
 

 تعلن العمدة جاني عن استئناف سحب السیارات لغرض تنظیف الشوارع في جمیع أنحاء المدینة؛ انتھاء برنامج 
 العفو عن المخالفات؛ تحدیثات أخرى إلنفاذ قوانین مواقف السیارات

 
قامت بتحدیث لوائح  )BTDأعلنت العمدة جاني الیوم أن إدارة النقل في بوسطن ( - 2021أبریل/ نیسان،  13الثالثاء  -بوسطن 

أبریل/ نیسان، سیعود تطبیق قوانین وقوف  20من یوم الثالثاء،  اعتباراً  إنفاذ قوانین مواقف السیارات في مدینة بوسطن.
السیارات في جمیع أنحاء المدینة، بما في ذلك سحب السیارات أثناء مواعید كنس الشوارع المنشورة وإصدار مخالفات لوقوف 

أیضاً، لن تقوم إدارة  كن معینة دون أن تحمل السیارة ملصق مناسب یثبت أن مالك السیارة مقیم في ھذه األماكن.السیارات في أما
  مایو/ أیار. 31) بإصدار مخالفات للمقیمین الذین لدیھم ملصق فحص منتھي الصالحیة حتى BTDالنقل في بوسطن (

 
العفو عن المخالفات الصادر عن إدارة النقل في بوسطن للعاملین في  أبریل/ نیسان، ستنتھي صالحیة 20باإلضافة إلى ذلك، في 
) أنھ یمكن التغاضي عن BTD، أعلنت إدارة النقل في بوسطن ()COVID-19في بدایة جائحة ( مجال الرعایة الصحیة.

عند االستئناف، إذا تم إعطائھم المخالفة أثناء تأدیة  غیر المتعلقة بالسالمة العامةمخالفات العاملین في مجال الرعایة الصحیة 
في مجال الرعایة الصحیة المحلیین أثناء تعاملھم مع حالة الطوارئ الصحیة كان القصد من البرنامج ھو مساعدة العاملین  عملھم.
 العامة.

 
ستواصل بلدیة مدینة بوسطن وشركاؤھا البلدیون في بروكلین وكامبردج وإیفریت وسومرفیل تزوید جمیع العمال األساسیین في 

یتوفر المزید  ).Bluebikesالدراجات العامة، (یوماً لنظام مشاركة  90منطقة بوسطن الكبرى بتصریح استخدام مجاني لمدة 
 .share-boston.gov/bikeمن المعلومات على الرابط 

 
تطبیق ، أنا ممتنة لجمیع سكاننا لتعاونھم في متابعة )COVID-19قالت العمدة جاني: "بینما نواصل التخطیط للتعافي من جائحة (

"مع قدوم الطقس الدافئ، من المھم أن نتخذ الخطوات الالزمة للحفاظ على نظافة  إجراءات إنفاذ قوانین وقوف السیارات لدینا".
 ".شوارعنا

 
قال المفوض جریج روني: "نحن ممتنون ألن بلدیة مدینة بوسطن كانت قادرة على تقدیم دعم إضافي للمقیمین والعاملین في مجال 

لصحیة خالل ھذا الوقت غیر المسبوق". وأضاف "یجب إخطار السكان بأننا بدأنا في العودة إلى العملیات العادیة ویجب الرعایة ا
  علیھم اتباع جمیع لوائح وقوف السیارات المعلنة".

 
 لوائح وقوف السیارات التالیة ساریة المفعول في مدینة بوسطن:

 
 وقوف سیارات المقیمین على عداد االنتظار

بالوقوف على عدادات االنتظار داخل  للمقیمین ستمر السماح لسكان مدینة بوسطن الذین لدیھم تصاریح وقوف السیاراتسی
 منطقتھم دون الحاجة إلى االلتزام بالحدود الزمنیة أو دفع رسوم العداد.

 
 الفتات اإلعاقة

 31ت اإلعاقة المنتھیة الصالحیة اعتباراً من ) إصدار المخالفات لالفتات/ لوحاBTDسوف تستأنف إدارة النقل في بوسطن (
  یقوم سجل إدارة المركبات بمعالجة طلبات الحصول على الفتات / لوحات خاصة باإلعاقة عن طریق البرید فقط. مایو/ أیار.

 
أو االتصال  ھنالالطالع على قائمة كاملة بقوانین وقوف السیارات والغرامات في مدینة بوسطن، یمكن للمقیمین زیارة الرابط 

  .311بالرقم 

https://www.boston.gov/news/transportation-department-covid-19-updates
https://www.boston.gov/news/transportation-department-covid-19-updates
https://www.boston.gov/bluebikes
https://www.mass.gov/info-details/rmv-covid-19-information#other-rmv-services-
https://www.boston.gov/departments/parking-clerk/parking-ticket-fines-and-codes


 
 

للحصول  تقییم التغییرات اإلضافیة إلنفاذ قوانین مواقف السیارات خالل إعادة الفتح المرحلیة. ستواصل إدارة النقل في بوسطن
  .boston.gov/transportationعلى المزید من المعلومات یرجي زیارة الرابط 

 
 إدارة النقل في بوسطن معلومات عن

مھمتنا ھي تخطیط شوارعنا وبنائھا وصیانتھا وتشغیلھا بطریقة تزید من الوصول إلى الفرص وتعزز السالمة والقدرة على 
 الصمود، وتراعي أعلى مستویات جودة المعیشة لكل من یعیش في مدینتنا أو یعمل بھا أو یقوم بزیارتھا.
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https://www.boston.gov/departments/transportation
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