
ي 
 2020-9-21تم تحد�ث المسودة �ف

 المقترحة تحافظ على شبكة المنطقة، وتنظر إلى النمو المستقبلي  King County Metroمیزانیة 
 

المقترحة لمدة عاَمین إلى  Metro، میزانیة ھیئة Dow Constantine، السید King Countyأرسل رئیس السلطة التنفیذیة لمقاطعة 
 سبتمبر، لیبدأ العملیة الرسمیة لتمویل عملیات أكبر شبكة نقل عام في المنطقة. 22في  King Countyمجلس 

 
لنقل  Access(برنامج  Access paratransit(تاكسي مائي)، و   water taxiتوِجز المیزانیة التزامنا المستمر بتوفیر خدمة حافالت، و

 خاصةً لخدمة الركاب حیث تزداد احتیاجاتھم إلى خدماتنا. –(خدمة مشاركة الركوب) موثوق بھا  vanpoolذوي اإلعاقة)، و 
 

لالستمرار في االستجابة والتأقلم مع التحدیات المستمرة لتوقعات العوائد المتناقصة وقلة عدد  Metroإنھا تُظھر كیفیة تخطیط ھیئة 
 .19-الركاب نتیجةً لجائحة كوفید

 
 في االستعداد لوقت تعافي عدد الركاب والعوائد للسماح للنمو المستمر لشبكة تنقّالت قویة. Metroتساعد المیزانیة كذلك ھیئة 

 
بینما نتعامل مع الحقائق المالیة الصعبة. ومع ذلك، نظل متفانین في تقدیم   2022و 2021ھناك بعض التعدیالت الضروریة خالل العاَمین 

 Kingرحلة للحافالت على مدار أیام األسبوع في جمیع أنحاء  11000عمالئنا، والتي تقترب في الوقت الحالي من خدمة الحافالت ل
County .رّكزنا أیًضا على توفیر خدمة واسعة على مدار الیوم فیما یقل الطلب المرتفع على السفر مؤقتًا بسبب الجائحة . 

 
 منا بالسالمة، والعدالة، واالستدامة في عملیاتنا الیومیة بینما تستجیب المنطقة وتتعافى. في العموم، تُظھر أولویاتنا في اإلنفاق التزا

 
على استعادة خدمة النقل العام وإعادة بنائھا، وتقلیل البصمة الكربونیة لمنطقتنا، وتقلیل الرحالت ذات الراكب الواحد.  Metroتعمل ھیئة 

 نعید أیًضا تخیُّل أسالیبنا في المراقبة وتطبیق األجرة، وسنعمل على التطور المستمر لھیكلیة أجرة عادلة.
 

ف  .   هناك عدة محاور تجدر مالحظتها خالل العاَمني ف  القادَمني
 

ي 
 2022-2021البناء والتسل�م �ف

،  White Center، وBurienالیوم بین  Route 120(خط السیر  RapidRide H Lineنستمر في إحراز تقدم نحو إطالق   •
،  Rentonالمستقبلي (بین  RapidRide I Lineفي سیاتل، وخط   RapidRide G Line، ووسط مدینة سیاتل) وDelridgeو
 ).Auburnو  Kentو

ي أسطول بدون انبعاثات بنسبة  •
ي االستثمار �ف

حافلة كه��ائ�ة بع�دة    40% و�ستعد الستقبال دفعتنا األو� من 100�ستمر �ف
 المدى من الج�ل الجد�د العاملة بالبطار�ات والبن�ة التحت�ة للشحن المرتبطة بها. 

