
Олон нийтийн нээлтийн хурал

Өмнөд Жорж Мэйсон Драйвийн 
Олон Төрөлт Тээврийн хэрэгслийн 
Коридорын судалгаа

DES - Тээвэр

Лиа Гербер - Ерөнхий төлөвлөгч 
Нэйт Грэм - Олон нийтийн оролцоо 
хариуцсан ажилтан

2022 оны 4-р сарын 6



Хурлын хөтөлбөр

 Багийн танилцуулга
 Төслийн үндсэн мэдээлэл, зорилго болон зорилтууд
 Коридорын талаарх ерөнхий мэдээлэл
 Иргэдийн оролцооны хуваарь
 Интерактив газрын зургийн талаарх тайлбар хичээл



Асуулт хэрхэн асуух вэ?



Төслийн зорилго 
болон үндсэн 
мэдээлэл



Төсөл хэрэгжих газар

Судалгааны 
нутаг дэвсгэр

15 хувь нь 
дизайн



Зорилго болон зорилтууд

 Тээврийн Мастер төлөвлөгөөний зорилгуудыг 
хэрэгжүүлэх

• Унадаг дугуйны элемент
• Явган зорчигчийн элемент
• Гудамжны элемент
• Дамжин өнгөрөх элемент



ТМТ-ны төлөвлөлтийн зорилгууд

Тээврийн
Мастер

Төлөвлөгөө
(ТМТ)

Өндөр
Чанар

Үр
ашигтай

Тогтвортой

Тэгш

Үр дүнтэй

Аюулгүй



Гудамжны элементийн зорилгууд

ТМТ-нйи
гудамжны
элемент

Сайтар 
холбосон 
сүлжээ

Бүрэн 
дүүрэн 

гудамжууд

Гэмлэлт 
бэртлийг 
багасгаж, 
ослоос 

үүдсэн нас 
баралтыг 

үгүй болгох
Гудамжууды
г үр ашигтай 

ашиглах

Хүний 
хүрээлэн 
буй орчин 

болон 
байгалийн 

орчныг 
сайжруулах



Унадаг дугуйн элементийн зорилгууд

ТМТ-ний 
Унадаг 
дугуйн 

элемент

Аюулгүй, 
тухтай 
унадаг 

дугуйны 
байгууламж

ууд
Стресс 
багатай 
замууд

Дугуйгаар 
зорчих 
явдлыг 

нэмэгдүүлэх

Өндөр 
чанартай 

дугуйн зам 
бий болгох

Дэд бүтцийг 
зохион 

байгуулж, 
засаж, 

ажиллуулах

Үр ашигтай, 
тогтвортой, 
тэгш систем



Явган зорчигчийн элементийн зорилгууд

ТМТ-ийн 
явган 

зорчигчийн 
элемент

Явган 
замын 

сүлжээг 
дуусгах

Хүртээмжт
эй бөгөөд 
тохиромжт

ой

Аюулгүй 
байдлыг 

сайжруула
х

Явган 
алхалтыг 
нэмэгдүүл

эх

Ажиллуул
ах, засах

Өндөр 
чанартай 
байгуулам

жууд



Дамжин өнгөрөх элементийн зорилгууд

ТМТ-ийн
Дамжин
өнгөрөх
элемент

Дамжин 
өнгөрүүлэх 

үйлчилгээний 
сонголтуудыг 
нэмэгдүүлэх

Хүртэмжийг 
сайжруулах

Дамжин 
өнгөрөх 

байгууламж
уудыг 

сайжруулах
Олон 

төрлийн 
тээврийн 

төвийг 
байгуулах

Дамжин 
өнгөрүүлэх 

талаарх 
мэдээллийг 

түгээх

Хүрээлэн 
буй орчинд 
мэдрэмтгий 
технологи



Коридорын талаарх 
ерөнхий мэдээлэл



Коридорын талаарх ерөнхий мэдээлэл

• Арлингтоны бульвардаас Фэйрфакс Тойргийн 
зурвас хүртэл 2.0 мил

• Хойноос-урагш чиглэсэн тээврийн гол холбоос

 Одоо үйлчилж буй удирдамж
• ТМТ-ний унадаг дугуйн элемент- унадаг дугуйн коридор

• ТМТ-ний Дамжин өнгөрөх элемент- анхан шатны дамжин 
өнгөрөх сүлжээ

• Сохор цэг- Аваар осол ихээр гардаг хэсэг

• MWCOG Тэгш байдлыг дэмжих газар нутаг



Олон нийтийн байгууламжууд

 Паркууд
• Арлингтоны Халл Уэст Парк
• Алкова Хайтс Парк
• Докторз Бранч Парк
• Баркрофт Парк

 Сургуулиуд
• Баркрофт бага сургууль
• Рэндольф бага сургууль 
• Клэйрмонт
• Уэйкфилд ахлах сургууль

 Баркрофт олон нийтийн төв



Жорж Мэйсоны гарц

 Явган зорчигчийн гарц
• Дохиожуулсан 7
• Дохиожуулаагүй 4
• 2 HAWK 

 Хурдны хязгаартай сургуулийн хоёр бүс
• Сургууль орчмын хурдны хязгаартай бүс гэдэг нь сургууль 

руу ойртох цэгээс 600 футын зайд ойр орчмын гудамжинд 
20 миль/цаг хурдлах байнгын хязгаарлалтыг хэлнэ. Хурдны 
хязгаарлалтын тэмдэг, хучилтын тэмдэглэгээ нь уг бүсийг 
тодорхой харуулдаг.



