
 
 ؟ ماھي قواعد ركن السیارة أثناء حالة الطوارئ. سؤال

عندما یتم اإلعالن عن حالة الطوارئ فإنھ یتم تعلیق جمیع القواعد  •
 واللوائح الطبیعیة لركن السیارات بشكل مؤقت في المدینة.

ركن السیارة بجانب األنبوب الرئیسي إلطفاء الحریق، أو  ال یمكنك(
األماكن المخصصة لعبور المشاة، أو األماكن المخصصة لذوي 

 .اإلعاقات بدون ترخیص)
 

عندما یتم إعالن حالة الطوارئ یجب علیك ركن سیارتك في األماكن  •
ساعة. (إن عدم فعل  24من الطریق ألول  أرقام زوجیةالتي تحمل 

 نتج عنھ تلقیك غرامة و/ أو سحب سیارتك.ذلك قد ی
 

ساعة من بدایة حالة الطوارئ یجب نقل  24بعد مرور أول  •
من الطریق  أرقام فردیةجمیع السیارات إلى األماكن التي تحمل 

 . ساعة 24لـ 

مالذي یتوجب علي فعلھ أذا تم سحب سیارتي أثناء حالة  سؤال.
 ؟الطوارئ

إذا تم سحب سیارتك، یجب علیك االتصال بقسم شرطة ألباني على  •
  لمعرفة مكان السیارة. 4000-438الھاتف: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أثناء حالة الطوارئ،
 سیتم جمع القمامة والمواد الُمعادة

 كما ھي العادة.

 
 ؟الطوارئأین یمكن لي أن أركن سیارتي أثناء حالة . سؤال 

  توفر البلدیة مواقف للسیارات بعیدة عن الشوارع في المناطق التالیة: •

 أربر ھیل/ شیریدان ھولو
 N. Larkموقف السیارات، ملعب آربار ھیل للعبة السوفت بول ( .1

St..( 
2. 230 Colonie St. (ملعب األطفال) 
3. 178 Colonie St. .(ملعب األطفال) 
 .Ten Broeck Mansionموقف السیارات التابع لـ  .4

 باین ھیلز
1. Ridgefield Park  على شارع)Partridge St.( 
2. Woodlawn Park Little League. 
3. Waterson Park (Westland Hills) 
 ..Austain Aveأو من  .Colvin Aveالدخول من  ~ .4

Washington Park (جمیع الطرقات ومواقف السیارات) 

 ساوث إیند
1. Krank Park 
2. Franklin St.  بین)Schuyler  و شارعBassett St. الجانب ،

 الشرقي).
3. Lincoln Park .(جمیع الطرق الداخلیة و مواقف السیارات) 
 .Frisbee Aveموقف السیارات في  .4

(McCarty Ave.و Second Ave. بین) 

  سنتر سكویر/ مانشن
1. 77 Philip Street .(ملعب األطفال) 
2. 88 Philip St. .(ملعب األطفال) 
3. 179 Myrtle Ave  أمام)(Community Gardens 

 شمال ألباني
مكت����ب  مقاب����ل Hackett Parkموق����ف الس����یارات الخ����اص ب����ـ  .１

 .N. Albanyبرید 
 ویست إند

موقف السیارات ( Bleecker Stadiumملعب  .１
 والطرقات).

２. Tivoli Park ) مقابل شارعJudson St.( 
 Livingston Aveالجانب الشمالي من  ~

 في أیام الثلجحاالت الطوارئ 
أدناه ھي أجوبة ألسئلة تُطرح عادة حول كیفیة اإلعالن عن حاالت 

الطوارئ والتعامل معھا في مدینة ألباني. إن كان لدیكم أسئلة 
 (518)إضافیة، یُرجى االتصال بقسم الخدمات العامة على الھاتف: 

434-2489. 
 

