
ملخص المشروع
تصمم إدارة النقل في والية أوريغون حاليًا مشاريع لتحسين جسر الـ 

 )SW 26th Avenue( 26 حيث يتصل بجنوب غرب الجادة I-5
واصليح ثالثة مفترقات تتصل بالجزء الجنيوبي الغربي من مدينة 
بورتالند.  ستحافظ التحسينات الهيكلية هذه على نظام الطرق لدينا 

وإطالة مدى فعاليته وستعطي المسافرين رحلة مريحة.

تأثيرات البناء 
سنشارك بالمزيد من المعلومات المفصلة  عن التأثيرات مع سير 

العمليات. 

الجدول
من المتوقع أن يبدأ بناء المفترق في فصل الصيف من عام 2021 
وقد يستغرق سنة إلكماله. من المتوقع أن يبدأ بناء تحسينات الجسر 

في فصل الربيع من عام 2022 وقد يستغرق ما يناهز سنتين 
إلكماله.

منطقة المشروع

منافع المشروع
• المحافظة على البنية التحتية وإطالة حياتها: 

سيطيل هذا العمل عمر نظام النقل. تزيد تصليحات المفترقات من القابلية 
على معالجة األحمال المرورية اليومية، بينما سيزيد تحسين الجسر من 

تحمل حدث كبير، كالهزة األرضية.  

• رحالت مريحة للمسافرين: 

سيوفر الطريق المحسن رحلة أكثر سالسة لـ 120,000 سائق الذين 
يستخدمون هذا الجزء من I-5 في كل يوم، مما يسبب البلى والتمزق 

لمركبات السائقين.
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مشروع جسر I-5 المفترق  خريف 2020
لبورتالند الجنوبة الغربية

تحسين جسر الـ I-5 الذي 
يمر فوق جنوب غرب 
الجادة 26 للحفاظ على 
استمرارية نظام النقل 

لدينا. ربيع 2022

 انضموا إلى قائمة البريد اإللكتروني لدينا 
لتكونوا على اطالع: 

 bit.ly/swi-5repair

 bit.ly/swi-5repair » المزيد من المعلومات

تصليح ثالثة منحدرات لـ I-5 من خالل إعادة تسوية طبقة األسفلت، والطالء الواقي، والقضبان الحديدية الواقية الجديدة وأكثر من ذلك. صيف 2021

 I-5 ق جنوب غرب طريق مولتنومة المتصل بـ تصليح: مف�ت
المتجه شماًل 

: جرس I-5 الذي يمر فوق جنوب غرب الجادة 26 ن تحس�ي

ق الذي يؤدي إىل I-5 المتجه جنوبًا تصليح: طريق كابيتول عند المف�ت

ق الذي  ق جنوب غرب طريق باربور المتصل بالمف�ت تصليح: مف�ت
يؤدي إىل I-5 المتجه شماًل



123 NW Flanders St 
Portland, OR 97209

خريف 
2020

 Oregon( تقوم إدارة النقل في والية أوريغون
Department of Transportation: ODOT( بتحسين 

ثالثة مفترقات وجسر في جنوب غرب بورتالند إلطالة حياة 
نظام الطرق لدينا. 

 I-5 مشروع جسر
 والمنحدر لبورتالند 

الجنوبة الغربية

 I-5 مشروع جسر
والمنحدر لبورتالند 

الجنوبة الغربية

For ADA Title II or Civil Rights Title VI accommodations, 
translation/interpretation services or for additional 
information call 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 or use 
the statewide Oregon Relay Service: 7-1-1.

¿Habla ustéd español? Podemos proveer la información 
en esta publicación en español. Para recibir la información 
en español, por favor llame al (503) 731-4128.

Qorshayaasha, adeegyada turjumaada/fasiraada, ama wixii 
macluumaad dheeraad ah ee ADA Title II ama Xuquuqda 
Madaniga Title VI wac 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 
ama isticmaal Adeegyada Gudbinta Wararka: 7-1-1.  

 ،VI أو الحقوق المدنية الجزء II للحصول على مرافق قانون المعوقين الجزء
أو خدمات الترجمة أو المزيد من المعلومات يرجى االتصال بالرقم -503
4128-731، أو المبرقة الكاتبة 2900-735 )800( أو استخدم خدمة 

المحول في أرجاء والية اوريغون على الرقم 711.

Hope Estes
منسقة الشؤون المجتمعية

503-731-4812
hope.estes@odot.state.or.us

 هل لديكم 
أية أسئلة أو 

تعليقات؟

 bit.ly/swi-5repair » المزيد من المعلومات


