د واورې ورښت بیړنی حالت
په الندې پوښتنو او ځوابونو کې تاسو کولی شئ په البني ښار کې
د واورې د ورښت د بیړني حالت د سمبالښت په اړه معلومات
ترالسه کړئ .د الزیاتو پوښتنو په صورت کې DGS ،سره په
) (518) 434-CITY (2489شمیره اړیکه ونیسئ.


پوښتنه  :د واورې ورښت د بیړني حالت په اعالنولو کې ښاروالي کوم
عنصر یا دلیل په پام کې نیسي؟

 د واورې د ورښییت بیړنییی حالییت د سییړکونو د وپییعیت پییه پییام
کیییې نیولیییو سیییره اعالنییییږي .د واورې منمیییوعي غونډیدنیییه ییییا
امبیییار د بیړنیییي حالیییت ییییوازې ییییو فکټیییور بلیییل کییییږي ،خیییو د
ښاروالۍ چارواکي د واورې هغه کچه هیم پیه پیام کیې نیسیي چیې
لییه توفیییان مخکییې پیییر سییړکونو پرتیییه وي .هغییو همدارنګیییه د
الزیییاتې واورې د ورښییت وړاندوینییه هییم پییه پییام کییې نیسییي .بییل
فکټییور د واورینییې ورځییې او ورپسییې نییورو ورځییو د حییرارت
درنییه بلییل کیییږي .د ښییاروالۍ بلییه لویییه اندیښیینه پییر سییړکونو د
خونیدي ررځیییدو راررځییدو تییامینول او همییداراز پیر هغییو سییړکو
د نقلیییه وسیییای طو پارکینیییګ تیییه د زمینیییې برابیییرول دي چیییې پیییه
داسې حاالتو کې پکې د پارکینګ امکانات لږ وي.

پوښتنه  :د ښاروالۍ چارواکي ولې د توفان له ختمیدو وروسته د واورې
د ورښت د بیړني حالت اعالن کوي؟
 کلییه چییې واوره وریییږي ،زمییوږ ترټولییو مبییم لومړیتییو دا د
چې د بیړني حالت نقلییه وسیایطو او همیداراز د نیورو ټولیو نقلییه
وسیییایطو د ررځییییدو لپیییاره سیییړکونه پرانییییزو .مبمیییه ده چیییې د
واورې د ورښییییت پرمبییییال لییییه ټولییییو مییییوټر چلوونکییییو څخییییه
وغوښتل شي ترڅو پیر سیړکونو لیه ررځییدنې دډه وکیړي ،خیو دا
پریکییړه پییه هغییو ښییارونو کییې ررانییه وي چییې ډیییر نییږدې نییور
ښییارونه او سیییمې لیییري او اوسیییدونکي ییییې د سییړکونو غیییاړې
پارکینګونو اتکا کوي.
 د واورې ورښیت بیړنیی حالیت اصیال د واورې د پیاکولو او هغییو
سییتونزمنو سیییمو تییه د رسیییده رییۍ پییه موخییه اعالنیییږي چیییې د
توفیییان پیییه نرییییان کیییې فعالییییت نشیییي کیییو لی .د واورې پیییاکولو
پرمبییال ښییاروالۍ خپلیییو قراردادیییانو تییه بلنیییه ورکییوي ترڅیییو د
واورې د ورښییت پرمبییال د ښییار د پییاکولو مسییوولیت پییه غییاړه
واخلیي چییې ددې قراردادیییانو د وسییایلو لګښییت او کییاري ځییواک
تنخا لوړه وي.
 د واورې د ورښیییت د بیړنیییي حالیییت پارکینګونیییه بایییید د بیړنیییي
حالییت لییه اعال نیییدو مخکیییې پییاک شییي چییې دا کیییار د واورې د
ورښت تر بندیدو مخکې امکان نلري.

پوښتنه  :د واورې ورښت له پیل څخه څومره موده مخکې د ښاروالۍ
چارواکي خلکو ته خبر ورکوي؟

 موږ هڅه کوو ترڅو خلکو ته کیافي وخیت ورکیړو ترڅیو هغیو
وکییولی شییي خپییل پییالن مخکییې تییر مخییه نییوړ کییړي .مییوږ ۱۴
ساعته مخکیې لیه دې چیې پیر پیارکینګونو محیدودیت وپی شیي،
خلکو ته خبر ورکوو.

