
   

 
 

 أنظمة الصرف الطبيعي بشمال ثورنتو  
 األسئلة المتكررة 

 
 لمحة عامة عن المشروع وأهدافه 
مليون رطل من المواد الملوثة إ� مسطحاتنا المائ�ة من خالل ج��ان م�اە   12يتم نقل أ��� من 

ي منطقتك 
ي �سقط ع� األسطح الصلبة �ف مثل السط�ح -األمطار كل عام. �مكن لم�اە األمطار الىت

،   أن تلتقط المواد الملوثة الضارة قبل أن تصل إ� جدول ثورنتون-والشوارع ومواقف الس�ارات 
ي ب�جوت ساوند 

ي النها�ة �ف
ة واشنطن و�ف ي بح�ي

�مكن أن ت�ف  .  Puget Soundالذي �صب �ف
�ة وأنظمتنا البيئ�ة.  ي س�اتل (المواد الملوثة األسماك والح�اة ال�ب

) SPUتقوم الخدمات العامة �ف
ف جودة الم�اە، وتقل�ل مشا�ل ال�ف، وجلب فوائد أخرى  ي تحسني

وع �ساعد �ف بالعمل ع� م�ش
ي منطقتك.  

 للمجتمع �ف
 

 

ي س�اتل
 لماذا قامت الخدمات العامة �ف

(SPU)  وع إ� ال�ي  بجلب هذا الم�ش
 الذي أع�ش ف�ه؟

منخفضات قل�لة العمق مبن�ة ع� كتف الط��ق (المساحة  أنظمة ال�ف الطب��ي عبارة عن 
�ة خاصة ونباتات عم�قة الجذور   ف حافة الشارع وخط العقار المجاور) . يتم ملئها ب�ت العامة بني

ا بم�اە األمطار الملوثة وتصفيتها.   لالحتفاظ مؤقت�

؟  ما �ي أنظمة ال�ف الطب��ي

ا�ة ألنظمة ا وع هو جزء من برنامج �ش خطة لحما�ة ضمن ) NDSل�ف الطب��ي (هذا الم�ش
ي س�اتل

 ، و�ي مبادرة تهدف إ�: الممرات المائ�ة �ف

ي جدول ثورنتون و�ح�ي  •
ة واشنطن بناء أنظمة لل�ف الطب��ي لتقل�ل كم�ة التلوث �ف

ف نظام ال�ف، بح�ث �كون هناك جدوى من ترك�ب نظام ال�ف الطب��ي  وتحسني
)NDS ( 

، وتهدئة   • ي �شمل الحد من مشا�ل ال�ف الص�ي تحقيق فوائد أخرى للمجتمع، والىت
اء إضاف�ة.   حركة المرور، وغرس أشجار جد�دة، ومساحات خ�ف

وع؟   ما �ي أهداف الم�ش

وع  اخت�ار الم�ش
ي س�اتل (تعمل 

ا ع� مشار�ــــع نظام ال�ف الطب��ي () SPUالخدمات العامة �ف ي ) NDSحال��
�ف

ي ذلك مستجمعات 
ي جميع أنحاء س�اتل، بما �ف

�ة �ف العد�د من مستجمعات الم�اە للمناطق الح�ف
ي 
وع  و الم�اە �ف ع� الحد من   Thorntonام ال�ف الطب��ي �شمال ثورنتون نظ و. يركز م�ش

ي الف�ع الشما�ي لمجرى م�اە ثورنتون  
 .  Thorntonالتلوث �ف

وع مستجمع الم�اە لمجرى م�اە ثورنتون    .   Thornton�شمل منطقة الم�ش  الشما�ي

 

؟  ي
 ك�ف تم اخت�ار منطقيت

ي س�اتل ( 
ي �مكن فبها تقد�م أ��ب فائدة لجودة الم�اە  )  SPUتختار الخدمات العامة �ف مواقع المشار�ــــع الىت

