أسئلة شائعة

Station
Link

هل سوف يزيد وقت رحلتي أثناء التحسينات؟
تعتمد موثوقية الحافالت على وتيرة التوقف والوقت أثناء اليوم .ويمكن أن يزيد
وقت العميل العادي  10دقائق أخرى على األقل  ،اعتما ًدا على رحلة الحافلة
البديلة ووقت الرحلة والتغيير إلى وسائل نقل أخرى.
ستعمل خدمات “ ”Station Linkعلى أساس الربط مع حافلة واحدة على األقل
كل  10دقائق بين  Eppingو  .Chatswoodوسيتم توفير المزيد من الخدمات
في فترات الذروة بحافلة على األقل كل ست دقائق.
ستتمكن من التخطيط لرحلتك وتضع في حسبانك أشيا ًء مثل وتيرة التوقف
باستخدام تطبيقات الوقت الفعلي ومخطط الرحالت قبل بدء الخدمات في 30
سبتمبر/أيلول  .2018لالطالع على آخر المستجدات  ،قم بزيارة
mysydney.nsw.gov.au

هل سيكون هناك ازدحام مروري متزايد أثناء التحسينات؟

أين يمكنني الحصول على المزيد من
المعلومات؟
للمزيد من المعلومات عن  ، Station Linkقم بزيارة
mysydney.nsw.gov.au
سوف يتوفر المزيد من المعلومات قريبا ً من بدء خدمة .Station Link

 Eppingإلى Chatswood
من  30سبتمبر/أيلول 2018

إذا أردت التسجيل لمواكبة آخر المستجدات بشأن Station Link
أثناء التحسينات ،ارسل رسالة بريد إلكتروني إلى
StationLink@transport.nsw.gov.au

اطلع على المزيد عبر
mysydney.nsw.gov.au

تشهد منطقة  Macquarie Parkوشبكة الطرق المحيطة بها حاليًا ازدحاما ً
في حركة المرور  ،خصوصا ً خالل فترات الذروة .نحن نعمل بشكل وثيق مع
المجتمع والشركات والحكومة المحلية للمساعدة في معالجة االزدحام وسوف
ننفذ استراتيجيات الطلب على التنقالت المستهدفة التي تهدف إلى تقليل أعداد
المركبات في أوقات الذروة.
تستثمر هيئة  Transport for NSWو Roads and Maritime Services
أيضا ً في تحسينات أولوية إضافية للحافالت وتحسين القدرات  ،وإعادة تخصيص
مواقف السيارات لتحسين موثوقية خدمة الحافالت أثناء أوقات الذروة .وسيستمر
مركز إدارة النقل في إدارة الشبكة بشكل استباقي لتحسين انسيابية حركة المرور
خالل هذا االضطراب المؤقت.

ما قيمة ما سوف أدفعه للتنقل في إحدى خدمات الحافالت
الجديدة؟
ستحتاج إلى بطاقة أوبال ( )Opalسارية للتنقل على خدمات .Station Link
وستدفع أجرة القطار المعيارية .وعلى غرار رحالت القطارات  ،سوف ينطبق
خصم بنسبة  30%خارج أوقات الذروة من سعر أوبال الكامل للتنقل على
خدمات الحافالت هذه .للحصول على تفاصيل حول التنقل خارج أوقات الذروة ،
قم بزيارة Opal.com.au
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› خدمة ذات كثافة عالية مخصّصة إلى حرم جامعة ماكواري من محطة
.Epping

ستحصل على خدمة توصيل كل ست دقائق على
األقل في أوقات الذروة .اعرف أفضل الطرق
بالنسبة لك.

ستتوفر خدمات حافالت  Station Linkعلى مخطط الرحالت في
 transportnsw.infoوعلى تطبيقات الوقت الفعلي.

ستكون التحديثات في الوقت الفعلي متاحة في تطبيقات
النقل ومخطط الرحالت.

سيتم االنتهاء من حزمة تحسينات الطرق والتقاطعات  ،بما في ذلك إجراءات
أولوية الحافالت  ،من خالل إدخال  Station Linkلتحسين موثوقية النقل العام.

ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﻓﻼت

St Leonards
السبت واألحد ،االتجاهين
 5صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  10دقائق
 10صباحا ً إلى  7مساءً :كل  5دقائق
 7مسا ًء إلى  12.30صباحا ً :كل  10دقائق

االثنين إلى الجمعة ،االتجاهين
 4.30صباحا ً إلى  6صباحا ً :كل  10دقائق
 6صباحا ً إلى  9مساءً :كل  6دقائق
 9مسا ًء إلى  12.30صباحاً :كل  10دقائق

 Epping SL1إلى Chatswood

تعمل خدمة  SL2إلى  SL7فقط من اإلثنين إلى الجمعة

 Eppingإلى Chatswood

إلى Epping
 3مسا ًء إلى  7مسا ًًء :كل  6دقائق على األقل

إلى Chatswood
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  6دقائق على األقل

إلى Beecroft
 3مسا ًء إلى  7مسا ًءً :كل  6دقائق

إلى St Leonards
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  6دقائق

إلى جامعة مكواري
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  4دقائق على األقل
 3مسا ًء إلى  7مساءً :كل  15دقيقة على األقل

إلى St Leonards
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  20دقيقة على األقل
 3مسا ًء إلى  7مساءً :كل  4دقائق على األقل

إلى Eastwood
 3مسا ًء إلى  7مسا ًًء :كل  6دقائق

إلى Macquarie Park
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  6دقائق

 Eastwood SL5إلى Macquarie Park

إلى Epping
 3مسا ًء إلى  7مسا ًًء :كل  10دقائق

إلى Macquarie Park
 6صباحا ً إلى  10صباحا ً :كل  12دقيقة

 Epping SL6إلى Macquarie Park
عبر جامعة مكواري

إلى Epping
 10صباحا ً إلى  7مساءً :كل  10دقائق

إلى مبنى جامعة مكواري
 3مسا ًء إلى  7مساءً :كل  10دقائق

 Epping SL7إلى مبنى جامعة مكواري

كل األوقات تقريبية

تشتمل المزايا الرئيسية لـ  Station Linkعلى:

› تعمل الخدمة الدائرية كل  10دقائق على األقل 7 ،أيام في األسبوع إلى جميع
المحطات بين  Eppingإلى .Chatswood

خطوط سير الحافالت
SL3
SL4

 Station Linkعبارة عن استثمار بقيمة  49مليون دوالر في أكثر من 120
حافلة جديدة مزودة بتجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة بالكامل ومكيفة الهواء
 ،وتوفر اآلالف من الخدمات اإلضافية اعتبارً ا من  30سبتمبر/أيلول .2018
خدمات  Station Linkذات الكثافة العالية ستحافظ على حركة العمالء بينما يتم
تحسين خط السكك الحديدية بين  Eppingو  Chatswoodلفترة قد تصل إلى
سبعة أشهر  ،وذلك قبل افتتاح مترو سيدني في عام .2019
› خدمات ربط بالمحطات ذات كثافة عالية إلى محطات بين  Eppingو
 Chatswoodكل ست دقائق على األقل أثناء الذروة.
ً
› أكثر من  110خدمة في الساعة في أكثر األوقات ازدحاما وحركة أثناء اليوم..
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ماذا يتم تحسين خط  Eppingإلى  Chatswood؟
يجب تحويل خط  Eppingإلى  Chatswoodإلى معايير مترو ( )Metroقبل
افتتاح خدمة  Sydney Metro Northwestفي النصف األول من عام .2019
وسيحصل العمالء على قطار كل أربع دقائق في أوقات الذروة في كل اتجاه  -أي
 15خدمة في الساعة  ،تقريبا ً أربعة أضعاف ما هو عليه اآلن (في اتجاه الذروة).
ستحتوي المحطات الخمس الموجودة على طول الخط  -في  ، Eppingوجامعة
مكواري  ،و  ، Macquarie Parkو  North Rydeو  - Chatswoodعلى
أبواب فاصلة للسالمة على طول منصات المترو إلبقاء األشخاص واألشياء مثل
عربات األطفال بعيدة عن المسارات  ،مما يحسن من سالمة العمالء و السماح
للقطارات بالدخول والخروج من المحطات بشكل أسرع.
ولرفع مستوى السكك الحديدية الحالية في الضواحي إلى معايير المترو  ،يجب
القيام بعمل كبير  -بما في ذلك أنظمة اإلشارات واالتصاالت الجديدة وأنظمة
السالمة الكهربائية وأنظمة الحريق واإلنقاذ.