الثالث المقررة  Link light railلربط محطات  King Countyنعمل على إنھاء مفاھیم إلعادة ھیكلة خدمة الحافالت في شمال  •
 في سیاتل. Northgate، و Roosevelt، و U District، لتخدم 2021في 

سنستعید الخدمة في األماكن األشد احتیاًجا، ونخصص الموارد لخطوط السیر ذات أعداد الركاب المرتفعة/المزدحمة، ال سیما  •
السود، ، Black, Indigenous, and people of color  )BIPOCتلك التي تخدم المجتمعات محدودة الدخل، ومجتمعات 

 ).والسكان األصلیین، وذوي البشرة الُملونة
 دعم أیًضا التعافي االقتصادي للمنطقة عبر تعدیل الخدمة فیما یعید أرباب األعمال الوظائف وتتطور أنماط التنقّل.سن •

 
ل المراقبة، واألمن، وه�كل�ة األجرة   إعادة تخ�ُّ

،  King Countyمع مكتب مأمور  Metro، ستشترك ھیئة Constantineحسبما أعلن رئیس السلطة التنفیذیة، السید  •
والمقاولین، والموظفین، وأفراد المجتمع للتعاون على ابتكار بدائل جدیدة لتطبیق األجرة التقلیدي، والذي كان لھ تأثیر سلبي 

، سیستمر تعلیق تطبیق األجرة على األقل 19-غیر متكافئ على الركاب من ذوي البشرة الملونة. ومع استمرار فیروس كوفید
 .   2022وتطبیقھا في موعٍد أقصاه عام  2021ف ھو تصمیم برامج جدیدة في عام . فإن الھد2020حتى نھایة عام 
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ر ھیئة  • زیادة األجرة المقررة إلتاحة الوقت للتعافي االقتصادي باالنتشار وللسماح بمراجعة األجرة عبر جمیع  Metroستؤّخِ
(خدمة نقل ذوي اإلعاقة)،  paratransit(التاكسي المائي)، و water taxiبما فیھا خدمة الحافالت، و —وسائل التنقّل 

 وغیرھا. 
 

 خطط ذات مدى أبعد لتحسین الخدمة وتعدیلھا 
 

للعمل  Metroوتمضي مشروعات نقل الحافالت السریع قُدًما، تستعد ھیئة  Sound Transit Link light railبینما تُنفَّذ توّسعات 
مع العمالء وأصحاب المصلحة على التخطیط المھم وأعمال المشاركة خالل العاَمین القادَمین. ستعتمد جھودنا على العمل الناجح 

 السابق لدمج مشروعات الحافالت، والسكك الحدیدیة، والنقل السریع لصالح خلق الروابط التي یعتمد علیھا العمالء. 
 ئحة وأمر التزام المنازل بشكٍل كبیر من الطلب على الخدمة، فضالً عن التوقعات. قلَّلت الجا توسعات القاعدة:

 South، بما في ذلك تصمیم وإنشاء Tukwilaالخاص بھا في  South Campusفي التوّسع في  Metroتستمر ھیئة  •
Annex Base  ستصمم ھیئة 2027بحلول عام .Metro لبیئیة والمادیة للمجتمع  ھذه المنشآت الجدیدة لإلسھام في العافیة ا

الكھربائیة بالكامل في  South Campusالمحیط عبر استخدام أسطول كھربائي بالكامل على المدى الطویل. وستساعد منشآت 
تقلیل تأثیرات التلوث والضوضاء المرتبطة بالعملیات األساسیة للحافالت. نحن ملتزمون بھذه األھداف البیئیة والمجتمعیة 

 مبادئنا في العدالة واالستدامة. المتماشیة مع
 Metro. وتخطط ھیئة King Countyجھودھا في االستحواذ على موقع لبناء قاعدة جدیدة في جنوب  Metroعلّقت ھیئة  •

 Kingلتبقى مرنةً أثناء ھذه األوقات المتقلبة، ومع عودة الطلب، سنفّكر في إعادة تنشیط عملیة االستحواذ ألجل قاعدة جنوب 
County. 

