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EAST BAY BRT 
نحدث ثورة في النقل العام

:East Bay هناك خدمة حافالت جديدة ومبتكرة قادمة إلى 
)BRT( النقل السريع بالحافالت

يُطلق على )BRT( في كثير من األحيان "القطارات الخفيفة على عجل" ألنها تنقل وثيرة وأمان 
وصالحية القطارات الخفيفة إلى راكبي الحافالت. سوف تسير حافالت BRT لمسافة 9.5 ميل في 

مسار من وسط مدينة أوكالند إلى سان ليندرو BART. سوف تحدث BRT ثورة في النقل العام 
في East Bay عن طريق إدخال تصميم مبتكر وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا وأفضل تجارب 

الركاب من جميع أنحاء العالم.

BRT فوائد ومزايا
 BRT متواترة ويعتمد عليها – أدى خفض أزمنة االنتظار إلى إمكانية عمل أسطول حافالت
الكهربائية المختلطة الجديدة منخفضة االنبعاثات الغازية، كل سبع دقائق خالل ساعات الذروة. 
إن الحارة المخصصة لحافالت BRT فقط لن تحسن فقط من سرعة النقل بل أيضا من سرعة 

أطقم الطوارئ ٢٤ ساعة يوميا.

يسهل الوصول إليها – إن أرضية الحافلة ورصيف المحطة على نفس المستوى من أجل تسهيل 
عملية صعود الركاب الذبن معهم عربات أطفال أو أجهزة متنقلة إلى الحافلة. وسوف تعمل المحطات 

الوسطى على خفض مسافة عبور الشارع.

مبتكرة – تخفض تقنية أولوية إشارة النقل زمن الرحلة وتحسن من جودة خدمة BRT. إن الصعود 
إلى الحافالت أصبح سريعا ألن أجهزة قراءة البطاقات أكليبرأ مركبة على األرصفة. سوف يستمتع 

راكبو الدراجات بحارات جديدة مخصصة للدراجات على طول المسار، كما أن هناك حوامل 
للدراجات في محطات الحافالت وأماكن لحفظ الدراجات بالحافالت.

آمنة  – سوف يستمتع ركاب ومشاة BRT على طول المسار بالميزات المضافة من إضاءة محسنة 
وأنظمة كاميرات على أحدث التقنيات ومناطق وسيطة مجهزة بمناظر طبيعية وممرات سير جانبية 

وأماكن عبور مشاة جيدة الرؤية ورصيف جديد.

محطة الرصيف

المحطة الوسطى

.East Bay جّرب التصميم الداخلي العالمي لـ – BRT



brt.actransit.org

3322A International Blvd

brt@actransit.org

BRT ميزات
إضاءة محسنة للمحطات من أجل أمان أفضل  1

سرعة الركوب لوجود أجهزة قراءة البطاقات "كليبر" على األرصفة  ٢
صعود إلى الحافلة في مستوى جديد للدخول بصورة أسهل  3
تعمل المحطات الوسطى على خغض مسافة عبور الشارع  ٤

تُحسن الحارات المخصصة للحافالت فقط من وتيرة عمليات النقل  5
تعزز جودة الرؤية عند ممرات عبور المشاة من مستوى األمان   6

تساعد التقنية الجديدة على الحد من حاالت التأخير  7

BRT عملية االنشاء قيد التنفيذ!
خالل مسارات الشوارع الرئيسية العالمية / شارع 1٤ شرقًا، بدأت 

المحطات المركزية — الوسطى االحدى والعشرون ومحطات الرصيف 

االثنتا عشر في البروز. وتقوم أطقم االنشاء أيضا بتركيب عدد ضخم من 

التجهيزات الجديدة بما في ذلك أماكن على األرصفة لمستخدمي الكراسي 

المتحركة، وإشارات مرور حديثة وعصرية وإضاءة شوارع بمصابيح ليد. سوف تتم إضافة التشطيبات النهائية 

- بما في ذلك ستائر المحطات واألعمال الفنية األصلية والمقاعد — في ٢٠19 مع المناظر الخارجية الجديدة 

وحوالي 1٠ أميال من الرصيف إلى الرصيف. 

تعتبر BRT استثمارا بقيمة ٢3٢ مليون دوالر أمريكي في مجتمعنا. ومن المخطط استكمالها في ربيع عام ٢٠٢٠، 

إال أنها تفيد بالفعل سكان أوكالند وسان لياندرو في شكل وظائف بمرتبات عالية وعقود لرجال أعمال محليين 

صغار ال تتوفر لهم الكثير من الفرص.

يتواجد أعضاء فريق "AC Transit Public Outreach Team" على المسار من اإلثنين إلى الجمعة، للرد 

على أسئلة المجتمع ولدعم األعمال ومناقشة أي من المخاوف المثارة.

اركب حافلة BRT في ربيع 2020!

يعد التواصل المجتمعي مع النقل السريع بالحافالت 
."AC Transit" أولوية متقدمة بالنسبة لشركة

للمزيد من المعلومات، تواصل معنا:

 Alameda Countyأموال ،Federal Transit Administration Small Starts Grant بتمويل رئيسي من: أموال
 California STIP، أموال ، MTC/Bay Area Toll Authority’s Regional Measure 2 رسوم جسر ،Measure B/BB
 Bayأموال ،Federal Highway Administration CMAQ أموال ،Cap & Tradeو ،Prop 1B Infrastructure Bond

.AC Transit ورأس مال ،Area Air Quality Management District Transportation For Clean Air
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 لمزيد من 
المعلومات
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facebook.com/rideactBRT 

 

 

  

 

twitter.com/rideactBRT 

 

 

  

 

instagram.com/rideact_brt


