
 

 استبیان صف السیارات والتحمیل 
 2021خريف  

  
من قِبَل مقاولي  Walnutو Chestnut، من المقرر إعادة رصف أكثر من ستة أمیال من شارعي  2022في عام 

،  34إلى شارع  63من شارع  Chestnut).وسیتضّمن ذلك شارع PennDOTوزارة النقل في والية بنسلفانیا (
.تتمثل أھداف المشروع في تھدئة حركة مرور المركبات وتوفیر شوارع 63إلى شارع  22من شارع  Walnutوشارع 

   أكثر أمانًا للمشاة ومستخدمي المواصالت وراكبي الدرجات.
  

لمعلومات حول مواقف السیارات  يجمع مكتب المدير العام للنقل والبنیة التحتیة واالستدامة في مدينة فیالدلفیا ا
إجاباتك على االستبیان   واحتیاجات التحمیل قبل بدء المشروع للتأكد من أن األنشطة التجارية لن تتأثر سلبًا.

اللذين يلبیان احتیاجات جمیع المستخدمین، بما  Walnutوشارع  Chestnutستساعد المدينة في تصمیم شارع 
  طك التجاري.في ذلك األنشطة التجارية مثل نشا 

  
 يرجى تخصیص بضع دقائق لملء االستبیان. 

 لن يتم استخدام ھذه المعلومات خارج سیاق المشروع.
ا نلسار  9886-436-215مقالتواصل مع مكتب النقل والبنیة التحتیة واالستدامة على ر يرجى ھل لديك أسئلة؟

 visionzero@phila.govعلى البريد اإللكتروني 
  

 ______________________________________________________اسم النشاط التجاري: 

 ________________________________________________________________ك:اسم

 ________________________________________________________________العنوان:

 _____________________________________________________________رقم الھاتف: 

  _________________________________________________________ البريد اإللكتروني:

  ______________________________________________ما ھو دورك في النشاط التجاري؟

  ) أين يقوم نشاطك التجاري (أو من يوصل إلیك) بالتحمیل والتفريغ؟1
  تحمیل خاص خارج الشارع �
  للصف/التحمیلحارة في الشارع مخصصة  �
  حارة في الشارع مخصصة للدراجات �
  حارة سیر المركبات �
  رصیف المشاة �
  ال تحتاج إلى منطقة تحمیل �
 _____ _________غیر ذلك:__  �

  ) في أي جانب من الشارع يتم التحمیل والتفريغ؟2
  الشمال �
  الجنوب �
  ال ينطبق �

mailto:visionzero@phila.gov


  
  ئرة حول يوم واحد أو أكثر أدناه.ضع دا ) في أي يوم يتم االستالم أو التسلیم في الغالب؟3
  
  السبت        الجمعة        الخمیس         األربعاء           الثالثاء        االثنین         األحد  
  

    ) في أي وقت من الیوم يتم االستالم أو التسلیم في الغالب؟4
  صباًحا) 7  - صباًحا   4الصباح الباكر ( �
   مساًء) 12 -صباًحا    8الصباح (في وقت متأخر من  �
  مساًء)   4 - مساًء   1بعد الظھر ( �
  مساًء) 8 -مساًء  5مساًء ( �
  صباًحا)   3 -مساًء  9لیالً ( �

  ) ما ھو الوقت الذي يستغرقه التسلیم أو االستالم العادي؟5
  أقل من نصف ساعة �
  نصف ساعة إلى ساعة �
  ساعة إلى ساعتین �
  أكثر من ساعتین �

  تم االستالم أو التسلیم؟) كم مرة ي6
  أكثر من مرة يومیًا �
  مرة واحدة في الیوم -مرات في األسبوع  3 �
  مرات أسبوعیًا  3مرة إلى  �
  أقل من مرة أسبوعیًا �
  مرة شھريًا أو أقل �

) ما ھي أنواع المركبات التي يتم تحمیلھا وتفريغھا عادًة في نشاطك التجاري (ما حجم 7
   على كل ما ينطبقضع دائرة  المركبات)؟ 

  نصف نقل               شاحنة صغیرة             شاحنة                           سیارة         دراجة   

        
 
 

  ) ما الذي يتم استالمه أو تسلیمه عادًة؟8
  طعام �
  طعام مجففة �
  بضائع �
  ماكینات �
  __________ غیر ذلك: �

 
 



أو   USPS) ھل تستعین شركتك في عملیات التسلیم أو التسلم المنتظمة بخدمة بريدية (مثل 9
FedEx   أوUPS)؟   

  عند نشاطي التجاري بشكل يومي أو شبه يومي UPSأو  FedExأو   USPSتتوقف خدمات  �
  عند نشاطي التجاري مرتین أسبوعیًا UPSأو  FedExأو   USPSتتوقف خدمات  �
  عند نشاطي التجاري مرة أسبوعیًا UPSأو  FedExأو   USPSتتوقف خدمات  �

  ) ما ھي األدوات التي تستخدمھا في  عملیات التسلیم أو التسلم (اختر كل ما ينطبق)؟10
   شاحنة يدوية �
   رافعة شوكیة �
   ناقل �
  لوح على عجل دوار �
  _______________ غیر ذلك: �

  نشاطك التجاري؟) ھل تريد منطقة تحمیل في الشارع أمام 11
  نعم �
  ال �
  لدي بالفعل/ أدفع مقابل منطقة تحمیل في الشارع �

   ) ھل تخّزِن أو توقف السیارات في الشارع أو على الرصیف كجزء من عملك؟12
  نعم، على الرصیف �
  نعم، في الشارع �
  ال �

  
ر بالغ األھمیة.ھل  ) تدرك مدينة فیالدلفیا أن الموازنة بین احتیاجات وقوف السیارات والتحمیل أم13

لديك أي اقتراحات حول كیفیة إدارة وتنظیم مواقف السیارات والتحمیل بشكل أفضل بطول شارعي 
Chestnut  وWalnut؟   

  يرجى كتابة اقتراحاتك في الفراغ أدناه.
 
 

 


