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معلومات املرشوع واالتصال
NorthgateBridge@seattle.gov, (206) 615-0925

www.seattle.gov/transportation/northgatepedbridge.html

إذا احتجت إىل ترجمة هذه املعلومات، يرجى االتصال بالرقم 615-0925 (206). 

Si necesita traducir esta información al español, llame al (206) 615-0925. 
Nếu quý vị cần thông tin này chuyển ngữ sang tiếng Việt xin gọi (206) 615-0925.
당신이 번역이 정보를 필요로하는 경우에, (206) 615-0925로 전화 해주십시오.

ماذا يحدث اآلن؟
طور فريق تصميم جديد تصميم جرس يتضمن تغيريات تقتصد يف 

التكاليف. انظر يف الداخل ملزيد من املعلومات! نحن واثقون من أن 
هذه التعديالت ستساعد عىل تقليص كلفة املرشوع ويف الوقت ذاته 

احرتام أولويات املجتمع.

ميكنك أن ترى فريق نرش معلومات املرشوع يف املجتمع هذا الصيف!

تعلم املزيد عن املرشوع وساهم بآرائك معنا: 0925-615 (206)  أو 
NorthgateBridge@seattle.gov

 مرشوع جرس نورثغايت
للمشاة/الدراجات

صيف 2017 السفر I-5 يف نورثغايت  يصل ما بني مجتمعات رشق وغرب طريق

الناشطة بباقي املدينة واملنطقة.

سيمتد الجرس الجديد مسافة 1600 قدم (480 مرتاً) فوق طريق
السفر I-5 بحيث يبدأ يف نورث سياتل كوليدج عىل الجانب الغريب

وينتهي يف 100th St 1st Ave NE and NE قرب محطة القطار الخفيف
املستقبلية عىل الجانب الرشقي.

مركز تجمع نقل نورثغايت

إن جوار نورثغايت هو مركز تجمع سكني ومهني كبري. بعد إكامل
محطة القطار الخفيف ساوند ترانزيت لينك يف 2021، سيصبح
املكان بال شك أحد أكرب نقاط تجمع النقل النشطة يف املنطقة.

ملحة عن املرشوع

تخطط دائرة مواصالت سياتل (SDOT) لبناء جرس مشاة ودراجات
جديد فوق طريق السفر انرتستايت 5 (I-5) يف نورثغايت. سيحسن
جرس نورثغايت للمشاة/الدراجات التواصل بني مجتمعات الرشق

والغرب يف نورثغايت، مام يساعد عىل مل شمل املنطقة املقسمة
تاريخياً بسبب طرق السفر ذي الحارات العرشة انرتستايت

واستعامل تسهيالت التنقل للحد األقىص. يخدم مركز نقل كينغ
كاونتي حالياً أكرث من 6 آالف مسافر كل يوم، ويتوقع أن تخدم

محطة القطار الخفيف املستقبلية أكرث من 15 ألف مسافر يومياً.
عند استكامله سيساعد الجرس عىل ربط مراكز بيع التفرقة والعمل
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للمشاة/الدراجات نورثغايت لجرس محدث تصميم

1- وصل الحرم 3- بوابة الجوار

وصل مبارش مبستوى يسمح بخط نظر أفضل عرب الجرس الخطوط االنسيابية للجرس حيث يعرب فوق طرق السفرI-5  املتجه للجنوب يخلق نقطة ال تنىس للعبور بني مجتمعني

2- إطاللة عىل الحياة الربية 4- إطاللة عىل 100TH ST NE ومحطة نورثغايت

تقدم اإلطاللة عىل الحياة الربية ملستخدمي الجرس بقعة راحة ومنظراً للربكة 

واألرض الرطبة

من املقاربة الرشقية املنحدرة تزود اإلطاللة عىل NE 100TH ST مناظر وصول ومغادرة القطارات يف محطة القطار الخفيف

I-5
N

2 الربية الحياة  عىل  إطاللة  3 الجوار بوابة 

إطاللة عىل 100TH ST NE ومحطة نورثغايت 4

املحطة حافز 

نورثغايت يف  الوصول 

1 وصل الحرم
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التصميم املعدل التصميم األصيل تغيريات حديثة تخفض التكلفة

توقف املرشوع يف 2016 للقيام بدراسة
كلفة مستقلة واكتشفت أن التصميم

الحايل يتجاوز ميزانية املرشوع. وتجاوباً
مع ذلك، فلقد قررنا أن نؤلف فريق

تصميم جديد للحصول عىل وجهة نظر
جديدة وتخفيض كلفة املرشوع.