ا عن الفرص المتوفرة للعمل مع إدارات المدينة األخرى والمجتمع لمعالجة المخاوف   ونبحث أ�ض�
تقل�ل مشكالت    وتقد�م فوائد متعددة (ع� سب�ل المثال، تط��ر مخطط للشوارع أو حركة المشاة أو 

ي س�اتل  
ك�ف تقرر الخدمات العامة �ف

)SPU ( من ال�تل السكن�ة تختار؟ أي 

https://www.seattle.gov/utilities/documents/plans/drainage-and-sewer-plans/waterway-protection
https://www.seattle.gov/utilities/documents/plans/drainage-and-sewer-plans/waterway-protection
https://www.seattle.gov/utilities/documents/plans/drainage-and-sewer-plans/waterway-protection
https://www.seattle.gov/utilities/documents/plans/drainage-and-sewer-plans/waterway-protection
https://www.seattle.gov/utilities/environment-and-conservation/projects/longfellow-creek-natural-drainage-system
http://www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/north-thornton-natural-drainage-systems


 ال�ف) .  

 :  �ي ما ��ي
ً

ي قد تجعل اخت�ار موقع ما أ��� أو أقل تفض��  العوامل األخرى الىت

ي فيها ظروف غ�ي مالئمة (المنحدرات الشد�دة، ومنسوب الم�اە  • قرب األما�ن الىت
 الجوف�ة المرتفع، أو المواقع الملوثة)

ات المحتملة ع� األشجار الموجودة  •  التأث�ي

�ة الموجودة خواص  •  ال�ت

 مواقع وحالة الخدمات الموجودة •

 رأي المجتمع •

 عرض الط��ق العام الموجود   •

 وجود المداخل  •

ي مواقف الس�ارات وتوفر مواقف للس�ارات بدال عن الوقوف ع�  •
االحتقان الحا�ي �ف

 الشارع 

وع   تكال�ف إ�شاء و�شغ�ل وص�انة الم�ش

ي   الخط الزمىف

ي عام 
وع وأج��نا استب�انا مجتمع�ا لإلبالغ عن 2020�ف ي منطقة الم�ش

، قمنا بفحص الظروف �ف
ي عام 

وع. �ف ي لفهم جدوى 2022وأوائل عام  2021التخط�ط المبكر للم�ش ، واصلنا التحل�ل الفىف
ي أي مواقع 

،  2022�مكن أن تكون أ��� فائدة. خالل عام ترك�ب أنظمة ال�ف الطب��ي ومعرفة �ف
ي كتل سكان�ة  

سنستخدم المعلومات المتوفرة من التخط�ط المبكر إلجراء استب�ان مجتم�ي �ف
ي و عن فرص إضاف�ة لفوائد المجتمع خالل عام 

محددة ل�ي نعلن عن اخت�ار ال�تلة �شكل نهائئ
. نتوقع أن يبدأ ، سنواصل التواصل مع المجتمع لإلع2024وأوائل عام  2023 ي

الن التصم�م النهائئ
ي عام 

 . 2025و�ستمر حىت عام  2024البناء �ف

 

وع؟ ي لهذا الم�ش
 ما هو الخط الزميف

مشاركة المجتمع مهم بالنسبة لنا. سوف نقوم بالتشاور معك خالل مراحل التخط�ط والتصم�م 
انك.  والبناء.  خالل مرحلة التخط�ط، ن��د معرفة المخاوف   واالهتمامات الملموسة منك ومن ج�ي

نت  سنقوم بجمع المعلومات منك باستخدام أدوات مثل االستطالعات وفعال�ات ع�ب اإلن�ت
و�شكل شخ�ي وعن ط��ق االجتماعات مع أصحاب المصلحة الذين �ع�شون أو �عملون أو 

ي تم تحد�دها سنبق�ك ع� اطالع باستخدام أدوات مث ي ال�تل الىت
ي يتنقلون �ف

وئف �د اإلل��ت ل ال�ب
�د�ة و وعوالرسائل ال�ب ي الخاص بالم�ش

وئف  . الموقع اإلل��ت

 

