
مجموعی جائزہ
New York City’s Open Streets پروگرام گلیوں کو سبھی کیلئے کھلی عوامی جگہ میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں بہت سی ایسی سرگرمیوں کی اجازت دیتی ہیں جو معاشی 
ترقی کو فروغ دیتی ہیں، اسکولوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور New Yorkers کو ثقافتی پروگرامنگ سے لطف اندوز ہونے اور کمیونٹی بنانے کے نئے طریقے فراہم کرتی ہیں۔ 

NYC DOT پورے شہر میں Open Streets کو روبہ عمل النے کیلئے کمیونٹی کی تنظیموں، تعلیمی اداروں، اور کاروباری گروپوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ Open Streets کی 
تین قسمیں ہیں:

پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے استعمال اور لطف اندوزی کیلئے مخصوص 
گلی۔ محدود استعمال کے لیے مقامی گاڑی تک رسائی کی اجازت ہے۔ ڈرائیوروں کو 
مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں اور Open Streets پر MPH 5  یا 
اس سے بھی کم رفتار میں گڑی چالئیں۔ جب تک Open Streets نافذ العمل ہیں، 
تب تک ٹریفک کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ گاڑیاں جن کیلئے ضروری ہے کہ وہ 

سڑک پر درج ذیل کام کریں:

محدود مقامی رسائی

ہنگامی حالت والی گاڑیاں  •
Access-A-Ride  •

افادیت والی گاڑیاں  •
سٹی سروس کی گاڑیاں  • 

پارکنگ )تمام ضابطے الگو ہیں(  •
اٹھانا/چھوڑنا  •

مقامی ترسیالت  مزید معلومات کے لیے براہ کرم • 
nyc.gov/openstreets مالحظہ کریں۔ 

مکمل بندشیں کاروں کے بغیر ان سرگرمیوں کی ایک حد تک کی اجازت دیتی ہیں جو 
مقامی کاروباروں اور اسکولوں کا تعاون کرتی ہیں اور New Yorkers کے ایک 

 Open Streets ساتھ کہیں جمع ہونے کیلئے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ
متعدد استعماالت کو سپورٹ کرتی ہیں، بشمول باہر کھانا کھانا، پڑھائی کرنا، اور 

کمیونٹی پروگرام کرنا۔ بالک کی مکمل بندشوں کے نفاذ پر گاڑیوں تک رسائی اور 
پارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہنگامی حالت والی گاڑیوں تک رسائی کے لیے 15 فٹ 

ہنگامی لین کا ہر وقت خالی ہونا ضروری ہے۔

مکمل بندش اور مکمل بندش: اسکولز
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