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تّم تأكيد محطات سيدين مرتو ويست

 وصول أرسع وأكرث تكراراً إىل مراكز التوظيف والتعليم الرئيسية 
 Sydney Olympicو Parramatta مثل

The Baysو  Park

محطة مرتو جديدة يف Westmead - أحد أكرب مراكز 

الصحة والتعليم يف أسرتاليا

 Burwood تقديم خدمات القطارات ألول مرة يف

The Baysو Five Dockو North

محطة مرتو جديدة يف سيدين أوملبيك بارك - وهي منطقة 

رياضية وترفيهية رائعة يف سيدين

متكامل مع بقية نظام النقل العام يف سيدين

ميكن الوصول إليه بالكامل من خالل املصاعد والوصول املستوي 

بني القطارات واملنصات

قطارات املرتو املكيفة بالكامل من الجيل القادم 

جميع البنية التحتية لسيدين مرتو مثل املحطات والقطارات 

ومسارات السكك الحديدية مملوكة من قبل حكومة نيو ساوث 

ويلز

يستخدم سيدين مرتو تذاكر Opal ويتم تحديد األسعار من 

قبل حكومة نيو ساوث ويلز
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19

سيهدف سيدين مرتو ويست إىل أن يكون وقت 

السفر حوايل 20 دقيقة بني Parramatta و 

Sydney CBD

فنان عن محطة مترو ويستميد انطباع ال

من املقرر أن يبدأ العمل عىل سيدين مرتو ويست يف عام 2020 - حيث 

سيصل قطار املرتو ذو املستوى العاملي إىل غريب سيدين.

بدأت اآلن عملية التخطيط الرسمية، مبا يف ذلك تأكيد محطات املرتو 

 Sydney Olympic وParramatta و Westmead الجديدة يف

 Five و Burwood North و North Strathfield و Park

.The Bays  ومنطقة Dock

سيكون سيدين مرتو ويست خط السكك الحديدية الكبري التايل للمرتو 

تحت األرض يف املدينة - رابط جديد سهل يضاعف السكة الحديدية بني 

املناطق التجارية املركزية لسيدين وباراماتا. ستصبح سكة املرتو أسهل 

وأرسع رحلة بني املركزين. 

سيقدم املرشوع حوايل 24 كيلومرتاً من األنفاق املزدوجة بني 

 ،)Sydney CBD( واملنطقة التجارية املركزية لسيدين Westmead

لربط املجتمعات الجديدة بخدمات القطارات، وتخفيف الضغط عن 

خطوط القطارات الحالية، ودعم منو فرص العمل وتقديم خدمة أفضل ل 

3.2 مليون شخص يعيشون يف غريب سيدين بحلول عام 2036.

تقوم حكومة نيو ساوث ويلز بتقييم املحطات االختيارية يف 

Rydalmere وPyrmont ويجري املزيد من التخطيط لتحديد 

موقع محطة املرتو الجديدة يف املنطقة التجارية املركزية لسيدين.

المّيزات الرئيسية لسيدني مترو ويست:



مفتاح

سيد� مرتو ويست
(سوف يتم تأكيد التخطيط النها
 لسكة الحديد)

 CBD منطقة التحقيق لسيد�

محطات اختيارية

مرفق الخدمات

مرفق اإليواء والصيانة 

شبكة قطارات ضواحي سيد�
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محطات سيدين مرتو ويست
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              Rydalmere

  

Parramatta

.

Sydney Olympic Park

.

North Strathfield

.

Burwood North
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Five Dock

  

The Bays منطقة

Pyrmont

 Sydney( املنطقة التجارية املركزية لسيدين

)CBD

 )Westmead( مستشفى ويستميد   

Rydalmere ،جامعة ويسترن سيدني

جامعة ويسترن سيدني، باراماتا.

مقهى شمال ستراثفيلد.

Sydney Olympic Park

ستكون محطة مرتو Parramatta املقرتحة 

  George عىل قطعة األرض املحاطة بشوارع

 Smithو Churchو Macquarieو

Horwood Place مع مدخل يف

 Sydney Olympic تقع محطة مرتو

 Sydney املقرتحة جنوب محطة Park
Olympic Park  الحالية. تقع املحطة إىل 
الرشق من Olympic Boulevard مع 

 Herb Elliot مداخل املحطة الرئيسية بني

Avenue و Figtree Drive وقبالة 
.Dawn Fraser Avenue

 North Strathfield ستكون محطة مرتو

 North املقرتحة بجوار محطة

Strathfield الحالية. وستقع منصات املرتو 
الجديدة بجانب املحطة الحالية وسيكون الدخول 

 Queen إىل املحطة من مدخل جديد يف

.Street

تقع محطة مرتو Westmead  املقرتحة 

 Hawkesbury عىل الجانب الرشقي من

 Westmead جنوب محطة ،Road
الحالية. سيكون للمحطة مدخل واحد يف 

.Hawkesbury Road

تقع محطة مرتو Westmead  املقرتحة عىل الجانب 

الرشقي من Hawkesbury Road، جنوب 

محطة Westmead الحالية. سيكون للمحطة 

.Hawkesbury Road مدخل واحد يف

 Rydalmere يتم اعتبار

كخيار محطة إسرتاتيجية 

خاضع لدراسة الجدوى.



