
منطقة المشروع
يتركز إطار عمل مشروع منطقة كودي رووج و وورندييل 

السكنية حول شارع جوي وجادة وورن بين شارع 
غرينفيلد و روج بارك، وتشمل جميع األراضي على 

بعد نصف ميل من شوارع التسوق الرئيسية هذه، من 
الشمال إلى شارع غرب شيكاغو ومن الجنوب إلى 

خط المدينة مع مدينة ديربورن. بينما تركز الدراسة على 
المنطقة داخل هذه الحدود، إال أنها تهدف إلى تضمين 
وإستفادة جميع المقيمين في األحياء السكنية بما في 

ذلك فرانكلين بارك و جوي كوميونيتي وجادتي وورندييل 
و ورن

قم باإلتصال و إحصل على المزيد من المعلومات على 
الموقع اإللكتروني 

codyrougeandwarrendaleplan.org
@codyrougeandwarrendaleplan

مات ويليامز، مدير المشروع
williamsmat@detroitmi.gov

224-5594 )313(

ما هو إطار عمل منطقة كودي رووج و وورندايل السكنية الذي يرتكز على الشباب؟

بين كانون الثاني )يناير( 2019 وآذار )مارس( 2020 
، سيجمع إطار عمل منطقة كودي رووج و وورندايل 

السكنية بين حكومة المدينة ومنظمات المنطقة السكنية 
والمقيمين وغيرهم لوضع خطة للمنطقة والتي ترتكز 

على الشباب. ستطرح المناقشات العامة وبرامج الشباب 
والفعاليات المجتمعية لكي تحدد المشروعات العملية 

لسبعة عناصر من المنطقة السكنية:

الشوارع والتجوال في المنطقة   .1
المنازل والشقق  .2

األعمال والوظائف المتاحة  .3
الحدائق واألراضي العامة  .4

أماكن للشباب  .5
الصحة والتعليم والسالمة العامة  .6

دعم المنظمات التابعة للمقيمين في الجهات   .7

الراعية للمشروع
إدارة التخطيط والتطوير في مدينة ديترويت

 DTE مشروع كودي روج )شركة دي تي إي إنيرجي
Energy، شركة جنرال موتورزGM ، شركة كويكن 

لونز Quicken Loans للقروض العقارية، ومؤسسة 
)Skillman Foundationسكيلمان

اللجنة التوجيهية التنظيمية
مركز المجتمع العربي للخدمات االقتصادية واالجتماعية

 ACCESS
 تحالف كودي روج المجتمعي للعمل

تحالف كودي روج فيث
إدارة األحياء السكنية في ديترويت المنطقة السابعة 

جمعية فرانكلين بارك المجتمعية
جمعية أصدقاء روج بارك 

جمعية جوي المجتمعية
مؤسسة جوي-ساوثفيلد للتنمية المجتمعية

المركز اإلسالمي في ديترويت
منظمة وورين أفنيو المجتمعية

منظمة وورينديل المجتمعية
قادة الشباب



المرحلة 1. بناء الشراكات، وجمع المعلومات، وبدء 
المحادثات العامة

ورش عمل مندوب المدرسة وتخطيط االجتماعات 
والندوات في المدرسة - يعمل موظفو التخطيط مع 

ممثلي المدارس من ثماني مدارس في المنطقة 
لمناقشة وتوثيق الحي السكني

تجمع اللجنة التوجيهية التنظيمية بين حكومة المدينة 
ومنظمات األحياء السكنية والشباب لتوجيه المشروع

بدء التحقيق في إطار عمل المنطقة السكنية حول 
من يتخذ القرارات بشأن تصميم وتخطيط الحي من 

قبل الشباب

االنطالق العام حيث يبدأ الجهات الراعية للمشروع 
واللجنة التوجيهية والشباب المحادثة العامة

المرحلة 2. قيام الشباب وجميع سكان الحي 
بالمشاركة في المشاريع في الحي السكني

برنامج مخطط سكنة المنطقة من جميع األعمار 
المهتمين بالتخطيط للحي السكني والعمل على 

إشراك جيرانهم كذلك

مشاريع العمل السريع في الربيع التي إقترحتها 
منظمات الحي السكني للقيام بأشياء حقيقية مع 

الشباب والسكان

مشاريع تصميم الخطط والبناء الصيفية التي يقودها 
الشباب لتشغيل األيادي في التخطيط  والتصميم 

والبناء لتحسين األحياء السكنية

قمة الشباب للعمران لجمع الشباب من مختلف أنحاء 
المنطقة السكنية والمدينة لمناقشة ما هو العمران 

المرتكز على الشباب وحول ماذا يدور.