Дамжин өнгөрөх

 Автобусны гол чиглэлүүд
• ART 45: Колумбиа Пайк-DHS/Секваяа-Росслин (нил ягаан)

• ART 72: Ширлингтон-Болстон-Рок Спринг (улбар шар)

• ART 75: Ширлингтон-Болстон-ВА талбай (ягаан)



Зам болон дугуйгаар зорчих

 Зүүнээс баруун тийш чиглэсэн унадаг дугуйны 
8 сүлжээний холбоос
 Дугуйн замын 2 холбоос

• W&OD зам
• Хоёр милийн гүйлтийн зам

 Унадаг дугуйн 4 гол станци



Арлингтон бульвард - Колумбиа Пайк

 Лорем



Колумбиа Пайк- С. Фор Майл Ран Драйв

 Лорем



С. Фор Майл Ран Драйв уулзвар- С.Коламбус 
гудамж



С. Коламбус гудамж- С. Динвиддие гудамж

 Лорем



Өгөгдлийн шинжилгээ

 Уулзваруудын судалгаа
1. Арлингтон бульвард
2. Коламбиа Пайк
3. С. Фор Майл Ран Драйв
4. С. Коламбус гудамж
5. С. Хамилтон гудамж

 Өглөө, оройны оргил үеийн үеийн судалгаа
• Оргил үеийн тооллого гэдэг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн 

хамгийн их байх үед судалгааны таван уулзвар дахь тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүртгэхийг хэлдэг. 

 Нэмэлт өгөгдөл цуглуулах
• Таван (5) хөдөлгөөн ихтэй гарам байршлын 12 цагийн 

хөдөлгөөнийг тооцоолох
• Долоон өдөр хэмжигч тоолох (хурд, эзлэхүүн, ангилал)

1

2

34

5



Өдрийн замын дундаж ачаалал

2022 ооны 3-р сард хэмжигчээс цуглуулсан нэг өдрийн замын дундаж 
ачаалал

 Байршил 1 Уэйкфилд ахлах сургууль
• Өдөрт 17,000 тээврийн хэрэгсэл

 Байршил 2 С.Фор Мэйл Ран болон Коламбиа Пайкийн хооронд
• Өдөрт 12,400 тээврийн хэрэгсэлл

 Байршил 3 Коламбиа Пайо болон Арлингтоны бульвард 
хооронд

• Өдөрт 9,400 тээврийн хэрэгсэл 1

2

3



Олон нийтийн оролцоо



Онлайнаар эргэх холбоо 
үүсгэх
(Жишээлбэл, асуулгууд, санал 
авах хуудас гэх мэт)

Биечлэн оролцох болон ээлжит бус 
ажиллагаанууд
(Жишээлбэл, иргэдийн хурал, дугай 
ширээний ярилцлага, явган/автобусаар 
аялах, бодлогын ярилцлага гэх мэт)

Виртуал хурал
(Жишээлбэл, TEAMS8 
TEAMS live, Zoom гэх 
мэт)

Тойргийн зөвлөлийн ажиллагаанууд
(Жишээлбэл олон нийтийн сонсгол, 
Зөвлөийн ажлын хуралдаан, Даваа 
гарагийн нээлттэй хаалганы өдөр, 
комиссын хуралдаан гэх мэт)

