Arabic

تغيات الخدمة
ر
ً
اعتبارا من  25نوفمي /ر
الثان 2019
ين
تش
ي
تغيات عىل الطرق التالية:
ستكون هناك ر

إدخال طرق جديدة:

نتحرك
إىل األمام
سويا

العربية

تتغي احتياجات النقل العام لدينا .تهدف
تغي مدينتنا،
ر
مع ر
ً
تحسي منظومة النقل
خطة "نتحرك إىل األمام معا" إىل
ر
وف
بمدينتنا لتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل ،اآلن ي
ر
مباشة ،ومتواترة،
المستقبل .من خالل طرق جديدة ،وأكي
ً
نجعل شبكة النقل بمدينتنا أشع وأكي موثوقية وأسهل فهما!

تغيات الخدمة
ر
ً
اعتبارا من  25نوفمي /ر
الثان 2019
ين
تش
ي

تؤثر هذه المرحلة من الخدمة عىل الطرق يف ساكفيل وبدفورد
ودارموث وهاليفاكس مينالند ساوث .ستدخل هذه التغ ريات
حي التنفيذ ف  25نوفمي /ر
الثان .2019
تشين
ر
ي
ي
تغيات عىل الطرق التالية:
ستكون هناك ر

تتكون شبكة النقل الجديدة من أربعة أنواع مختلفة من
الطرق:
• طرق المعابر
• الطرق المحلية
إدخال طرق جديدة:
• طرق إكسيس الشيعة
• الطرق الريفية

نتحرك
إىل األمام
سويا

ر
الثان .2019
الت يجب اتباعها ابتداء من  25نوفمي /تشين ي
يوضح لك هذا الجدول الطرق ي
فكر في الركوب

إلى ساكفيل من بورنسايد

إلى ساكفيل من دارتموث

إلى بورنسايد من ساكفيل

إلى بورنسايد من دارتموث

طريق جديد يخدم مجتمع غوفرنورز بروك

إذا أخذت طريق

طرق المعابر
الت يشتد الطلب عليها وتوفر خدمة ثابتة
تشكل طرق المعابر أساس شبكة النقل الجديدة .إنها توفر خدمة متواترة بطول الطرق ي
طوال أيام األسبوع ،مع الحفاظ عىل تغطية النظام من الصباح الباكر وحت وقت متأخر من المساء.
مسار المعي الجديد الذي يبدأ ف  25نوفمي /ر
الثان  2019هو:
تشين
ي
ي
مع الخدمة ربي ساكفيل وبدفورد ووسط مدينة هاليفاكس بطول طريق بدفورد الشي ع.

الطرق المحلية
توفر الطرق المحلية خدمة طوال اليوم ،وتربط األحياء والمجتمعات بطرق المعابر يف محطات النقل العابر.
الطرق المحلية الت تبدأ ف  25نوفمي /ر
ه:
تشين
ي
الثان  2019ي
ي
ي
الفرع ومحطة مومفورد.
مع الخدمة ربي قسم غوفرنورز بروك
ي
الصناع.
مع الخدمة يف مجمع بورنسايد
ي
مع الخدمة ربي طريق غاستون رود ومحطة بينهورن ومحطة هايفيلد.
فيست ليك درايف.
مع الخدمة ربي محطة ساكفيل ومحطة كوبيكويد عىل طريق ر
مع الخدمة ربي سيينغفيلد إيستيتس ومحطة ساكفيل عىل طريق ساكفيل درايف.
مع الخدمة ربي محطة ساكفيل وسكوتشا سكوير.
مع الخدمة ربي تقسيم ميلوود ومحطة ساكفيل.
المجتمع ومحطة ساكفيل.
مع الخدمة ربي مركز كينساك
ي
مع خدمة ربي محطة ساكفيل ومحطة دارتموث بريدج.
مع الخدمة ربي محطة ساكفيل وبدفورد كومونز.
مع الخدمة ربي وسط مدينة هاليفاكس وطريق إينوفيشن درايف بطول شارع الري أوتيك بوليفارد.
مع الخدمة ربي ويست بدفورد ومحطة مومفورد بطول طريق بدفورد الشي ع.
مع خدمة الذروة ربي محطة كوبيكويد ووسط مدينة هاليفاكس بطول طريق بدفورد الشي ع.

طرق المعابر /المحلية

يمكنك العثور على المزيد من الخرائط وجداول المواعيد على الرابط  Halifax.ca/transitأو في الكتيب المنشور باللغة اإلنجليزية.

طرق إكسيس الشيعة
ر ً
ً
مباشا للركاب المسافرين من وإىل وسط مدينة هاليفاكس .توفر هذه الطرق خدمة يف اتجاه حركة
تقدم خطوط إكسيس الشيعة خيارا
االثني إىل الجمعة .تتوقف الطرق الشيعة
المرور (إىل وسط المدينة يف الصباح ،وخروجا من وسط المدينة يف فية ما بعد الظهر) ،من
ر
قصية ربي ساكفيل ووسط المدينة.
الجديدة يف جميع محطات الحافالت يف منطقة ساكفيل ،ولكنها بعد ذلك تتوقف لفيات
ر
الطرق الشيعة الت تبدأ ف  25نوفمي /ر
ه:
تشين
ي
الثان  2019ي
ي
ي
فيست ليك درايف ووسط مدينة هاليفاكس.
مع الخدمة ربي طريق ر
مع الخدمة ربي سيينغفيلد إيستيتس ووسط مدينة هاليفاكس.
مع الخدمة ربي تقسيم ميلوود ووسط مدينة هاليفاكس.

المجتمع ووسط مدينة هاليفاكس.
مع الخدمة ربي مركز كينساك
ي

يمكنك العثور على المزيد من الخرائط وجداول المواعيد على الرابط  Halifax.ca/transitأو في الكتيب المنشور باللغة اإلنجليزية.

الطرق الريفية
توفر الطرق الريفية مواصالت محدودة إىل المجتمعات الواقعة خارج منطقة خدمة هيئة هاليفاكس للنقل العام .توفر هذه الطرق
اتصاالت ربي المجتمعات الريفية وأقرب محطة نقل عام.
الطريق الريف الجديد الذي يبدأ ف  25نوفمي /ر
الثان  2019هو:
تشين
ي
ي
ي
مع الخدمة ربي يورك ريداوت ومحطة مومفورد عىل طريق بورسيلز كوف رود.

يمكنك العثور على المزيد من الخرائط وجداول المواعيد على الرابط  Halifax.ca/transitأو في الكتيب المنشور باللغة اإلنجليزية.

Arabic

يمكنت العثور عىل مزيد من
أين
ي
تغيات الخدمة؟
المعلومات حول ر

نتحرك
إىل األمام
سويا

•

تتوفر الخرائط والجداول الزمنية الجديدة عي اإلنينت
عىل الرابط Halifax.ca/transit

•

اتصل بالرقم  311لطلب مزيد من المعلومات أو للمساعدة
يف تخطيط الرحالت .تتوفر المساعدة بأكي من  150لغة.

•

ويج لهيئة هاليفاكس للنقل العام
ترقب أعضاء الفريق الي ي
وف المحطات خالل األسابيع المقبلة.
عىل مي الحافالت ي
والذين سيسعدهم مساعدتك!