ي حالة تم اخت�ار ال�تلة  
ميت سأعرف �ف

ي لبناء نظام �ف طب��ي   فيها؟ الخاصة يب

ي القرارات النهائ�ة قدر اإلمكان بمجرد االنتهاء من تقي�م المواقع  
سنقوم بدمج مدخالت المجتمع �ف

ي س�اتل (
وع وستعمل مع السكان ع� ) SPUالمحتملة، ستحدد الخدمات العامة �ف مواقع الم�ش

ي التصم�م والبناء لتنسيق احت�اجاتهم وتخف�ف آثار البناء ع ليهم قدر تلك ال�تل أثناء مرحلىت
 اإلمكان. 

 

ي 
ك�ف ستستخدم الخدمات العامة �ف

 آراء المجتمع ) SPUس�اتل (

وع وص�انته   أثر الم�ش

http://www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/north-thornton-natural-drainage-systems
http://www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/north-thornton-natural-drainage-systems
http://www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/north-thornton-natural-drainage-systems


ف حافة الشارع وخط العقار المملوك)   ي كتف الط��ق (المسافة بني
تم بناء أنظمة ال�ف الطب��ي �ف

�ة والنباتات المختلفة إل�شاء "مرشح"   ا من أنواع ال�ت ي األح�اء السكن�ة. �ستخدم المشار�ــــع م��ج�
�ف

ي تم جرفها من الطرق ومواقف الس�ارات.   �لتقط و�فكك المواد الملوثة الىت

وع لنظام ال�ف الطب��ي (  ا ألن كل م�ش ي ع� نباتات تنمو باستمرار، فإن الشكل ) NDSنظر� مبىف
ي يبدو بها هذە النباتات سيتغ�ي بمرور الوقت. عادة ما �ستغرق نموها بال�امل من ثالث إ�  الىت

ات واألشجار المثبتة أثناء اإل�شاءات وتتغ�ي مع نض�ج   خمس سنوات. ستنمو األعشاب والشج�ي
ي نظام 

ي السنوات القل�لة األو�، س�كون باإلمكان رؤ�ة م�اە األمطار المتجمعة �ف
الحد�قة. �ف

ا.   ا. بعد أن تنضج النباتات، س�كون رؤ�ة الماء أقل وضوح� ال�ف الطب��ي �شكل أ��� وضوح�
ا خالل فصول السنة المختلفة.   سيبدو شكل النباتات مختلفا أ�ض�

 

�ي بعد  ك�ف ستبدو أنظمة ال�ف الطب�
 بنائها؟ 

ا ثم �قوم ��فه  12أثناء العواصف، س�حتفظ كل نظام �ف بما �صل إ�  بوصة من الماء مؤقت�
ي وقت ال ي��د عن 

ساعة بعد توقف المطر. عندما تكون هناك عواصف مط��ة متتال�ة أو  24�ف
تفع منسوب الم�اە و�نخفض، و�ي عالمة ع� أن نظام ال�ف �عمل  ة، س�ي �شكل عاصفة كب�ي

 صحيح

 

ي أنظمة ال�ف 
هل سأرى الماء �ف

؟   الطب��ي

ي غضون  
ساعة من مرور    24تم تصم�م أنظمة ال�ف الطب��ي بح�ث تقوم بت��ف الم�اە بال�امل �ف

ا   ى تدفق� ي وقت واحد، فس�ت
العاصفة. إذا كان كانت كم�ة الم�اە أ��� مما �مكن للنظام أن �ستوعبه �ف

ا لم�اە األمطار من    النظام إ� أقرب أنبوب أو حفرة أو م�ف لم�اە األمطار. زائد�

 

ا لدرجة أدت إ�  � ماذا لو أمطرت كث�ي
 تف�ض نظام ال�ف؟ 

ي س�اتل بخط ساخن ع� 
�حتفظ مركز االستجابة لعمل�ات التشغ�ل التابع للخدمات العامة �ف