Гол үйл 
явдлууд

Төслийн харилцагч

Төслийн санхүүжилт

Хөрөнгө оруулалтын 
төслүүдэд буцалтгүй 

тусламжийн өргөдлөө 
ажилтнууд ирүүлнэ 

2022-2023 оны өвөл 
болон түүнээс хойш

С. Жорж Мэйсон Драйв – Оролцооны хуваарь

Тээврийн ажилтнууд 
ирээдүйн хөрөнгийн 
сайжруулалт хийх 

коридорыг 
тодорхойлсон

2021 оны Намар/Өвөл

Одоо байгаа үйл 
ажиллагаанууд 

Олон нийтийн 
нээлтийн хурал

2022 оны 4-р сар

Онлайн үйл ажиллагаа 
болон явган аялал
2022 оны 4-р сар

Мэдээлэл
Хуваалцах/Цуглуулах

Коридорын концепцийн 
талаарх олон нийтийн 

сургалт семинар
2022 оны зун

Уулзварын концепцийн 
талаарх олон нийтийн 

сургалт семинар
2022 оны намар

Комиссын Илтгэл 
2022 оны намар

Мэдээлэл
Хуваалцах

Хойд Виржиниагийн Орон нутгийнь 
Худалдаа болон Үйлдвэрийн Таттвар

Лиэ Гербер
lgerber@arlingtonva.us

Мэдээлэл
Хуваалцах/Цуглуулах



Олон нийтийн ажиллагаанууд- 2022 оны 4-р сар

• 2022 оны 4-р сарын 6, Олон нийтийн виртуал нээлтийн хурал, 7:00pm – 8:30pm
o Энэ оройны илтгэлийн испани хэл дээрх видео бичлэгийг ирэх долоо хоногт төслийн вэбсайтад нийтлэх болно
o Илтгэлийн слайдуудыг 4-р сарын 6-наас хойш амхар, араб, кантон, мандарин, монгол, вьетнам хэлээр цахим 

хуудсанд байршуулна.

• 2022 оны 4-р сарын 6-ны Лхагва гарагаас 2022 оны 5-р сарын 1 хүртэл онлайн санал 
хүсэлтийн газрын зурагт саналаа өгөх боломжтой.
• Гүүгл веб браузер дахь орчуулгын програмаар дамжуулан орчуулга авах боломжтой.

• 2022 оны 4-р сарын 23-ны Бямба гарагт - Явган аялал 12:00 - 14:00 (Дөрвөн милийн гүйлтийн 
талбай)

o Баркрофт олон нийтийн төв - багийнхан урд хаалганы гадна уулзана.
o Испани хэлний хэлмэрч ажиллах боломжтой.

• 2022 оны 4-р сарын 28-ны Пүрэв гараг - Явган аялал 14:00 - 16:00 (Колумбийн Пайк бүс)
o Алкова Хайтс Парк - багийнхан сагсан бөмбөгийн талбайн дэргэд уулзана.
o Испани хэлмэрч ажиллах боломжтой



Вэб газрын зургийн талаарх хичээл

 https://tinyurl.com/SGMDCommentMap

https://tinyurl.com/SGMDCommentMap


Онлайнаар эргэх холбоо 
үүсгэх
(Жишээлбэл, асуулгууд, санал 
авах хуудас гэх мэт)

Биечлэн оролцох болон ээлжит бус 
ажиллагаанууд
(Жишээлбэл, иргэдийн хурал, дугай 
ширээний ярилцлага, явган/автобусаар 
аялах, бодлогын ярилцлага гэх мэт)

Виртуал хурал
(Жишээлбэл, TEAMS8 
TEAMS live, Zoom гэх 
мэт)

Тойргийн зөвлөлийн ажиллагаанууд
(Жишээлбэл олон нийтийн сонсгол, 
Зөвлөийн ажлын хуралдаан, Даваа 
гарагийн нээлттэй хаалганы өдөр, 
комиссын хуралдаан гэх мэт)

Гол үйл 
явдлууд

Төслийн харилцагч

Төслийн санхүүжилт

Хөрөнгө оруулалтын 
төслүүдэд буцалтгүй 

тусламжийн өргөдлөө 
ажилтнууд ирүүлнэ 

2022-2023 оны өвөл 
болон түүнээс хойш

С. Жорж Мэйсон Драйв – Оролцооны хуваарь

Тээврийн ажилтнууд 
ирээдүйн хөрөнгийн 
сайжруулалт хийх 

коридорыг 
тодорхойлсон

2021 оны Намар/Өвөл

Одоо байгаа үйл 
ажиллагаанууд

Олон нийтийн 
нээлтийн хурал

2022 оны 4-р сар

Онлайн үйл ажиллагаа 
болон явган аялал
2022 оны 4-р сар

Мэдээлэл
Хуваалцах/Цуглуулах

Коридорын концепцийн 
талаарх олон нийтийн 

сургалт семинар
2022 оны зун

Уулзварын концепцийн 
талаарх олон нийтийн 

сургалт семинар
2022 оны намар

Комиссын Илтгэл 
2022 оны намар

Мэдээлэл
Хуваалцах

Хойд Виржиниагийн Орон нутгийнь 
Худалдаа болон Үйлдвэрийн Таттвар

Лиэ Гербер
lgerber@arlingtonva.us

Мэдээлэл
Хуваалцах/Цуглуулах



Баярлалаа 

 Төслийн хуудас: 
• Arlingtonva.us хуудсанд оронгуутаа “South George Mason Drive” хэмээн 

хайна уу.

 Лиэ Гербер- Төслийн менежер
• Имэйл: lgerber@arlingtonva.us

 Нэйт Грэм- Олон нийтийн оролцоо хариуцсан ажилтан
• Имэйл: ngraham@arlingtonva.us

mailto:lgerber@arlingtonva.us
mailto:ngraham@arlingtonva.us
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