوب Parramatta River مباشرة إلى Parramatta CBD؛ و
Camellia Town Centre؛ ومركز الرياضة والترفيه والتعليم والتوظيف 

.Carter Street ؛ ومنطقةSydney Olympic Park المزدهر في

 ،Accor Stadium تشمل مناطق الجذب الرئيسية بمحاذاة الطريق كل من
وQudos Bank Arena، وRosehill Gardens Racecourse، والفعاليات 

في Sydney Olympic Park، و Sydney Royal Easter Show السنوي، و 
Sydney Showground، وتطوير URBNSURF المستقبلي.

سيتم تسليم هذا المشروع الضخم على مراحل، مع بدء أعمال البناء في 
 Parramatta المشروع لتمكين أعمال اإلنشاء لبناء الجسر الحيوي عبر

River بين Wentworth Point إلى Melrose Park. من المتوقع أن يبدأ بناء 
الجسر في عام ٢٠٢٤.

.Sydney Olympic Park تصور فني عن السكة الحديدية الخفيفة في

)EIS( مشاورات بيان األثر البيئي
يعرض بيان األثر البيئي EIS للسكك الحديدية الخفيفة في باراماتا المرحلة ٢ 
في معرض عام خالل الفترة من ٩ نوفمبر/تشرين ثاني إلى ٧ ديسمبر/كانون 

أول ٢٠٢٢. يحدد EIS التصميم واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لمشروع 
السكك الحديدية الخفيفة، بما في ذلك األعمال التمكينية لتسليم الجسر 
.Melrose Parkو Wentworth Point بين Parramatta River الجديد عبر

المجتمع المحلي مدعو لمراجعة المعلومات المتاحة وتقديم تقرير إلى وزارة 
التخطيط والبيئة في والية نيو ساوث ويلز )DPE( حول المقترح.

ستعقد وزارة النقل في والية نيو ساوث ويلز جلسات تثقيفية وجهاً لوجه حيث 
ستتاح لك الفرصة للتحدث إلى فريق المشروع وطرح األسئلة. 

 للمواقع واألوقات، يرجى زيارة
parramattalightrail.nsw.gov.au/meet-the-team 

كيفية تقديم الطلب
يجب تقديم الطلبات إلى DPE بحلول ٧ ديسمبر/كانون ثاني ٢٠٢٢ ويمكن 

تقديمها عبر:

	 planningportal.nsw.gov.au/major-projects :الموقع اإللكتروني

	  Department of Planning and Environment :عنوان البريد 
 GPO Box 39 

Sydney NSW 2001

يجب أن يحتوي طلبك على ما يلي:

اسمك وعنوانك 	

اسم الطلب الخاص بك 	

	 SSI-10035 رقم الطلب

بيان موجز حول ما إذا كنت تؤيد أو تعارض الُمقترح 	

أسباب دعمك أو معارضتك لهذا المقترح. 	

إذا كنت ال تريد نشر بياناتك الشخصية علناً، يرجى إبالغ DPE بهذا األمر في 
الجزء العلوي من رسالتك.

  Virtual Engagement Room لمعرفة المزيد، يرجى زيارة 
plr2.ghdengage.com/virtual-room 
أو مسح رمز االستجابة السريعة ضوئياً.

المرحلة ١ لسكة الحديد الخفيفة في 
Parramatta Light Rail باراماتا

يجري العمل حالياً على تشييد المرحلة ١ من سكة الحديد 
 Carlingford مع Westmead الخفيفة في باراماتا. وسيربط

عبر Parramatta CBD و Camellia بمسار ذي اتجاهين يمتد 
على مسافة ١٢ كيلومتراً و ١٦ محطة يمكن الوصول إليها. من 

المتوقع أن تبدأ خدمات الركاب في عام ٢٠٢٤.