 
أن یقل نطاق التوسع المخطط مسبقًا في برنامج   Metroبسبب الموارد المالیة المتناقصة، تتوقع ھیئة  :RapidRideتغیّرات 

RapidRide تم االسترشاد بھذه التخفیضات 2027إلى ثالثة أو أربعة خطوط بحلول عام  2027وط بحلول عام من سبعة خط .
(المبادئ  Service Guidelines، وMetro(إطار عمل التنقّل) الخاص بھیئة  Mobility Frameworkالمحتملة بواسطة 

الرأسمالیة. ھناك قرار نھائي معلّق على اعتماد مجلس   التوجیھیة للخدمة)، وحالة كل مشروع، ومخاطره، وتكالیف تشغیلھ، وتكالیفھ
King County  .للمیزانیة في نوفمبر 

(وسط مدینة سیاتل  H Lineوسط مدینة سیاتل) و – RapidRide G Line )Madison Valleyبالمضي قُدًما، یقترب كلٌّ من  •
– Burien  ًمن تواریخ إنشائھا وستكون قابلة للتنفیذ في أقرب فرصة. وھذه الخطوط في مرحلة متأخرة من مشروعاتھا نتیجة (

، إدارة Seattle Department of Transportation )SDOTو Metroلكونھا أولویات كبرى للوكالة في كل من ھیئة 
 2022-2021في میزانیة  H Lineو G Lineضمین كّلٍ من الخطَّین  النقل في سیاتل) لفترات زمنیة ممتدة. وبمراعاة ھذا، تم ت

 المقترحة.  
 Totem Lake(  K)، وRoosevelt  –(وسط مدینة سیاتل    J)، و RapidRide I  )Renton – Kent – Auburnتمثل خطوط   •

– Eastgate و ،(R  وسط مدینة سیاتل)– Mount Baker – Rainier Valley  .جمیعًا مشروعات وخدمات تنقّل استثنائیة (
وستستمر في تمثیل أقوى المسارات المستقبلیة المرشحة.  RapidRideكانت ھذه أولویات للوكالة منذ تشكیل برنامج توسعة 

وقف  . وسیتJإدارة النقل في سیاتل في جھودھا في الخط  Metroكما ھو مخطط لھ فیما تدعم ھیئة  Iسیستمر العمل على الخط 
 مؤقتًا.  Rو Kعلى الخطَّین  Metroعمل ھیئة 

 
المیزانیة ( "Budget-Executive Proposed 2021 22"في ویصّوت على  King Countyخالل األشھر القادمة، سینظر مجلس 

توفر. للحصول على معلومات  تقریًرا عن ھذه القرارات النھائیة حینما ت Metro). ستُصِدر ھیئة 2022-2021التنفیذیة المقترحة للعاَمین 
 King Countyعن عملیة وضع المیزانیة، بما في ذلك فرص العامة في التعلیق علیھا، تفضلوا بزیارة صفحة الویب الخاصة بمجلس 

22 Biennial Budget-"2021 " ) 2220-2021میزانیة العاَمین .( 
 

ر الثقة المستمرة التي یضعھا الرّكاب في ھیئة  بخصوص احتیاجاتھم الیومیة في التنقّل، والخطوات التي نتخذھا جمیعًا لتوفیر   Metroنُقّدِ
 شبكة نقل عام إقلیمیة آمنة، ومستدامة، وعادلة. 

 
 عمل�ات المجلس وأوقات اجتماعه  

https://www.kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget/budget/2021-2022.aspx
https://www.kingcounty.gov/council/budget.aspx
https://www.kingcounty.gov/council/budget.aspx
https://www.kingcounty.gov/council/budget.aspx
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ي منتصف شهر 
ف ستنت�ي عمل�ة نظر المجلس �ف ان�ة العاَمني ف ي   . 2022-2021نوفم�ب باعتماد م�ي

و�ننا �شّجع العامة ع� المشاركة �ف
ان�ة المختلفة. س�حّدث المجلس  ف ف  هذە الصفحة العمل�ة ع�ب التعليق ع� جوانب الم�ي ان�ة.  بم��د من المعلومات أثناء عمل�ة وضع الم�ي

نت.  19-و�سبب جائحة كوف�د ان�ة ع�ب اإلن�ت ف  ، سُتجرى عمل�ة وضع المجلس للم�ي

 

ان�ة حول النقل العام، فإن هيئة   ف ا بمتابعة محادثة الم�ي ا من اجتماع مائدة المجلس اإلقل�م�ة   Metroإذا كنت مهتم� ستكون جزء�
ي 