پوښتنه  :د واورې ورښت په بیړني حالت کې باید خپل موټر چیرته
پارک کړم؟

پوښتنه  :د واورې ورښت بیړني حالت کې د پارکینګ قوانین
کوم دي؟

 ښاروالي په الندې پارکینګونو کې د پارکینګ امکانات برابروي:

 کله چې د واورې بیړنی حالت اعالنیږي ،په ښار کې د پارکینګ
ټول قوانین او مقررات په موقت ډول ځنډول کیږي.

Arbor Hill / Sheridan Hollow
.۱
.۴
.۳
.۲
.۱
.۴
.۳
.۲

د پارکینګ سیمه ،د هاربر هیل د فوټبال میدان )(N. Lark St.
( 230 Colonie St.د لوبو د میدان پارکینګ)
( 178 Colonie St.د لوبو د میدان پارکینګ)
د  Ten Broeck Mansionپارکینګ

Pine Hills
( Ridgefield Parkپارټریج سړک)
Woodlawn Park Little League
)Waterson Park (Westland Hills
د Colvin Ave.یا  Austain Ave.له الرې ننوځئ
( Washington Parkټول سړکونه او د پارکینګ سیمې)
South End

Krank Park .۱
( Franklin St. . ۴ختییځ خیوا تیه د SchuylerاوBassett St.

په منځ کې)
( Lincoln Park .۳ټول داخلي سړکونه او پارکینګونه)
 .۲د  Frisbee Aveپارکینګ
(د Second Ave.او McCarty Aveپه منځ کې

(خو سره له دې هم تاسو نشی کولی د اور وژنې د وسایطو
الره ،پیاده رو او له اجازې پرته د معیوبینو د پورته کیدو او
ښکته کیدو الره بنده کړئ).

 د واورې ورښت بیړني حالت په پیلیدو سره باید تاسو د ۴۲
ساعتونو لپاره خپل موټر د سړک ختیځ خواته انتقال کړئ (پرته
له دې به تاسو ته ټکیټ درکول کیږي او یا به ستاسو موټر ښکل
(ټو) کیږي.
 د بیړني حالت له پیل څخه د لومړیو  ۴۲ساعتونو وروسته باید د
پاتې  ۴۲ساعتونو لپاره خپل موټر د سړک لویدیځ خوا ته انتقال
کړئ.

پوښتنه  :که چیرې د واورې ورښت بیړني حالت په ترڅ کې
زما موټر وښکل شي (یا ټو شي) ،څه باید وکړم؟
 د موټر د ښکل کیدو (ټو کیدو) په صورت کې باید د البني پولیس
دیپارتمنت سره په  438-4000شمیره اړیکه ونیسئ او د خپل
موټر د موقعیت پوښتنه وکړئ.

Center Square / Mansion
( 77 Philip St. .۱د لوبو میدان)
( 88 Philip St .۴د لوبو میدان)
( 179 Myrtle Ave .۳د سیمې باغونو ته مخامخ)
North Albany
 .۱د  Hackett Parkپارکینییګ چیې  N. Albany Postتییه
مخامخ موقعیت لري
West End
( Bleecker Stadium .۱پارکینګونه او سړکونه)
 Judson St ( Tivoli Park .۴ته مخامخ)
د  Livingston Aveشمال خواته

د واورې ورښت په بیړني حالت کې،
د کثافاتو د انتقال وسایط
به په عادي ډول فعالیت کوي.

پوښتنه :ښاروالي ولې د شپې پرمبال واوره پاکوي؟
 د وارې ډیره برخه د شپې پرمبال پاکیږي ځکه چې ټرافیک لږ
وي او د پاکولو لړۍ ته خنډ نه پیښوي .کاررران هم د شپې پرمبال
خوندي وي.

پوښتنه  :ښاروالي ولي د واورې د بیړني حالت په ترڅ کې له ټولو
سړکونو واوره نه پاکوي؟

 ښاروالي له ممنوعه سړکونو ،اصلي سړکونو او په بیړني حالت
کې د تګ راتګ الرې پاکوي.

پوښتنه  :ښاروالي څرنګه خلکو ته د واورې ورښت بیړني حالت په اړه
خبر ورکوي؟

 د واورې ورښت بیړنی حالت په الندې ډول اعالنیږي:
 خبري رسنۍ لکه راډیو او ټلویزیون د پیامونو تختې او لوحې چې د ښار په روټ روټ کې لګولشوي دي
 د ښاروالۍ وی پاڼه www.albanyny.gov د واورې ورښت  ۴۲ساعته ټیلفوني کرښه 518-476-)SNOW(7669
 فیسبوک/د البني پولیس ډیپارټمنټ ټویټر/د البني پولیس ډیپارټمنټ  www.nixle.comوی پاڼه سیربیره پییردې ،د البنییي پییولیس ډیپارټمنیت هڅییه کییوي ترڅییو د
مییوټرو لییه ښییکلو (ټییو کولییو) مخکییې د سیییمې د اوسیییدونکو
کورونیییو تیییه ورشیییي ،د هغیییو دروازې وټکیییوي او لیییه دې
الرې خلکییو تییه اعییالن کییړي چییې خپلییې مییوټرې پییه مناسیی
ځا کې پارک کړي.