المرحلة 3. إستنتاجات مسودة المشروع 

مناقشات عامة تستضيفها مجموعات األحياء السكنية 
لجمع مجموعات صغيرة من السكان معًا لمناقشة 

إمكانيات إطارعمل الحي السكني

عقد تجمع لسكان المنطقة لجذب السكان من جميع 
األحياء وذلك لتبادل األفكار وبناء االتفاقيات

المرحلة 4. بناء االتفاق واإلنتاج النهائي

عقد تجمع لسكان المنطقة لجذبهم من جميع 
األحياء السكنية وذلك لتبادل األفكار وبناء االتفاقيات

إجتماعات عامة حول مسودة خطة المشروع  
والخيارات النهائية لمناقشة وتحديد الجوانب النهائية 

إلطار عمل الحي السكني

التقرير النهائي لالستخدام والتنفيذ واإلستشارة 
والتثقيف

ما هو إطار عمل منطقة كودي رووج و وورندييل السكنية الذي يرتكز على الشباب؟
مراحل المشروع وأنشطته



كانون الثاني (يناير) 2020كانون الثاني (يناير) 2019 تشرين األول (أكتوبر) 2019تموز (يوليو) 2019نيسان (أبريل) 2019

ما هو إطار عمل منطقة كودي رووج و وورندييل السكنية الذي يرتكز على الشباب؟
مراحل المشروع

 أحداث ومشاريع المنطقه السكنية

اللجنة التوجيهية التنظيمية - قيادة الشباب (إجتماعات شهرية

برنامج مخطط سكان الحي
مشاريع العمل السريع

بناء الشراكات، جمع المعلومات ، وبدء المحادثات العامة

قيام الشباب وجميع سكان الحي بالمشاركة في المشروعات في الحي السكني

بناء االتفاق واإلنتاج النهائي  إستنتاجات مسودة
المشروع

 التحقيق في إطار
عمل المنطقة السكنية

مندوب ورش المدرسة
 الدعوة

لإلجتماع
 الدعوة

لإلجتماع

 إطالق
 البداية
العامة

 مشاريع تصميم الخطط
 والبناء بقيادة الشباب

وقمة الشباب للعمران

 إجتماعات عامة حول
 مسودة خطة المشروع

والخيارات النهائية
 التقرير
الهائي

 مناقشات عامة تستضيفها
 مجموعات المنطقة

السكنية

 الدعوة
 إلجتماع
لمنطقة  ا
لسكنية ا

 الدعوة
 إلجتماع
لمنطقة  ا
لسكنية ا

(

مندوب ورش المدرسة



ما هو إطار عمل منطقة كودي رووج و وورندييل السكنية الذي يرتكز على الشباب؟
العمل على إنجاز األمور

 الشوارع والتجوال في المنطقة

المنازل والشقق

األعمال والوظائف المتاحة

الحدائق واألراضي العامة

أماكن للشباب

الصحة والتعليم والسالمة العامة

 دعم المنظمات التابعة
  للمقيمين في المنطقة

 إطار عمل منطقة كودي رووج
السكنية و وورندييل 

 إدارة
 الخدمات
العامة

 بنك
 ديترويت

الند

 إدارة أمن
 المباني

 والهندسة
لبيئية ا

 إدارة
 اإلسكان
والتنشيط

 مؤسسة
 إستثمر في

ديترويت

 إدارة المياه
 والصرف

 الصحي في
ديترويت

 المجموعات
 السكانية
والشباب

 شركة
 ديترويت

 للنمو
االقتصادي

 إدارة
 األحياء
لسكنية ا

 أصحاب
المنازل

المستأجرينالمُّالك

 المؤسسات
و الشركات

 مزودي
 الموارد
اآلخرين

 إدارة
لتخطيط  ا
التنمية و 

 قسم
 شرطة

ديترويت

 المنظمات
الصحية

 ديترويت
 المدارس

 العامة حي
لمجتمع ا

 أصحاب
المباني

 أصحاب
األعمال

 مؤسسات
 دعم

 األعمال
التجارية

 إدارة النقل
 في

 ديترويت

 إدارة
 االشغال
العامة

 إدارة النقل
 في

 ديترويت

 إدارة النقل
 في والية
ميشيغان

 فيما يلي بعض الوكاالت والجهات الحكومية األخرى التي ستحتاج إلى
.المشاركة في تنفيذ مشاريع لمختلف جوانب الحي السكني

 سيتضمن التقرير النهائي لعام 2020
 عن إطار عمل منطقة كودي رووج و

 وورندييل السكنية مشاريع محددة ذات
 فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل

 "لسبعة "مكونات لألحياء السكنية

 سيتم تنفيذ هذه المشروعات من قبل إدارة
 األحياء السكنية والتخطيط والتنمية التابعة

 لحكومة المدينة والمجموعات السكانية من
 خالل العمل المباشر والتشاور والتواصل

.والتنظيم وجمع األموال

الوسطاء

الوكاالت المُنفّذة للمشاريعالوسطاء تحديد المشاريع

 التقرير
 النهائي

لعام 2020