ا إ�  9:30من الساعة  2020أ�ت��ر   15المستديرة المنعقد �ف نت الظهر  صباح� ًة ع�ب اإلن�ت أو   هنا . �مكنك مشاهدة االجتماع مبا�ش
 Waveع�    22، والقناة  Comcast(عال�ة الدقة) ع�    322والقناة    22(القناة    King Countyع� تلف��ون    22�مكنك مشاهدة القناة  

Broadband .( 

 

 س�ح�ف العامة بفرصة للتعليق أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التال�ة:  

ا  9:30(األر�عاء)  سبتم�ب  30 • ا   12:00 –صباح�   ظهر�
 مساءً  8:00 –مساًء   6:00أ�ت��ر (الخم�س)  22 •
ا    9:30نوفم�ب (الخم�س)  12 • ا  12:00 –صباح�  ظهر�
ا   11نوفم�ب (الثالثاء)  17 • ا  12:30  –صباح� ان�ة.  –ظهر� ف  هذا هو آخر يوم من مداوالت الم�ي

 
ي المنشور. �مكن العثور ع� جداول أعمال االجتماعات 

ة أطول من الوقت النهائئ ، و�مكن  هنا مالحظة: قد �ستمر االجتماعات لف�ت
 .  هنا العثور ع� مواد االجتماع 

 ك�ف�ة تقد�م تعليق عام  

ا.   اك مسبق�  �مكنك توف�ي تعليق شف�ي عام أثناء االجتماع وال �لزم االش�ت

 8782-215-253 1لهاتف:  رقم ا

 .  091270، وكلمة المرور �ي 8432 4088 995ه��ة االجتماع �ي 

نت أو ع� التلف��ون بدً� من استخدام   �ب مشاهدة االجتماع ع�ب اإلن�ت ي استدعائك للتعليق العام أثناء االجتماع، ف�يُ
(إذا لم ترغب �ف

 الهاتف). 

 

جمة   ال�ت

حة، انقر  ان�ة المق�ت ف ان�ة بعدة لغات. هنا لمعرفة الم��د حول الم�ي ف     . ستجد هناك معلومات �شأن الم�ي

جمة الفور�ة    ال�ت

�ب التواصل مع   جم فوري، ف�يُ ا باإلدالء بالشهادة أثناء التعليق العام وتحتاج إ� م�ت ساعة ع�   48خالل   Reeni Nairإذا كنت مهتم�
 األقل قبل االجتماع.  

Ashreeni (Reeni) Nair 

 ، منسقة اإلنصاف والعدالة االجتماع�ةKing Countyمجلس 

206-477-4978 

Reeni.Nair@kingcounty.gov  

https://www.kingcounty.gov/council/budget.aspx
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivestream.com%2Faccounts%2F15175343%2Fevents%2F4485487&data=02%7C01%7Cmjahshan%40kingcounty.gov%7C454fa793c762412a44e808d860251f6b%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637365059844133049&sdata=WdLM0fkXo03J2nUeJMMAX%2FHb0wPMx2ZBXUAzas87lQE%3D&reserved=0
https://mkcclegisearch.kingcounty.gov/Calendar.aspx
https://kingcounty.gov/council/committees/budget.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget/budget/2021-2022.aspx
mailto:Reeni.Nair@kingcounty.gov
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ف ذوي اإلعاقة)  Americans with Disabilities Act )ADAاحت�اجات   ، قانون األم��كيني

 ،
ً
ي اإلدالء �شهادتك كتابة

ٍّ للحوار. إذا كنت بحاجة إ� مساعدة إضاف�ة لدخول االجتماع أو إذا رغبت �ف ي االجتماعات بعرض� ن�ي
ستأئت

ي ف�يُ 
وئف �د اإلل��ت  .  clerk@kingcounty.gov�ب التواصل مع مكتب كاتب العدل ع� ال�ب

 

mailto:clerk@kingcounty.gov