طور فريق التصميم الجديد تصميم
جرس يتضمن التغيريات الخافضة للكلفة

الظاهرة يف الجدول عىل الجهة اليمنى.

وكانت الفائدة اإلضافية للتصميم املعدل
هو تحسني اختبار املستخدم مبزايا مثل

إطاللة عىل الحياة الربية يف األرايض الرطبة
NE 100th ووصول القطارات الخفيفة إىل

St (انظر الرسم عىل الصفحة 3).

ممىش عرضه 16 قدماً (4.8 أمتار) عىل
الجرس

ممىش عرضه 20 قدماً (6 أمتار)
عىل الجرس

تقصري الجرس إىل 1600 قدم (480 مرتاً)، مام
يخفض زمن التنقل أيضاً

طول الجرس 2100 قدم (630 مرتاً)

تعدلت مقاربة الرشق بحيث تالمس قرب
1st Ave NE ، مام يبسط االنتقال ويبقي

WSDOT Park-and-Ride عىل أرض

كانت مقاربة الرشق تتعارض مع
1st يف WSDOT Park-and-Ride

.Ave NE

تم تعديل مقاربة الغرب لتحسني الرؤيا عن
بعد وجعل النقل أكرث مبارشة

تتضمن مقاربة الغرب درجات يف
نورث سياتل كوليدج عىل مسافة

رؤيا محدودة

مقاربة بناء قياسية، تخفض زمن املرشوع مقاربة إنشاء معقدة

بناء أكرث انفتاحاً ونقل جرسي أكرث رشاقة تصميم أنبويب/جملوين (مغلق)

ما سمعناه

نقدر آراء املجتمع التي وصلتنا حتى اآلن، ونستمر بإرشاك أهداف املجتمع
وأولوياته يف التصميم املعدل كلام كان ممكناً.

مبوجب التغذية الراجعة التي تلقيناها حتى
تاريخه، نعلم أنه هنالك اهتامم بـ:

تأثريات الجرس عىل البيئة

ضامن أمان كل مستخدمي الجرس

فهم لكيفية متويل املرشوع وكم سيكلف

كيف يصل الجرس بني البنية التحتية األخرى مبا فيها 
طرقات الدراجات املحلية

أطوار إدارة حركة السري عىل الجرس

تصميم محدث لجرس نورثغايت للمشاة/الدراجات
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استثامرات ميش ودراجات أخرى

إن جرس نورثغايت للمشاة/
الدراجات هو واحد من عدة

تحسينات تم التخطيط لها من أجل
املنطقة. سنجعل نورثغايت أكرث

قابلية للميش وركوب الدراجة عن
طريق االستثامرات التي تنفع كل
األعامر والقدرات. تشري الخريطة

إىل تحسينات للدراجات واملشاة يف
املنطقة.

1 جرس نورثغايت للمشاة والدراجات

2 قطار متعدد االستعامالت

3 طرق آمنة لجوار مدارس غرينواي

4 حارات دراجات محمية

5 تحسينات عبور املشاة

6 تحسينات يف شكل الطرقات والدراجات

7 رصيف

8 رصيف

9 تحسينات يف العبور

10 منطقة غرينواي شامل سياتل )غرباً إىل كراون هيل(

11 منطقة غرينواي نورثغايت
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برنامج عمل املرشوع

2020 2019 2018 2017

التخطيط والتصميم

املراجعة واملوافقات البيئية

إنشاء الجرس

التمويل

 لقد ضمنا متويالً من مصادر متنوعة باإلضافة إىل رسم سياتل موف املوافق عليه بالتصويت. وهي تتضمن إدارة مواصالت سياتل،
وساوند ترانزيت، ووالية واشنطن ومتويالت محلية إضافية.

افتتاح الجرس

مجمع تجاري نورثغايت

نورث سياتل كوليدج

 افتتاح محطة القطار

 الخفيف ساوند

 ترانزيت لينك