ما كونھا حالة ثلج  ماھي العوامل التي تنظر فیھا البلدیة لتحدید حالة سؤال.
 ؟طارئة أم ال

ی���تم تس���میة حال���ة م���ا بالحال���ة الطارئ���ة بن���اء عل���ى وض���عیة الش���وارع  •
بع���د أن ین���زل ال���ثلج، حی���ث أن ت���راكم ال���ثلج اإلجم���الي یُع���د م���ن أح���د 
تل����ك العوام����ل، غی����ر أن البلدی����ة تض����ع ف����ي نظ����ر االعتب����ار أیض����ا 
 كمی���ة ال���ثلج الموج���ودة أص���ال ف���ي الش���ارع قب���ل العاص���فة الثلجی���ة،

وم��ا إذا ك��ان م��ن المتوق��ع حص��ول عاص��فة ثلجی��ة أخ��رى ف��ي وق��ت 
قری����ب م����ن ن����زول ال����ثلج. وم����ن العوام����ل األخ����رى ھ����و درج����ات 
الح���رارة المتوقع���ة ف���ي ی���وم العاص���فة واألی���ام الت���ي تلیھ���ا مباش���رة. 
إن االھتم�����ام الرئیس������ي للبلدی�����ة ھ������و وج�����ود مم������رات آمن�����ة ف������ي 

اتھم ف���ي الش���وارع، فض���ال ع���ن احتیاج���ات الن���اس إل���ى َرِك���ن س���یار
المن���اطق الس���كنیة م���ع التقلی���ل م���ن ح���االت رك���ن الس���یارات خ���ارج 

 .  الشوارع وانعدامھا

لماذا تنتظر البلدیة حتى انتھاء العاصفة الثلجیة لتسمي الحالة بحالة  سؤال.
 ؟ طوارئ

عندما تُثلج فإن من أولویاتنا الرئیسیة ھي المحافظة على الشوارع  •
مفتوحة لتكون ممرات آمنة لسیارات الطوارئ وجمیع السیارات 
األخرى. ومن المثالي أن یُطلب من جمیع السیارات االبتعاد عن 

الشوارع أثناء العاصفة، غیر أن ذلك لیس عملیا في مدینة تحتوي 
السكنیة التي تعتمد على ركن سیاراتھا في على العدید من األحیاء 

 الشوارع. 
یتم تسمیة حالة ما بالطارئة وذلك لغرض إزالة الثلوج ومساعدة  •

المناطق المنكوبة التي ال یمكنھا العمل أثناء العاصفة. إن إزالة الثلوج 
تتطلب من البلدیة االتصال بمقاولین من لدیھم معدات خاصة بتكالیف 

قوى عاملة من كوادر البلدیة تكون مطلوبة  كبیرة، وتتطلب أیضا
 إلزالة الثلوج من الشوارع أثناء نزول الثلج.

یج����ب تنظی����ف مواق����ف الس����یارات المخصص����ة لح����االت الط����وارئ  •
ف���ي ال���ثلج قب���ل بدای���ة حال���ة الط���وارئ والیمك���ن القی���ام ب���ذلك حت���ى 

 .  یتوقف الثلج

 ؟ حالة الطوارئكم ھي الفترة التي تسبق قیام البلدیة بإعالن بدایة  سؤال.
نح���اول أن نعط���ي الس���كان وق���ت ك���اف للتخط���یط المس���بق، ونح���اول  •

س���اعة تقریب���ا قب���ل تطبی���ق القی���ود عل���ى َرك���ن  12أن نعط���ي فت���رة 
ویمنحن�����ا ذل�����ك أیض�����ا وقت�����ا إلب�����الغ وس�����ائل اإلع�����الم  الس�����یارات.

 .  والترتیب ألنواع أخرى من اإلشعارات
  

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دلیل السكان والزوار في مدینة ألباني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 معلومات حول تنظیف الثلج بالمجرفة
 

عند التنظیف بالمجرفة، إبدء بشكل بطيء واستمر بنفس البطء  * 
دقائق). إن  3-2دقائق وثم استرح لـ  7-5(اقتراح: قم بالتنظیف لـ 

 إجھاد القلب.تنظیف الثلج ھو نشاط متعب ویسبب 
 

قم بالتنظیف مبكرا وبشكل متكرر، ألن الثلج الجدید ھو اخف من  * 
الثلج المائع جزئیا الذي یكون ثقیال. قم بأخذ فترات استراحة بشكل 

 مكرر. حاول دائما دفع الثلج عوضا عن رفعھ.
 