پوښتنه  :د سیمې اوسیدونکي څرنګه کولی شي د واورې ورښت بیړني
حالت کې مرسته وکړي؟






د ښیاروالۍ د مقیررې پیه اسیاس ،د کورونیو مالکیان د پیییاده رو
د پیاکولو مسییوولیت پییه غییاړه لیري .د کییور شییا او خییوا نییږدې
ټیییول پییییاده روونیییه بایییید د توفیییان لیییه ختمییییدو وروسیییته ۴۲
سییاعتونو پییه لییړ کییې پییاک شیییي .کییه دا کییار ونییه شییي ،نیییو
نومیییوړي پییییاده روونیییه بیییه پیییاک او د کیییور خاونییید تیییه بیییه د
نریمې ټکټ او همدارنګه د پاکولو د لګښت بل لیږل کیږي.
د معیوبینوووو ګوووانېړې شووووې الرې هوووم پوووه دې مقووورره کوووې
شاملیږي او تاسوو بایود نومووړې الرې د  ۴۲سواعتونو پوه لوړ
کې پاکې کړئ.
کییور تییه نییږدې د اطفییایې د اور وژنییې نییل شییا او خییوا پاکییه
کړئ .دا کار تاسو او ستاسو سیمه خوندي ساتي.
له پیاده رو ،پارکینګ یا د موټرو تګ راتګ الرو څخه پر
سړکونو او لویو الرو د واورې غورځول غیر قانونی کار د .
ددې کار ترسره کوونکي نریمه کیږي.

د بیل یا بیلچې په واسطه د واورې د پاکولو مهم ټکي
 د بیل یا بیلچې په واسطه د واورې پاکول ډیر ورو پیل کړئ او
ورو ورو دوام ورکړئ (وړاندیز ۷- ۵ :دقیقې پاکولو وروسته ۳
دقیقې دمه وکړئ) .د واورې پاکول یو ډیر ستومانوونکی کار د
او پر زړه ډیر فشار اچ وي.
* د واورې پاکول وختې پیل کړئ ،نوې وریدلې واوره د ویلې شوې
او انبار شوې واورې پر پرتله سپکه وي .ژر ژر دمه وکړئ.
واوره تل ټیله کړئ او له پورته کولو یې ډډه وکړئ.
* واوره سمه او خوندي پورته کړئ او د خپلې نرۍ مال حفاظت
وکړئ:
.۱
.۴
.۳
.۲
.۵
.۶
.۷
.۸

د توازن د ساتلو لپاره ،دواړه پښې نږدې وساتئ.
بیل یا بیلچه خپل ونود ته نږدې وساتئ.
دواړه السونه له یو بل لیرې وساتئ ترڅو قوت یې ډیر
وي.
له زنګنونو ځان ټیټ کړئ او نرۍ مال څخه له ټیټیدو ډډه
وکړئ.
د بیل د پورته کولو پرمبال د نس عپالت ټینګ وساتئ.
د بیل د پورته کولو پرمبال له تاویدو ډډه وکړئ.
واوره لیرې مه غورځوئ بلکه څو رامه مخکې یې یوسئ
او بیا یې وغورځوئ.
د ډیرې واورې په صورت کې ،لږه واوره ( ۱- ۴انچه) په
بیل کې پورته کړئ.

کله چې په البني ښار کې
واوره وریږي...

* که چیرې له فزیکي پلوه د خپل کور د شا او خوا پاکولو توان
نلرئ  ،زده کوونکو ته پیسې ورکړئ او یا هم له داوطلبانه خدمتونو
کار واخلئ.

تاسو کولی شئ د واورې بیړني حالت  ۴۲ساعته
ټیلفوني کرښې )476-SNOW (7669
سره اړیکه ونیسئ
د عمومي خدمتونو اداره
434-CITY (2489),

او یا الندې ویب پاڼې ته ورشئ
www.albanyny.gov

که تاسو غواړئ چې آنالین دې کتابګوټي ته الس رسی
ولرئ ،مهربانې وکړئ دې ویب پاڼې ته الړ شئ:

www.albanyny.gov/languageaccess

د البني ښار میلمنو او اوسیدونکو لپاره
الرښود

