استشارة حول سكة حديد
مطار ملبورن
شارك بمالحظاتك على عناصر المشروع الرئيسية بين محطة صنشاين
ومطار ملبورن

العربية Arabic -

سكة حديد مطار ملبورن هي مشروع تحويلي للنقل العام يمنح سكان والية فيكتوريا خيار االنتقال
من وإلى مطار ملبورن بالقطار للمرة األولى.
تقوم الحكومة األسترالية وحكومة والية
فيكتوريا بتنفيذ مشروع سكة حديد مطار
ملبورن ،الذي سيربط مجمل شبكة السكك
الحديدية اإلقليمية والحضرية في والية
فيكتوريا بالمطار و يدعم ما يصل إلى
 8,000وظيفة أثناء اإلنشاء.
هذا المشروع سيقوم بتوصيل األشخاص
من المطار إلى حيثما يشاؤون الذهاب -
سواء كان ذلك إلى العمل أو إلى المنزل
أو إلى المراكز اإلقليمية الكبرى في والية
فيكتوريا.

ستوفر قطارات المطار للركاب خدمة
تستغرق  10دقائق من التوقف والذهاب
المدينة عن طريق نفق العاصمة والتي
سوف تستغرق حوالي  30دقيقة.
ستتاح لثالثين محطة الوصول المباشر إلى
مطار ملبورن دون تغيير قطارات ،باإلضافة
إلى أن الركاب من جميع المحطات الحضرية
األخرى يلزمهم التغيير مرة واحدة فقط.

ستفيد سكة حديد مطار ملبورن جميع سكان
والية فيكتوريا وزائريها بتوفير روابط موثوقة
ومتواترة وسريعة بشبكة النقل العام ،بما في
ذلك إلى قلب وسط المدينة وإلى مناطق
الوالية اإلقليمية عن طريق صانشاين ونفق
المترو.

المالحظات المجتمعية
من ديسمبر/كانون األول  2020إلى مارس/
آذار  ،2021جمعنا المالحظات من المجتمع
حول ما يحبونه في مناطقهم ومخاوفهم
بشأن سكة حديد مطار ملبورن سواء أثناء
اإلنشاء أو ما بعد اكتمالها.
شملت الجوانب األكثر أهمية التي ألقى
المجتمع عليها الضوء:
—روابط خطوط النقل
—تأثيرات اإلنشاءات
—البيئة
—التراث
—الصحة والسالمة
ً
متاحا
مزيد من المعلومات عما سمعناه
على موقع اإلنترنت الخاص بالمشروع،
airportrail.vic.gov.au

كيف تدلي برأيك
لتدلي برأيك ،يمكنك ملء االستبيان على اإلنترنت على
engage.bigbuild.vic.gov.au
ن يرجى االتصال
إذا كنت بحاجة إلى مترجم تحريري أو شفوي للمساعدة في االستبيا ،
برقم  03 9209 0147وطلب توصيلك بسكك حديد مطار ملبورن.

تم التصريح والنشر بواسطة حكومة والية فيكتوريا1 Treasury Place, Melbourne ،

نريد أن نسمع منك
نحن نسعى للحصول على المالحظات المجتمعية حول عناصر النطاق التالية:
ترقية محطة صنشاين (ٍ)Sunshine Station
سوف تتم ترقية محطة صنشاين ( )Sunshine Stationبإضافة:
ثان جديد يسهل الوصول إليه مع ساللم متحركة ومصاعد
—مدخل ٍ
وساللم عادية لتيسير نقل الركاب بشكل أفضل بين القطارات
اإلقليمية والعاصمة وقطارات مطار ملبورن.
—تمديد رصيف القطار وتيسير دخول األرصفة الحالية بشكل أفضل
مع توفير حماية أكبر من ظروف الطقس.
—بوابات تذاكر إضافية في المدخل الرئيسي لتحسين الدخول
لألشخاص بما في ذلك أولئك الذين يحملون أمتعة.
—مضاعفة عدد المصاعد في المحطة لتحسين إمكانية الدخول
وسهولة الحركة للمسافرين الذين يحملون أمتعة.

جسر مرور علوي في آلبيون  Albionوأشغال محطة آلبيون Albion

جسر فوق وادي نهر ماربيرنونج Maribyrnong River Valley

سيتم بناء جزء من السكك الحديدية المرتفعة  -جسر علوي  -بين
مفترق طرق السكك الحديدية في صنشاين  Sunshineوألبيون
 .Albionفي محطة ألبيون ،سيكون هناك باحة أمامية جديدة ،أقفاص
إضافية لصف الدراجات وبعض التعديالت البسيطة ومواقف
السيارات.

سيتم بناء جسر ثان للسكك الحديدية فوق وادي نهر ماربيرنونج
 Maribyrnong River Valleyليقوم بجانب الجسر األثري الحالي
الذي تم تشييده عام .1929

جسر فوق الطريق الدائري الغربي )Western Ring Road (M80

المشي وركوب الدراجات

ستتحرك قطارات سكة حديد مطار ملبورن تحت طريق كالدر السريع
 Calder Freewayبجانب خط السكة الحديد الحالي قبل التفرع
إلى جسر السكك الحديدية الجديد فوق الطريق الدائري الغربي
.Western Ring Road

إضافة إلى تنفيذ خدمة سكك حديدية جديدة تربط سكان والية
فيكتوريا بالمطار ،ستقدم سكة حديد مطار ملبورن وسيلة ربط أكثر
ً
آمانا للمشاة وراكبي الدراجات.

يرجى مالحظة ،جميع الصور هى مجرد تصورات فقط وخاضعة لموافقات التخطيط وإشراك أصحاب المصلحة.

المزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد عن سكة حديد مطار ملبورن:

خدمة الترجمة الشفوية (03) 9209 0147

 24( 1800 105 105ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع)
مشاريع السكك الحديد في والية فيكتوريا
ص ب  ،2392ملبورن ،والية فيكتوريا 3001

من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات حديثة وقت الطباعة،
ولكن بسبب ظروف غير متوقعة ،قد تطرأ التغييرات عليها.
يرجى زيارة الموقع  railprojects.vic.gov.auآلخر التحديثات
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