عن مشكالت  مدار الساعة وطوال أ�ام األسب�ع لفسح المجال لألشخاص لالتصال واإلبالغ 
لك ال ��ف �شكل صحيح أو �حتاج إ� ص�انة، ير�ب  ف ال�ف. إذا كان النظام الق��ب من م�ف

 ) . 206( 386-1800االتصال ع� الرقم: 

 

ماذا �حدث إذا لم �قم الموقع بت��ف 
 ساعة؟ 24الم�اە خالل 

ي س�اتل (
ي ذلك مسؤولة عن جميع احت�اجات الص�انة ) SPUالخدمات العامة �ف

لألنظمة، بما �ف
ي س�اتل (

ا ) SPUالري و�زالة األعشاب الضارة والص�انة العامة. ستقوم الخدمات العامة �ف أ�ض�
ي الواقع، من المهم 

ات حسب الحاجة. لن نطلب منك إجراء أي ص�انة. �ف بتقل�م األشجار والشج�ي
ي أنظمة ال�ف الطب��ي (

�فة هذە األنظمة. وذلك للحفاظ ع� وظ ) NDSللسكان عدم التدخل �ف
ستنضج النباتات بمرور الوقت ومن المرجح أن تتغ�ي أنواع النباتات المستعملة، ل�ن هذا لن يؤثر  

 ع� وظ�فة النظام. 

 

 ما �ي الجهة المسؤولة عن ص�انة النظام؟ 

وع ع� األشجار الناضجة   وع بتقل�ل تأث�ي الم�ش ا، س�قوم ف��ق الم�ش كلما كان ذلك ممكن�
ي 
ف الموجودة. �ف ي تتأثر فيها األشجار، سنقوم باستبدال كل شجرة تمت إزالتها �شجرتني  الحاالت الىت

ة أو أخرى م��ضة بحاجة إ� إعادة زرع أو استبدال.  . قد تكون هناك أشجار صغ�ي ف جد�دتني
 ستكون حما�ة األشجار أول��ة أثناء اإل�شاءات. 

 

ك�ف سيؤثر هذا العمل ع� النباتات  
 واألشجار الموجودة؟

ي أنبوب تحت  
ة إ� األرض أو �ف تم تصم�م أنظمة ال�ف الطب��ي إما لنقل م�اە األمطار مبا�ش

ي س�اتل (
باستخدام  ) SPUاألرض، ول�س باتجاە األفن�ة أو األقب�ة. تقوم الخدمات العامة �ف

هل سيتسبب نظام ال�ف الطب��ي 



ة   �ة ج�دة لتسلل م�اە األمطار مبا�ش ي تكون فيها خواص ال�ت �ة لتحد�د المناطق الىت فحوصات لل�ت
�ة، يتم استخدام أنبوب ال�ف لتجميع الم�اە إذا  إ�  ي حالة عدم وجود خواص ج�دة لل�ت

 األرض. �ف
ا تصم�م الموقع ب�ضافة بطانة تحت األرض لتوف�ي حما�ة إضاف�ة.   لزم األمر، �مكن أ�ض�

 

)NDS ( ي أو �خلق�
ف ي إغراق قبو م�ف

�ف
؟  �ي

ف ي م�ف
ي ال�ف �ف

 مشا�ل �ف

ي  من
وع ع� ركون الس�ارات ع� الشوارع. تدرك الخدمات العامة �ف المحتمل أن يؤثر هذا الم�ش

ا ألفراد ) SPUس�اتل ( أن ركون الس�ارات والوصول من الشارع إ� المنازل والممتل�ات مهم جد�
وع.  ي كل موقع محتمل للم�ش

تبة ع� ركون الس�ارات �ف المجتمع. سنأخذ باالعتبار اآلثار الم�ت
ا بتقي�م حالة مواقف الس�ارات الق��بة من الشارع وتوافرها. سن  قوم أ�ض�

 

وع ع� الس�ارات  ك�ف سيؤثر هذا الم�ش
ي تركن ع� الشوارع؟

 اليت
 

ي أحواض الطيور، إطارات 
ال، لن �جذب البعوض �حتاج البعوض إ� م�اە را�دة (كالموجودة �ف

