
 سیقوم التصویت بنعم على اإلجراء MEASURE 26-218) بإطالق االستثمارات التي تأخرت كثیرا في طرقنا وجسورنا الفدیمة،
 وبوفر ما یزید عن 37,500 وظیفة بأجور مناسبة لتكوین األسرة، وستساعد على إعادة بناء اقتصادنا المحلي. لقد عاد نمو منطقتنا

 وازدحام السیر فیها إلى المستویات التي كان علیها قبل الوباء. یجب علینا اتخاذ خطوات قیمة وفعالة تساعد في تخفیف االزدحام دون
 إیذاء مناخنا واقتصادنا ونوعیة الحیاة التي نعیشها. سیضع التصویت بنعم على MEASURE 26-218 االستثمار في الحافالت،

 وخطط السكة الحدیدیة الخفیفة، واألرصفة، وشوارع أكثر أماًنا في المنطقة وذلك بواسطة فرض ضریبة على 9% من أكثر المؤسسات
 ثراء. یدعم هذا اإلجراء المئات من المنظمات االتي تستند على المجتمع المحلي، والتي ساهمت في صیاغة االقتراح.
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 سیستثمر إجراء "لنتحرك" (Get moving) فیما یلي:
 ما یقارب من 45 میًال من األرصفة الجدیدة وإضافة 140 میًال من ممرات جدیدة للدراجات، مركزة بشكل كبیر حد كبیر●

  على المجتمعات ذات البشرة الملونة.
 120 میًال من تحسینات في الطرق و280 تقاطع طرق معلمة جدیدة تجعل التنقل في أرجاء منطقتنا أكثر أمانًا ویمكن●

 االعتماد على هذه الطرق بنسبة أكبر. 
 أول نظام للنقل السریع بالحافالت في المنطقة. ●
 11 میًال من خطوط ماكس (MAX) الجدیدة.●
 بطاقات مجانیة للنقل السریع لجمیع شباب وشابات المدارس الثانویة في منطقتنا. ●
 و4,000 إشارة ضوئیة جدیدة لجعل شوارعنا أكثر أمنًا ووصوًال إلیها.●

 

 االستعداد للنمو وحركة المرور: مع انتعاش اقتصادنا واستمرار منطقتنا في النمو، سیرجعنا ذلك إلى االزدحام في المرور. یجب علینا أن
 نتخذ اإلجراءات اآلن. انتقل معدل 1,000 مقیم جدید في الشهر إلى منطقة بورتالند الكبرى (greater Portland region) في عام
 2018. سیعتبر ما یقارب ملیون شخص جدید هذه المنطقة موطًنا لهم في العقود القادمة. یجب علینا اتخاذ خطوات قیمة وفعالة تخفف

 عن االزدحام دون ایذاء مناخنا واقتصادنا ونوعیة الحیاة لدینا.
 

 االستثمار في بناء طرق وأرصفة أكثر أماًنا: كلنا نستحق أماكن آمنة للمشي والركوب على الدراجات. یستهدف هذا اإلجراء موارد
 األرصفة والطرق اآلمنة، عالوة على إجراء تحسینات في طرقنا والتي تعطي للسائقین المزید من الوقت لالستجابة وتشجیع سلوكیات

 أكثر أمًنا لقیادة المركبات.
 

 االنطالق السریع القتصادنا: یوافق االقتصادیون عبر األطیاف السیاسیة بأنه من أجل تحقیق إطالق سریع القتصادنا ودخولنا في طور
 العمل والحركة واالزدهار مرة ثانیة، یجب علینا أن نستثمر في الهیاكل األساسیة والوظائف المحلیة. لقد ركزت منطقتنا ووالیتنا وبالدنا
 على أولویة االستثمار في النقل أثناء مراحل عدم التیقن االقتصادي إبان الفترة ما بین برنامج الصفقة الجدیدة (New Deal) والقانون

 األمریكي لإلنعاش وإعادة االستثمار لعام 2000 (American Recovery and Reinvestment Act of 2009). إننا نعرف
 أن هذه هي أفضل طریقة للتأكد من أننا نظهر أقوى مما كنا علیه وجاهزون للمستقبل الذي نستحقه.

 

 دفع العدالة العرقیة إلى األمام: كما یساعدنا إجراء "لنتحرك" في وضع قیمنا في موضع التنفیذ ویقوم باستثمارات في بالغ األهمیة في
 األحیاء التي تعاني نقًصا في الخدمات حیث نتج تخطیط النقل على أساس العرق حاجة ماسة للوصول إلى وسائل النقل واألرصفة
 وتحسینات في األمن واستثمارات أخرى. من السهل القول بأن "حیاة ذوي البشرة الداكنة مهمة" – إال أن من المهم أیضا وضع

 استثمارات  في المجتمعات ذات البشرة الملونة أثناء مكافحة النزوح. إذا كنا نعتقد في الحقیقة بالعدالة العرقیة وتصحیح التراث العرقي في
 هذا البلد، عندئذ یجب علینا التخاذ اإلجراءات والقیام بالتغییر.

 

 توسیع خیارات النقل السریع: سیؤسس هذا اإلجراء أول شبكة للنقل السریع للحافالت وإنشاء خطوط إضافیة لماكس السریع الضروریة
 جًدا. ستحسن هذه التحسینات في النقل الفاعلیة واألمن، وتزید من مقدار الوصول للمجتمعات المهمشة تاریخًیا، وتقلص من التلوث

 الكربوني.
 

 معالجة التغییر المناخي: إن النقل أكبر مساهم النبعاث غازات الدفیئة في والیة أوریغون.  لیش هناك إجراء أو وسیلة بحد ذاتها یمكن أن
 تحل هذه المشكلة، لكننا نعرف أن الحد من التلوث بغاز الكربون یمكن أن یؤدي الغرض، وذلك عن طریق توفیر وسائل بدیلة للقیادة

 الفردیة للسیارات، والتي تشمل الخطوط السریعة التي یمكن االعتماد علیها وبأسعار معقولة، وركوب الدراجات والمشي.
 خلق آالف من الوظائف: سیسمح هذا اإلجراء بوضع استثمارات مطلوبة بشدة في طرقنا وجسورنا القدیمة، حینما تخلق ما یزید عن

 اآلالف من الوظائف وتساعد في إعادة بناء اقتصادنا المحلي في نفس الوقت الذي نعید فیه بناء نظام النفل لدیناز


