
 امتداد لألرصفة:

تمديدات الرصيف  وتستخدم لتقصير مسافة 

العبور، وتوفير الوصول اآلمن كما تساعد على 

توسيع نطاق المناظر البستانية أو مناطق المشي 

 وتستخدم لتهدئة حركة المرور. 

  عالمات مضيئة:

أضواء وامضة وواضحة للغاية، مثبتة أعلى 

الممرات وتبدأ بالعمل من قبل المشاة وراكبي 

 الدراجات عن طريق الضغط يدويا على زر. 

 رصيف منخفض التكلفة:

رصيف يبنى من مواد منخفضة التكلفة، مثل 

 األسفلت المختوم والملون. 

 :حافة للرصيف منخفضة التكاليف

لكبح العجالت ويفصل ما بين الجزء المزروع من 
  الطريق.

 معبر المشاة فى وسط الطريق: 

وهو عبارة عن جزيرة مرتفعة في وسط الشارع 
تسمح للمشاة لعبور نصف الطريق وتوفر مكان 

 آمن للتوقف قبل عبور النصف الثاني من الطريق.

 مطبات اصطناعية ملونة:

جزء مرتفع ممتد بعرض الطريق ويستخدم للحد 

 من سرعة حركة المرور. 

  ممرات كبح:

وهى مناطق منحدرة، وتقع عند التقاطعات لتسهيل 

 عبور الكراسي المتحركة  والمشاة والدراجات. 

 دوائر المرور: 

وهى دوائر مثبتة عند تقاطعات الشوارع غير 

الشريانية، وتهدف إلى الحد من االصطدامات، 

والحد من السرعة وتحسين سالمة الدراجات 

 الهوائية والمشاة. 

 سارات من األسفلت: 

ممرات مجوفة، مفصولة عن الطريق، وهى 

ليست أرصفة تقليدية بها حافة للرصيف 

 وحواشي داخلية 

 

 صوتك، اختيارك: الحدائق والشوارع 
 المشاريع مؤهلة للحصول على التمويل إذا كانت تستوفي المعايير التالية:

 الفائده العامه •
 يعود بالنفع المادي أو تحسين رأس المال في الحدائق  أو الشوارع لمدينه سياتل •
 001,111ال يتجاوز $  •
تحصل جميع المشاريع على مراجعة كاملة من قبل إدارة النقل في سياتل قبل المباشرة بمرحلة  

 التصويت لبرنامج صوتك اختيارك.



  طاوالت خاصه  االرتفاع للمعاقين
يمكن إضافة الطاوالت لتوفير المقاعد شاملة 

 لألشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنقل 

  مقاعد المنتزهات
يمكن تركيب المقاعد لتوفير خيارات الجلوس داخل 

  المتنزهات.

 مداخل المنتزهات 
يمكن أن تحسن مداخل الحديقة الحالية لتكون أكثر 

 سهولة في الوصول واالستعمال

  تحسين ممر المشاه
يمكن تجديد المسارات الموجودة لتكون أكثر سهولة 

في االستخدام، بما في ذلك إضافة مدرجات  للممرات 
  على سفوح التالل واالسطح الخشنة لسهولة الوصول.

  معدات تجديد
يمكن استبدال المعدات الموجودة، مثل أعمدة كرة 
السلة، واألطواق، واللوحات الخلفية، فضال عن 

  األسوار، كما يمكن إعادة تخطيط الساحات.

  تحسينات طفيفة على المباني
المباني الحالية مثل محطات الراحة أو بيوت اإليواء 

في حالة هيكلية جيدة يمكن الحصول على 
  التشطيبات والتركيبات لتحسين سهولة االستخدام.

 
 مشاريع صوتك اختيارك غير المؤهلة 

  المشاريع التي تتطلب عمليات تصميم و / أو مداخالت مجتمعية واسعة النطاق •
 المشاريع التي ليست ضمن نطاق •
  المشاريع التي ال تشمل  تحسينات مادية  أو رأسمالية، مثل تنفيذ برامج جديدة •
  مشاريع واسعة النطاق لتحسين الشوارع، مثل ممرات الدراجات أو احياء الطرق الخضراء •
  الحدائق الجديدة أو تجديدات واسعة من الحدائق، مثل منتزهات الكالب، حدائق جديدة أو مالعب الكرة •
  مشاريع بناء األرصفة التقليدية متعددة المكعبات •
  مشاريع الصيانة الروتينية أو الجارية، مثل رقائق الخشب الجديدة في المالعب أو إصالحات الحفر •
  مشاريع اإلضاءة في المنتزهات •
  المشاريع التي ال تتضمن موقعا محددا )على سبيل المثال "تثبيت منارات وامضة على مستوى المدينة"( •

 
يقها؟ تحقهل أنت غير متأكد مما إذا كانت فكرة المشروع مؤهلة؟ هل لديك فكرة مشروع مؤهلة لبرنامج صوتك اختيارك، ولكنك لست متأكدا من أن يمكن 

 للمساعدة تواصل مع مدير المشروع عن طريق االيميل او اتصل بالرقم ادناه: 

   Shaquan Smith | email: Shaquan.Smith@seattle.gov |  call:  206.276.0089 

 صوتك، اختيارك: الحدائق والشوارع 
 المشاريع مؤهلة للحصول على التمويل إذا كانت تستوفي المعايير التالية:

 الفائده العامه •
 يعود بالنفع المادي أو تحسين رأس المال في الحدائق  أو الشوارع لمدينه سياتل •
 001،111ال يتجاوز $  •
تحصل جميع المشاريع على مراجعة كاملة من قبل إداره المتنزهات والترفيه في سياتل قبل  

  مرحلة التصويت لبرنامج صوتك اختيارك.  


