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بين كانون الثاني (يناير)  2019وآذار (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:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الشوارع والتجوال في المنطقة
المنازل والشقق
األعمال والوظائف المتاحة
الحدائق واألراضي العامة
أماكن للشباب
الصحة والتعليم والسالمة العامة
دعم المنظمات التابعة للمقيمين في الجهات

الراعية للمشروع
إدارة التخطيط والتطوير في مدينة ديترويت
مشروع كودي روج (شركة دي تي إي إنيرجي DTE
 ،Energyشركة جنرال موتورز ، GMشركة كويكن
لونز  Quicken Loansللقروض العقارية ،ومؤسسة
سكيلمان)Skillman Foundation
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

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
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مراحل المشروع وأنشطته

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

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

ورش عمل مندوب المدرسة وتخطيط االجتماعات
والندوات في المدرسة  -يعمل موظفو التخطيط مع
ممثلي المدارس من ثماني مدارس في المنطقة
لمناقشة وتوثيق الحي السكني

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

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

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

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

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

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

قمة الشباب للعمران لجمع الشباب من مختلف أنحاء
المنطقة السكنية والمدينة لمناقشة ما هو العمران
المرتكز على الشباب وحول ماذا يدور.

المرحلة  .3إستنتاجات 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  .4بناء 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

إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺴﻮدة
اﻟﻤﺸﺮوع

ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺎت ،ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،وﺑﺪء اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻨﺎء اﻻﺗﻔﺎق واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺒﺎب وﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( 2019

ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴﻮ( 2019

ﻧﻴﺴﺎن )أﺑﺮﻳﻞ( 2019

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول )أﻛﺘﻮﺑﺮ( 2019

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( 2020

أﺣﺪاث وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺪوب ورش اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع

ﻣﻨﺪوب ورش اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -ﻗﻴﺎدة اﻟﺸﺒﺎب )إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ(
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

إﻃﻼق
اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺪﻋﻮة
ﻹﺟﺘﻤﺎع
ا ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ا ﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﻄﻂ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻄﻂ
واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺒﺎب
وﻗﻤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﻤﺮان

اﻟﺪﻋﻮة
ﻹﺟﺘﻤﺎع
ا ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ا ﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل
ﻣﺴﻮدة ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻬﺎﺋﻲ
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العمل على إنجاز األمور
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻮﺳﻄﺎء

ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم 2020
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮدي رووج و
وورﻧﺪﻳﻴﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة ذات ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻮاﺻﻞ
.واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال
"ﻟﺴﺒﻌﺔ "ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻌﺎم 2020

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮدي رووج
و وورﻧﺪﻳﻴﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺸﻮارع واﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺸﻘﻖ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻮﺳﻄﺎء

إدارة
اﻷﺣﻴﺎء
ا ﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
إدارة
ا ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤُﻨﻔّﺬة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ
.اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ

إدارة
اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ
إدارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻓﻲ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ

ﺷﺮﻛﺔ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ
ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

إدارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻓﻲ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ
إدارة اﻟﻨﻘﻞ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻣﻴﺸﻴﻐﺎ ن

ﻣﺆﺳﺴﺔ
إﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ
أﺻﺤﺎب
اﻷﻋﻤﺎل

إدارة
اﻹﺳﻜﺎن
واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ

أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﻨﺎزل

اﻟﻤُﻼّ ك

إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ
اﻟﻤﺪارس
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻲ
ا ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻗﺴﻢ
ﺷﺮﻃﺔ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ

اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ

ﻣﺆﺳﺴﺎت
دﻋﻢ
اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
و اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺰودي
اﻟﻤﻮارد
اﻵﺧﺮﻳﻦ

ﺑﻨﻚ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ
ﻻﻧﺪ

إدارة أﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ا ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ا ﻟﺼﺤﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ

