حاالت الطوارئ في أيام الثلج
أدناه هي أجوبة ألسئلة تُطرح عادة حول كيفية اإلعالن عن حاالت
الطوارئ والتعامل معها في مدينة ألباني .إن كان لديكم أسئلة
إضافية ،يُرجى االتصال بقسم البدمات العامة على الهاتف(518) :
.434-2489


سؤال .ماهي العوامل التي تنظر فيها البلدية لتحديد حالة ما كونها حالة ثلج
طارئة أم ال؟

 يفتم تسفمية حالفة مففا بالحالفة الطارئفة بنففاء علفى وضفعية الشففوارع
بعفد أن ينفزل ال ف لج ،حيفت أن تففراكم الف لج اإلجمفالي ي ُعففد مفن أحففد
تلففك العوامففل ،غيففر أن البلديففة ترففع فففي نظففر االعتبففار أيرفففا
كميفة ال ف لج الموجففودة أ ففال فففي الشففارع قبففل العا فففة ال لجيففة،
ومفا إذا كفان مفن المتوقفع حصفول عا ففة ثلجيفة أخفر ففي وقفت
قريففب مفففن نففزول الففف لج .ومففن العوامفففل األخففر هفففو درجفففات
الحففرارة المتوقعففة فففي يففوم العا فففة واأليففام التففي تليهففا مباشففرة.
إن االهتمفففام الرئيسففففي للبلديفففة هففففو وجفففود ممففففرات آمنفففة فففففي
الشففوارع ،فرففال عففن احتياجففات النففان إلففى ركففن سففياراتهم فففي
المنفاطق السففكنية مففع التقليففل مففن حففاالت ركففن السففيارات خففار
الشوارع وانعدامها.

سؤال .لماذا تنتظر البلدية حتى انتهاء العا فة ال لجية لتسمي الحالة بحالة
طوارئ؟

 عندما ت ُ لج فإن من أولوياتنا الرئيسية هي المحافظة على الشوارع
مفتوحة لتكون ممرات آمنة لسيارات الطوارئ وجميع السيارات
األخر  .ومن الم الي أن ي ُطلب من جميع السيارات االبتعاد عن
الشوارع أثناء العا فة ،غير أن ذلك ليس عمليا في مدينة تحتوي
على العديد من األحياء السكنية التي تعتمد على ركن سياراتها في
الشوارع.
 يتم تسمية حالة ما بالطارئة وذلك لغرض إزالة ال لو ومساعدة
المناطق المنكوبة التي ال يمكنها العمل أثناء العا فة .إن إزالة ال لو
تتطلب من البلدية االتصال بمقاولين من لديهم معدات خا ة بتكاليف
كبيرة ،وتتطلب أيرا قو عاملة من كوادر البلدية تكون مطلوبة
إلزالة ال لو من الشوارع أثناء نزول ال لج.
 يجففب تنظيففف مواقففف السففيارات المبصصففة لحففاالت الطففوارئ
فففي ال ف لج قبففل بدايففة حالففة الطففوارئ واليمكففن القيففام بففذلك حتففى
يتوقف ال لج.

سؤال .كم هي الفترة التي تسبق قيام البلدية بإعالن بداية حالة الطوارئ؟

 نحفاول أن نعطفي السفكان وقفت كفاخ للتبطفيب المسفبق ،ونحفاول
أن نعطففي فتففرة  24سففاعة تقريبففا قبففل تطبيففق القيففود علففى ركففن
السفففيارات .ويمنحنفففا ذلفففك أيرفففا وقتفففا إلبفففال وسفففائل اإلعفففالم
والترتيب ألنواع أخر من اإلشعارات .

سؤال .أين يمكن لي أن أركن سيارتي أثناء حالة الطوارئ؟

سؤال .ماهي قواعد ركن السيارة أثناء حالة الطوارئ؟

 توفر البلدية مواقف للسيارات بعيدة عن الشوارع في المناطق التالية:



عندما يتم اإلعالن عن حالة الطوارئ فإنه يتم تعليق جميع القواعد
واللوائح الطبيعية لركن السيارات بشكل مؤقت في المدينة.
(ال يمكنك ركن السيارة بجانب األنبوب الرئيسي إلطفاء الحريق ،أو
األماكن المخصصة لعبور المشاة ،أو األماكن المخصصة لذوي
اإلعاقات بدون ترخيص).



عندما يتم إعالن حالة الطوارئ يجب عليك ركن سيارتك في األماكن
التي تحمل أرقام زوجية من الطريق ألول  42ساعة( .إن عدم فعل
ذلك قد ينتج عنه تلقيك غرامة و /أو سحب سيارتك.



بعد مرور أول  42ساعة من بداية حالة الطوارئ يجب نقل
جميع السيارات إلى األماكن التي تحمل أرقام فردية من الطريق
لـ  42ساعة.

.1
.2
.3
.4

أربر هيل /شيريدان هولو
موقف السيارات ،ملعب آربار هيل للعبة السوفت بول ( N. Lark
.)St.
( 230 Colonie St.ملعب األطفال)
( 178 Colonie St.ملعب األطفال).
موقف السيارات التابع لـ .Ten Broeck Mansion

باين هيلز
( Ridgefield Park .1على شارع )Partridge St.
.Woodlawn Park Little League .2
Waterson Park (Westland Hills) .3
 ~ .4الدخول من  Colvin Ave.أو من .Austain Ave.
( Washington Parkجميع الطرقات ومواقف السيارات)
ساوث إيند
.1
.2
.3
.4

Krank Park
( Franklin St.بين  Schuylerو شارع  ،Bassett St.الجانب
الشرقي).
( Lincoln Parkجميع الطرق الداخلية و مواقف السيارات).
موقف السيارات في Frisbee Ave.
(بين  Second Ave.و(McCarty Ave.

سؤال .مالذي يتوجب علي فعله أذا تم سحب سيارتي أثناء حالة
الطوارئ؟
 إذا تم سحب سيارتك ،يجب عليك االتصال بقسم شرطة ألباني على
الهاتف 438-4000 :لمعرفة مكان السيارة.

سنتر سكوير /مانشن
( 77 Philip Street .1ملعب األطفال).
( 88 Philip St. .2ملعب األطفال).
( 179 Myrtle Ave .3أمام (Community Gardens
شمال ألباني
 .１موقففف السففيارات البففا بففـ  Hackett Parkمقابففل مكتففب
بريد .N. Albany

ويست إند
 .１ملعب ( Bleecker Stadiumموقف السيارات
والطرقات).
( Tivoli Park .２مقابل شارع )Judson St.
~ الجانب الشمالي من Livingston Ave

أثناء حالة الطوارئ،
سيتم جمع القمامة والمواد ال ُمعادة
كما هي العادة.

سؤال .لماذا يتوجب على البلدية إزالة ال لج في الليل؟
 يتم تنفيذ الجزء األكبر من عملية إزالة ال لج في الليل ألن ك افة السير
أقل وهو أمر يتسبب باحتمالية اقل في تعطيل العمل البا بإزالة
ال لج .وهو أمر يحافظ على سالمة العمال أيرا.

معلومات حول تنظيف ال لج بالمجرفة
*

عند التنظيف بالمجرفة ،إبدء بشكل بطيء واستمر بنفس الببء
(اقتراح :قم بالتنظيف لـ  7- 5دقائق وثم استرح لـ  3- 4دقائق) .إن
تنظيف ال لج هو نشاط متعب ويسبب إجهاد القلب.

*

قم بالتنظيف مبكرا وبشكل متكرر ،ألن ال لج الجديد هو اخف من
ال لج المائع جزئيا الذي يكون ثقيال .قم بأخذ فترات استراحة بشكل
مكرر .حاول دائما دفع ال لج عوضا عن رفعه.

سؤال .لماذا ال تعمل البلدية على إزالة ال لو من كل الشوارع أثناء فترة
الطوارئ؟
 تقوم البلدية بإزالة ال لو فقب من الشوارع المحظورة والطرق
الرئيسية البا ة بحاالت الطوارئ.
سؤال .كيف تببر البلدية النان بحلة الطوارئ؟
 عندما يتم اإلعالن عن حالة الطوارئ فإنه يتم اإلعالن عنها بالطرق
التالية:
~ وسائل اإلعالم عن طريق الراديو و التلفزيون.
~ لوحات اإلعالنات واللوحات الموضوعة في المدينة.
~ موقع البلديةwww.albanyny.gov :
~ البب الساخن لطوارئ ال لج518-476-7669 :
~ موقع الفيسبوك البا بمركز شرطة ألباني.
~ موقع ت ويتر البا ة بمركز شرطة ألباني.
~ nyalert.gov
~ www.nixle.com

*
.１
.２
.３
.４
.５
.６
.７
.８

 باإلضافة لذلك ،يحاول مركز شرطة ألباني االتصال بالسكان قبل
سحب سياراتهم من خالل الدق على األبواب واإلعالن عن هذه
األمور.

قم بحماية ظهرك من خالل الرفع الصحيح والسليم:
الوقوخ وفتح القدمين بمسافة ت ساوي عرض الورك من اجل التوازن.
احمل المجرفة قريبا من جسمك.
ضع مسافة مابين اليدين لزيادة القوة.
قم االنحناء من منطقة الركبتين ،وليس من الظهر.
قم بتقليص عرالت المعدة أثناء الرفع.
تجنب أن تلوي نفسك أثناء الحمل.
امش إلى المنطقة التي تريد رمي ال لج فيها عوضا عن رميه مباشرة.
عندما يكون ال لج عميقا ،قم بتنظيف كميات غيرة ( 4- 2انج) في
كل فترة تنظيف.

*

إذا لم يكن بمقدورك تنظيف ال لج من الناحية البدنية ،حاول توظيف
طالب أو االستفادة من خدمات المتطوعين .

سؤال .كيف يمكن للسكان المساعدة أثناء حالة الطوارئ؟

يمكن الحصول على جميع المعلومات من خالل االتصال بـ

 ترع البلدية مسؤولية تنظيف األر فة التابعة للمنازل على أ حاب
المنازل .يجب أن تكون جميع األر فة المال قة لمنزلك نظيفة
خالل  42بعد نهاية العا فة .إذا لم يتم ذلك ،سيتم تنظيف ر يف
ذلك المنزل وسيتلقى احب المنزل غرامة وقائمة بالبدمة التي تم
تقديمها.

الخط الساخن الخاصة بطوارئ الثلوج
7447- 674
قسم الخدمات العامة
9647- 636

 ويشمل القانون مواقف ركن السيارات الخاصة باألشخاص اللذين
يعانون من إعاقة ويجب تنظيفها ضمن الـ  96ساعة المذكورة.

www.albanyny.gov

 يجب عليك تنظيف المنطقة حول أي أنبوب رئيسي إلطفاء الحريق
موجود أمام منزلك أو مال ق له ،فإن ذلك يساعد على المحافظة
على سالمتك وسالمة منطقتك.

www.albanyny.gov/languageaccess

 ليس من القانوني أن تنقل ال لج من أي ر يف أو موقف للسيارات
و /أو مرآب إلى شارع أو طريق سريع تابع للمدينة .قد ينتج عن ذلك
غرامة .

أو زيارة موقعنا االلكتروني:

ان رغبت في الحصول على هذه النشرة عبر اإلنترنت،
اذهب الي الموقع التالي:

دليل السكان والزوار في مدينة ألباني