أنظمة ال�ف الطب��ي بح�ث يتم ت��ف الم�اە قد�مة، أوع�ة ماء لل�الب، إلخ) . تم تصم�م 
 باستمرار والماء يتحرك باستمرار

 

وع البعوض؟  هل س�جذب هذا الم�ش
 

ي غضون 
ساعة  24تم تصم�م أنظمة ال�ف الطب��ي مع مراعاة السالمة. عادًة ما يتم الت��ف �ف

ي أ��� الحاالت، يتم الت��ف أ�ع من ذلك. من 
أجل سالمة وأداء النظام، من توقف األمطار، و�ف

 .  نطلب من األشخاص والحيوانات األل�فة تجنب دخول أنظمة ال�ف الطب��ي

 

ي األل�فة 
هل س�كون أطفا�ي وحيوانايت

ف عندما يتم جمع الم�اە وتخ��نها  آمنني
 هنا؟ 

لك ال ��ف �شكل صحيح أو يتطلب ص�انة، ير�ب  ف وع المكتمل الق��ب من م�ف إذا كان الم�ش
 1800-386 (206): االتصال ع�

 

 
 

ي حالة كانت هناك 
ي التواصل �ف

بمن �مكنيف
 حاجة للص�انة؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



If you need this information about the North Thornton Drainage Systems project translated, please call (206) 
462-9045. 

Amharic 
ስለ ሰሜን ቶርንተን   )North Thornton (የተፈጥሮ ፍሳሽ ሥርዓት ፕሮጀክት መረጃ እንዲተረጐም ከፈለጉ፣ እባክዎን  (206) 462-9045 

.ይደውሉ። 
 

Arabic 
 . 9045-462 (206) ألنظمة الصرف الطبيعية مترجمة، فيرجى االتصال ب  Thorntonإذا كنت بحاجة إىل هذه المعلومات حول مشروع شمال 

Chinese Traditional 
如果您需要Thornton溪北端支流自然排水系統項目信息的翻譯版本，請致電(206) 462-9045。 

Korean 

North Thornton 자연 배수 시스템 프로젝트에 관한 번역된 정보가 필요한 경우, (206) 462-9045로 전화하십시오 . 
 

Russian 
Если вам нужен перевод информации о проекте Естественных дренажных систем северной части реки Thornton 

(North Thornton Natural Drainage Systems), пожалуйста, позвоните по телефону (206) 462-9045. 
 

Somali 
Haddii aad u baahan tahay macluumaadka ku saabsan Mashruuca Nidaamyada Biyo-mareenka Dabiiciga ah (Natural  

Drainage Systems) ee North Thornton oo la turjumay, fadlan wac (206) 462-9045. 
 

Spanish 
Si necesita la traducción de la información del proyecto del Sistema de drenaje natural de North Thornton, llame al (206) 

.462-9045 
 

Tigrinya 
እንተደኣ ነዚ ናይ ሰሜናዊ ቶርቶን )North Thornton (ተፍጥሮኣዊ ስርዓት መወገዲ ፈሳሲ ሓበሬታ ብትርጉም ክትረኽቦ ደሊኻ፡ 

ብኽብረትካ ናብ 9045-462 )206. (-ደውል። 
 

Vietnamese  
Nếu quý vị cần hỗ trợ dịch thông tin về dự án Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên North Thornton, xin vui lòng gọi (206) 462-

9045. 
 

Grace Manzano    وع  )Grace.Manzano@seattle.gov    9045-462 )206  مديرة الم�ش

وع عن ط��ق ز�ارة: احصل ع� الم��د من  اك للحصول ع� التحديثات حول الم�ش  المعلومات وقم بتسج�ل االش�ت
www.seattle.gov/utilities/NorthThorntonNDS 

أسئلة؟ اتصل بـ الخدمات 
ي س�اتل  

العامة �ف
Seattle Public  

Utilities 

 

http://www.seattle.gov/utilities/NorthThorntonNDS
http://www.seattle.gov/utilities/NorthThorntonNDS


 