مفتاح

سيد� مرتو ويست
(سوف يتم تأكيد التخطيط النها
 لسكة الحديد)

 CBD منطقة التحقيق لسيد�

محطات اختيارية

مرفق الخدمات

مرفق اإليواء والصيانة 

شبكة قطارات ضواحي سيد�
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Sydney Olympic Park
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Pyrmont

 Sydney( املنطقة التجارية املركزية لسيدين

)CBD

Burwood Park

محطة سيدني مترو.

المتحف البحري األسترالي.

White BayFive Dock, Great North Road

تقع محطة Five Dock املقرتحة قبالة 

 East بني ،Great North Road
 Second ثم عند زاوية Street

 .Waterview Street و Avenue
 Fred Kelly سيكون مدخل املحطة يف

 Great North قبالة Place
.Road

 Glebe املقرتحة بني Bays تقع محطة

Island  ومحطة White Bay  للكهرباء 
.White Bay مع مدخل إىل الجنوب من

سيتم تحديد موقع محطة سيدين CBD املقرتحة 

بعد إجراء مزيد من التحقيقات وإرشاك املجتمع 

وأصحاب املصلحة.

 Burwood North تقع محطة

 Burwood املقرتحة يف زاوية طريقي

و Parramatta، مع مداخل 

عىل كال الجانبني الشاميل والجنويب من 

.Parramatta Road

تعترب Pyrmont كخيار محطة إسرتاتيجية 

خاضع للجدوى.
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اتصلوا بنا

  173 612 1800 خط المعلومات المجتمعية مفتوح 24 ساعة
sydneymetrowest@transport.nsw.gov.au   

         Sydney Metro West  
          PO Box K659, Haymarket NSW 1240       

ـ       وا ب  إذا كنتم بحاجة إلى مترجم فوري، اتصل
TIS National على 450 131  واطلبوا منهم االتصال بالرقم 

1800 612 173

الخطوات التالية

منذ عام 2016، تعمل سيدين مرتو مع املجتمعات املحلية وأصحاب 

املصلحة والصناعة إلنشاء مرشوع من شأنه أن يوفر قطار مرتو رسيع 

وآمن وموثوق به. 

سيقدم فريق مرشوع سيدين مرتو ويست وثائق مفصلة للتخطيط 

والتقييم البيئي ملزيد من العرض العام والتشاور املجتمعي. 

سيتم وضع بيان التأثري البيئي للمرحلة األوىل من املرشوع - 

Westmead  إىل  The Bays، و Sydney CBD -  يف العرض 

العام يف عام 2020. وسيتم تقييم مراحل أخرى من سيدين مرتو ويست 

يف بيانات التأثري البيئي الالحقة.

خالل فرتة العرض، سيتم تشجيع املجتمع عىل اإلدالء بآرائهم حول 

موضوعات تشمل تأثريات البناء والضوضاء واالهتزازات والوصول إىل 

املوقع وحركة املرور وعمليات سيدين مرتو. وسيستضيف فريق املرشوع 

أيضاً سلسلة من الجلسات املجتمعية بدون حجز حيث ميكن ألعضاء 

فريق املرشوع اإلجابة عىل أي أسئلة. 

عملية التخطيط لسيدني مترو ويست
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حدث مجتمعي لسيدني مترو.

العمل مع املجتمع

مدراء المكان

لدى سيدين مرتو ويست إختصاصيني يف العالقات املجتمعية  يُدعون 

مدراء املكان والذين ميكن االتصال بهم للحصول عىل مزيد من املعلومات 

حول املرشوع. إن دورهم هو أن يكونوا مبثابة جهة اتصال مبارشة واحدة 

بني أفراد املجتمع وفريق املرشوع. 

استحواذ الممتلكات

سيتواصل مدراء اإلستحواذ  والشخصيون التابعني لنا مع أي مالك أو 

مستأجر تتأثر ممتلكاته مبارشة باملرشوع..

قم باملسح هنا لإلطالع عىل ملخص 

مرشوع مرتو سيدين ويست

إعداد وتقديم تقرير تحديد النطاق، وطلب متطلبات التقييم 

 )SEARs( البيئي للسكريرت

)SEARs( تلقي متطلبات التقييم البيئي للسكريرت

نحن هنا

إعداد وعرض بيان التأثري البيئي - حد أدىن 28 يوماً 

إعداد وتقديم العروض وتقرير البنية التحتية املفضلة

تلقي تقرير املرشوع

بدء البناء

مفتوح للركاب
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https://www.facebook.com/SydneyMetro/?fref=nf
https://au.linkedin.com/company/sydney-metro
https://www.sydneymetro.info