 :قم بحمایة ظھرك من خالل الرفع الصحیح والسلیم * 
 ساوي عرض الورك من اجل التوازن.الوقوف وفتح القدمین بمسافة ت .１
 احمل المجرفة قریبا من جسمك. .２
 ضع مسافة مابین الیدین لزیادة القوة. .３
 قم االنحناء من منطقة الركبتین، ولیس من الظھر. .４
 قم بتقلیص عضالت المعدة أثناء الرفع. .５
 تجنب أن تلوي نفسك أثناء الحمل. .６
 رمیھ مباشرة. امش إلى المنطقة التي ترید رمي الثلج فیھا عوضا عن .７
انج) في  2-1عندما یكون الثلج عمیقا، قم بتنظیف كمیات صغیرة ( .８

  .كل فترة تنظیف
إذا لم یكن بمقدورك تنظیف الثلج من الناحیة البدنیة، حاول توظیف  *

 . طالب أو االستفادة من خدمات المتطوعین
 

 

 یمكن الحصول على جمیع المعلومات من خالل االتصال بـ
 الخاصة بطوارئ الثلوج الخط الساخن

476-7669 
 قسم الخدمات العامة

434-2489 
 أو زیارة موقعنا االلكتروني:
www.albanyny.gov 

ان رغبت في الحصول على ھذه النشرة عبر اإلنترنت،  
 اذھب الي الموقع التالي:

www.albanyny.gov/languageaccess 
 

 
 لماذا یتوجب على البلدیة إزالة الثلج في اللیل؟ سؤال.

یتم تنفیذ الجزء األكبر من عملیة إزالة الثلج في اللیل ألن كثافة السیر  •
أقل وھو أمر یتسبب باحتمالیة اقل في تعطیل العمل الخاص بإزالة 

 الثلج. وھو أمر یحافظ على سالمة العمال أیضا.

إزالة الثلوج من كل الشوارع أثناء فترة  لماذا ال تعمل البلدیة على سؤال.
 الطوارئ؟

تقوم البلدیة بإزالة الثلوج فقط من الشوارع المحظورة والطرق  •
 الرئیسیة الخاصة بحاالت الطوارئ.

 كیف تخبر البلدیة الناس بحلة الطوارئ؟ سؤال.

عندما یتم اإلعالن عن حالة الطوارئ فإنھ یتم اإلعالن عنھا بالطرق  •
 :التالیة

 وسائل اإلعالم عن طریق الرادیو و التلفزیون. ~
 لوحات اإلعالنات واللوحات الموضوعة في المدینة.  ~
 www.albanyny.govموقع البلدیة:  ~
 7669-476-518الخط الساخن لطوارئ الثلج:  ~
 موقع الفیسبوك الخاص بمركز شرطة ألباني. ~
 . ویتر الخاصة بمركز شرطة ألبانيموقع ت ~
~ nyalert.gov 
~ www.nixle.com 

باإلضافة لذلك، یحاول مركز شرطة ألباني االتصال بالسكان قبل  •
سحب سیاراتھم من خالل الدق على األبواب واإلعالن عن ھذه 

 األمور.
 

 حالة الطوارئ؟ كیف یمكن للسكان المساعدة أثناء سؤال.
 

تضع البلدیة مسؤولیة تنظیف األرصفة التابعة للمنازل على أصحاب  •
المنازل. یجب أن تكون جمیع األرصفة المالصقة لمنزلك نظیفة 

بعد نھایة العاصفة. إذا لم یتم ذلك، سیتم تنظیف رصیف  24خالل 
ذلك المنزل وسیتلقى صاحب المنزل غرامة وقائمة بالخدمة التي تم 

 ھا.تقدیم
 

ویشمل القانون مواقف ركن السیارات الخاصة باألشخاص اللذین  •
 ساعة المذكورة. 24یعانون من إعاقة ویجب تنظیفھا ضمن الـ 

  
یجب علیك تنظیف المنطقة حول أي أنبوب رئیسي إلطفاء الحریق  •

موجود أمام منزلك أو مالصق لھ، فإن ذلك یساعد على المحافظة 
 على سالمتك وسالمة منطقتك.

 

لیس من القانوني أن تنقل الثلج من أي رصیف أو موقف للسیارات  •
و/ أو مرآب إلى شارع أو طریق سریع تابع للمدینة. قد ینتج عن ذلك 

   . غرامة

http://www.albanyny.gov/
http://www.albanyny.gov/
http://www.nixle.com/

