ُ
امل َّ
حددة:
املدارس
ً
بسبب الحاجة إلى استبدال املنارات املوجودة حاليا:
⧫ مدرسةًتوكاهوًاالبتدائيةً +مدرسةًبيشوبًأوكونيلًالثانويةً( ُدمجا)
⧫ مدرسةًجليبًاالبتدائيةً
⧫ مدرسةًوايكفيلدًالثانويةً +مدرسةًكليرمونتًاالبتدائيةً( ًُدمجا)
⧫ مدرسةًسانتًتوماسًمورًاالبتدائيةًواإلعدادية
بالقرب من منطقة شبكة اإلصابات املرتفعة وفي حدود مناطق
ُ
امل َّ
حددة من طرف منظمة ":"MWCOG
التأكيد على اإلنصاف
⧫ مدرسةًهوفمانًبوسطنًاالبتدائية
⧫ مدرسةًجونستونًاإلعدادية
⧫ مدرسةًدروًاالبتدائية
ُمقترحة من طرف مجموعة عمل املدارس الجديدة:
ً
لينغتونًتراديشنال")
ً
⧫ مدرسةًإسكويلًكيً(املعروفةًسابقاًباسمً"أر
ً
املعروفةًسابقاًباسمً
ً
⧫ مدرسةًأرلينغتونًتراديشنالًاالبتدائيةً(
"ماكينلي")
ً
املعروفةًسابقاًباسمً"كي")
⧫ مدرسةًإينوفيشنًاالبتدائيةً(
⧫ مدرسةًكاردينالًاالبتدائية

ُ

مناطق إبطاء السرعة املدرسية املقترحة
فيًجميعًشوارعًاألحياءً
املحليةًالواقعةًفيًنطاقً
 600قدمًمنًمدخلً
ً
مدرسة  20 ميال في
الساعة في جميع األوقات

ما هي منطقة إبطاء السرعة املدرسية؟
ً
منطقة إبطاء السرعة املدرسية منطقة يبلغ حد السرعة فيها ً
ميل في الساعة في
دائما ً 20
ُ
شوارع األحياء الواقعة في نطاق ً 600
السرعة
حدد الفتات حد ً
قدما من مدخل مدرسة .وست ِّ
الجديدة بوضوح هذه املناطق.
ُ

أين تقع مناطق إبطاء السرعة املدرسية املقترحة؟
ُ
من املقترح تطبيق العمل بمناطق إبطاء السرعة خلل فترة تجريبية عند  11مدرسة عام و2
مدرسة خاصة .ومن املقررً خلل هذه الفترة التجريبية وضع الفتات منطقة إبطاء السرعة
ُ
املقترحة في بضعة أماكن الختبار فعاليتها قبل تطبيقها والعمل بها على مستوىً املقاطعة.
من املشارك؟
السرعة املدرسية
أعد موظفو دائرة النقل التابعة ملقاطعة أرلينغتونً ُمقترح مناطق إبطاء ً
الشرطة .وطلب
بالتعاونً مع الزملء في مديرية مدارس أرلينغتونً العامة التعليمية وقسم ً
املوظفونً أن يعقد مجلس إدارة املقاطعة جلسة استماع عامة ملناقشة التغييرات الضرورية
إلنشاء مناطق إبطاء السرعة املدرسية في اجتماعه لشهر نوفمبر .2021

إبطاء السرعة في محيط املدارس
ُيفيد الجميع:
⧫ واحدًمنًكلًأربعًحوادثًتصادمًفيً
أرلينغتونًناجمًعنًالسرعة.
⧫ فيًكلًعامً،هناكًأكثرًمنً10
حوادثًتصادمًبالقربًمنًاملدارسً
ناجمةًعنًالسرعة.
⧫ يرتفعًخطرًاإلصابةًوالوفاةًمع
ارتفاعًسرعةًاملركبة.
األطفالًمنًركابناًاألكثرًضعفا.
ًً
⧫

ُ
متى ستركب الفتات مناطق إبطاء السرعة؟
ُ
ُ
امل َّ
خفض
السرعة
في حال الحصولً على موافقة مجلس إدارة املقاطعة ،سن ِّركب الفتات حد ً
في شتاء العام الدراس ي .2022-2021
كيف سنتأكد من فعالية مناطق إبطاء السرعة في خفض السرعة؟
سنجمع بيانات سرعة املركبات قبل تركيب اللفتات (خريف  )2021وبعد تركيبها (ربيع
 )2022ملعرفة ما إذا كانت مناطق إبطاء السرعة (بهذا التصميم) فعالة في خفض السرعة
حولً املدارس أم ال .وسنجمع ً
أيضا تعليقات أفراد املجتمع في ربيع  2022ملعرفة تجاربكم
وملحظاتكم أثناء الفترة التجريبية .لالطالع على أحدث البياناتُ ،يرجى زيارة رابط برنامج
" "Vision Zeroواالشتراك في نشرتنا الشهرية.

