كورتيه ك لسه ر پروژێ چه ترا نۆلێنسڤيل پايک
کورتی و هێال دەمکی
 ،ب تێکڕایی خزمەتا  ٥٨٠٠٠نەفەران دکەت دهەر هەیڤەکێدا ،یە ) (WeGoنۆلێنسڤیل پایک ژ سێ یەم قەرەبالغترین هێال ویگو
ژبەر هندێ ئەم وەبەرهێنانی دکەین دباشترکرنا ژێرخانێدا ژبو بەکارهێنەر و پیادە و پایسکل سیارێت مە دڤێ ناڤچەیێ دا .پروژەیا
) و ریٌڤە  TDOTو وەزارەتا ڤەگوهاستنێ یا تێنەسی ( (WeGoنۆلێنسڤیل پایک ب هەڤپشکی دگەل ڤەگوهاستنا گشتی یا هێال ویگو
بە ریا میٌترو یا كارىٌن گشتي دکەت ژبو مەزنکرن و باشترکرنا  ۱٨جهێت ڕاوەستیانا پاسان لسەر هێال  ٥۲ل داونتاونی بەرەڤ ڕێکا
هاردینگ.
ئەو چاکسازیەژی کابینەیێت پاس و خزمەتگوزاریێت دی یێت ڕاوەستگەهـ و لێڤا جادان و گرێدان بجهێت دەرباس بینێ و هێالنا جهێت
پایسکالن بخوڤە دگریت.
وەسا بڕیارە کو ئەڤ پروژەیە ل بەهارا سااڵ  ۲٠۲٠دەست پێ بکەت و نێزیکی  ۱٥ – ۱۲هەیڤا بکێشیت ،لدیڤ ڕەوشێت کەشوهەوا و
کار و بەردەستیا کەلوپەالن.
چاکسازيێت جهێ ڕاوەستگههێ
هەمی ئەوان وێستگەهێت پاسان کو دکەڤنە بەر ئەڤێ پروژەی ،کورسی و ڕوناهی و تەنەکا گلێشی و نیشانەیا وێستگەها پاسێ و ڕاگرێ
پایسکالن دێ هەبیت ئەگەر جهـ هەبیت.
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•
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کار لسەر پێنج جورێت ڕاوەستگەهان دهێتە کرن لدیڤ ڕەوشێت ئەوی جادەی:
ڕاوەستگەها لێڤا جادەی (هەشت ڕاوەستگەهـ)  -ئەڤان ڕاوەستگەهان پێدڤی ب باشترکرن و بەرفرەهکرنێ هەیە ژبو الیێ
پێەڕێی ئەوێ کو هاتیە گرێدان ب نێزیکترین جهێ دەرباس بینێ و دێ کابینەژی هەبیت ژبو وان ڕاوەستگەهان .کابینەیێت
مەزنتر ژ یێت ئاسایی کو دێ ل هەردوو الیێت وۆلمەرت هێتە دروستکرن ،بشێوەیەکێ بەرچاڤ جهێت سیاربینێ هێتە
زێدەکرن.
ڕێکا پایسکلێت هەڤپشک (هەشت ڕاوەستگەهـ)  -تەسەیێت پایسکلی هەتا ئاستێ پێیەڕێی دهێنە بلندکرن دڤان ڕاوەستگەهاندا.
ئەڤە ئاریشەیێت پاس /پایسکالن ناهێلیت ،ئەو پاسە دێ مینت لسەر ڕێکا خو یا گەشتکرنێ و جهێ دەرباس بینا هەڤپشک و
ڤاالهیا داخازکری یێت پایسکالن بکاردئینیت وەکی جهێ سیاربینێ.
گزیرتا سیاربینێ (ئێک ڕاوەستگەهـ)  -ڕێکا نوکە یا پایسکالن دێ لپشت ناڤچەیا وێستەگەها پاسا نوی چیت ،دگەل دابینکرنا
پاراستنا پتر ژبو پایسکل سیاران .کابینەیەکا مەزنتر ژ یێت ئاسایی دڤێ ڕاوەستگەهێدا دێ هەبیت.
گلوپا ڕاوەستگەهێ (ئێک ڕاوەستگەهـ)  -ئەڤێ جورێ ڕاوەستگەهێ لێهاتیا کارکرنێ و سەالمەتیا پیادەڕێیان باشتر دکەت.

ئەڤ پروژەیە دشێت هزرا ڕاوەستگەهێت وەک هەڤ دپاشەڕوژێدا ل ناشڤیل فێیەگڕاوندس بخوڤە بگریت ،کو ئەوژی ب هێال ٥۲
دهێتە خزمەتکرن .نەخشەیا چاکسازییان ژبو وان ڕاوەستگەهان بەرەڤ پێشڤە دچن ب هەڤپشکی دگەل مێترۆ و تیما فێیەگڕاوندس.
کارتێکرن
چاکڤەکرنا وێ بشێوەیەکێ سەرەکی دێ لسەر ملێت جادەی بیت لسەر پێیەڕێی ژبو سنوردارکرنا ڕاوەستیانا کاری .گرتنا ڕێکێ دێ ل
دەمژمێر  ٨ی پشتی نیڤرو هەتا  ٥ی سپێدێ بیت .بەهرا گونجای ژبو پیادەڕویان دێ مینیت .ددەمێ ڕوژێدا ڕێک ب گرتنا ملێت ڕێکێ
دهێتە دان ،ڕاوەستگەهێت نوی دگەل ڕاوەستگەهێت دەمکی ل جهێت پێدڤی و بەهرا گونجای ژبو پیادەڕۆیان دهێتە دروست کرن .مە
وەسا باوەرە کو ئەڤ چاکڤەکرنە کێم یان چ کارتێکرن نینە لسەر کار و ئاکنجی و شوفێر و بەکارهێنەرێت ڤەگوهاستنێ.
دابينکرنا سهرمايهی
و  ٥۳٠۷سەرمایەیا هاوکێشا فیدرالی و سەرمایەیا وەک TDOTسەرمایەیێت ژبو وێ چاکڤەکرنێ ل دیڤ یاسایێ چاکسازیێ یێ
هەڤێ ناڤخوی بیت ،بودجەیێ ئەڤی پروژەی نێزیکی  ٦٫٨ملیون دوالرە.
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