ستربط المرحلة ١ منطقة Parramatta CBD بالقطارات 
 Westmead القريبة؛ ومنطقة ferries والحافالت والعبارات
 Church Street ؛ وهي منطقة المطاعم والترفيه فيHealth

في باراماتا؛ واستاد الكومنبانك CommBank Stadium و 
 Powerhouse متحف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الجديد

 Rosehill ؛ ومضمار سباق الخيل لحدائق روزهيلParramatta
 Western ؛ وثالثة حرم جامعي لجامعةGardens Racecourse

.Sydney University

الجدول الزمني للمشروع

التخطيط المبكر 
التشغيلأعمال اإلنشاءاتالشراءبيان التأثير البيئيوالمشاورات

كيف يمكنني معرفة المزيد؟

لمزيد من المعلومات حول برنامج سكة الحديد الخفيفة في باراماتا، 
parramattalightrail.nsw.gov.au تفضل بزيارة

أو تواصل مع فريقنا:

هاتف : ٣٩٣ ١٣٩ ١٨٠٠

parramattalightrail@transport.nsw.gov.au :بريد إلكتروني

خدمة الترجمة التحريرية والشفهية
 Translating and Interpreting Service

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم هذه المعلومات، فيرجى االتصال 
بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية على ٤٥٠ ١٣١ واطلب منهم 

االتصال بنا على الرقم ٣٨٩ ١٣٩ ١٨٠٠.

Arabic | العربية

https://www.parramattalightrail.nsw.gov.au/meet-the-team
https://www.parramattalightrail.nsw.gov.au/meet-the-team
https://www.planningportal.nsw.gov.au/major-projects
https://plr2.ghdengage.com/virtual-room/
https://www.parramattalightrail.nsw.gov.au/
mailto:parramattalightrail%40transport.nsw.gov.au?subject=
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مفتاح الرموز

مرحلة ٢ طريق ُمقترح

خيار العودة ُمقترح

مرحلة ٢ الطريق والمحطات الُمفضلة

المرحلة ١ الطريق والمحطات

مرحلة ١ و ٢ مواقف التقاطعات

المرحلة ٢ لسكة الحديد الخفيفة في باراماتا 
Parramatta Light Rail

المعالم الرئيسية للمشروع
١٠ كيلومترات من مسار السكك الحديدية  	

الخفيفة الجديدة، توسيع المرحلة ١ من السكك 
 Sydney Olympic الحديدية الخفيفة في براماتا إلى

Park

١٤ محطة يمكن الوصول إليها بالكامل ُمدمجة في  	
البيئة السكنية

 خدمات "الحضور إلى المحطة واالنطالق" 	
turn up and go المتوفرة بكثرة سبعة أيام في 
األسبوع من ٥ صباحاً إلى ١ بعد منتصف الليل

توفر خدمات النقل كل ٧,٥ دقيقة تقريباً بين  	
الساعة ٧ صباحاً و ٧ مساًء من اإلثنين إلى الجمعة

مدة السفر حوالي ٣١ دقيقة من Carter Street إلى  	
Camellia عبر طريق Sydney Olympic Park، و ٧ 

Parramatta CBD دقائق إضافية إلى

يربط كل من: ثالثة تقاطعات نقل ضمن مرحلة  	
١؛ Sydney Metro West المستقبلية والسكك 

 Sydneyو Parramatta الحديدية الثقيلة في
Olympic Park؛ وخدمات العّبارات ferry في 

Sydney Olympic Park و Rydalmere

سيتم تشغيل رابط نقل نشط بطول ٨,٥ كيلومتر،  	
ُيعرف أيضاً باسم مسار المشي وركوب الدراجات، 

بالتوازي مع مسار السكك الحديدية الخفيفة 
ويرتبط بالشبكة الحالية

منطقة سكة حديدية خفيفة ومشاة مشتركة  	
 Sydneyفي Dawn Fraser Avenue على طول

Olympic Park بين Australia Avenue و
Olympic Boulevard

السكك الحديدية الخفيفة الجديدة وجسور  	
النقل النشطة، بما في ذلك الوصالت الحيوية عبر 

 Rydalmere إلى Camellia من Parramatta River
.Wentworth Point وصوالً إلى Melrose Parkو


