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شتاء 2019

نشرة District 4 الخاصة بك

إنتباه شباب ديترويت: سوف تتوفر 8,000 وظيفة في 
الصيف

برنامج تنمية موهبة الشباب في ديترويت GROW DETROIT’S YOUNG TALENT يوفر فرص عمل للشباب

لقد بدأ اآلن التسجيل لبرنامج التوظيف الصيفي للشباب في مدينة ديترويت، وهو 
 .Grow Detroit’s Young Talent برنامج

للتقدم بطلب للحصول على فرصة عمل من أكثر من 8,000 منصب 	 
متوفر، يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.gdyt.org أو االتصال 

على الرقم 313-664-5575
يجب أن يكون مقدمو الطلبات من سكان ديترويت والذين تتراوح أعمارهم 	 

بين 14-24 سنة. 
سيتم قبول الطلبات حتى تأريخ 15 آذار)مارس(	 
يمكن ألصحاب األعمال التجارية في ديترويت و الذين يرغبون في توظيف 	 

أو رعاية شباب ديترويت لمدة ستة أسابيع في شهري تموز )يوليو( وآب 
 )أغسطس( معرفة كيف يمكنهم فعل ذلك والذهاب إلى الموقع 

.www.gdyt.org

التعليق على الصورة: تعلم 
تايرون بيين، والبالغ 

من العمر 20 عاًما، 
عن تطوير أخالقيات 

العمل والمسؤولية 
المالية العظيمة من 
خالل برنامج تنمية 

موهبة الشباب في ديترويت 
GDYT. وهو اآلن يحضر كلية 

هنري فورد المجتمعية.

التعليم المجاني في الكلية لكل خريج في المدرسة الثانوية
من خالل وعد ديترويت Detroit Promise، فإن الطالب الذين يعيشون في ديترويت ويتخرجون من أي 

مدرسة ثانوية في ديترويت لديهم مسار مجاني للتعليم العالي في ست كليات مجتمعية و 17 جامعة ألربع 
سنوات. هذا العام يتم تسجيل 652 خريج في مدينة ديترويت. ابدأ في التحضير من اآلن. 

يقوم برنامج وعد ديترويت Detroit Promise بتوفير مايلي:
توفير كلية مجتمعية مجانية ألي خريج في مدرسة ثانوية في ديترويت، سواء كانت مدرسة عامة أو 	 

خاصة أو مدرسة مستقلة.
توفير الرسوم الدراسية وااللتحاق بجامعات لمدة أربع سنوات للخريجين بمتوسط درجات 3.0 وبحد 	 

أدنى في إختبار الجامعات األمريكية ACT قدره 31 أو درجة اختبار الكفاءة الدراسية SAT بمقدار 
 . 1060

موجهين أو مستشارين لتدريب ودعم الطالب ومساعدتهم على النجاح  •
هل تقدم طالبك بطلبه؟ لمزيد من المعلومات ، اذهب إلى الموقع اإللكتروني 

info@detroitpromise.com أو عبر البريد اإللكتروني www.detroitpromise.com
 التعليق على الصورة: داالس ماكغي-هنري،

 20 عاماً ، تخرج من مدرسة ديتروت
 رينايسانس الثانوية ويحضر اآلن كلية أوكالند

المجتمعية

http://www.gdyt.org
http://www.gdyt.org
mailto:info@detroitpromise.com
http://www.detroitpromise.com
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أخبار يمكنك استخدامها

هل تحتاج الى األموال النقدية في موسم الضرائب هذا ؟ قم بالمطالبة للحصول على مبلغ “ائتمان 
ضريبة الدخل المكتسب” للعائالت العاملة واألفراد. اعتماًدا على دخلك وعدد األطفال المعالين وحالة 

تقديم المستندات، يمكنك الحصول على مبلغ إضافي يتراوح بين 500 و 6,400 دوالر كرصيد 
مالي من مصلحة الضرائب األمريكية. ولكن عليك تقديم اإلقرار ضريبي للحصول على هذا الرصيد 

المالي.المساعدة المجانية متوفرة لتقديم الضرائب في أكثر من 30 موقعًا في المدينة. لمزيد من 
التفاصيل ، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني www.claimyourrefund.com أو اتصل 

بالرقم 211.
هل تعلم؟ إن أكثر من 85,000 شخص في مدينة ديترويت قد قام بتقديم المطالبة وبالتالي حصولهم 
على ما يقرب من 300 مليون دوالر من عائدات الضرائب في عام 2018 بفضل برنامج عائدات 

.EITC ضريبة الدخل المكتسب

المطالبة بمبلغ ضريبة الدخل المكتسب 

من هو المؤهل؟

None
1
2

3 or more

ماهو عدد األطفال 
المؤهلين

المقدار األكبر للدخل 
والمشمول باإلعفاء 

الجزئي
المقدار األكبر 
لمبلغ االئتمان

المقدار األكبر للدخل 
والمشمول باإلعفاء 

الكامل

$15,270
$40,320
$45,802
$49,194

$20,950
$46,010
$51,492
$54,884

$519
$3,461
$5,716
$6,431

برنامج مطابقة موتورسيتي 
MotorCity Match تحقق 

قفزة في األعمال التجارية 
الجديدة

يمكن لألشخاص الذين يتطلعون إلى بدء 
أو تطوير نشاط تجاري في مدينة ديترويت 
الحصول على المساعدة من خالل برنامج 

 .Motor City Match مطابقة موتورسيتي
يقوم البرنامج بجمع رّواد األعمال الذين 
يرغبون في إنشاء األعمال التجارية في 
ديترويت مع أصحاب المحالت التجارية 

المتوفرة، وتقديم القروض والمنح والمساعدة 
الفنية. سيكون تقديم طلبات الجولة القادمة من 

الجوائز متوفرة في 1 آذار )مارس(، ومن 
المقرر تقديمها في 1 نيسان )أبريل(. وسيتم 

منح الجوائز في 30 حزيران )يونيو(. للمزيد 
 من المعلومات، اتصل بالرقم

 4626-338-844  أو اذهب إلى 
 الموقع االلكتروني  

www.motorcitymatch.com

طرقًا مريحة لدفع فاتورة المياه DWSD توفرإدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت
لدى إدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت طرق سريعة ومريحة لتسديد 

فاتورة المياه الخاصة بك. عند تسجيل حسابك على اإلنترنت على الموقع 
االلكتروني www.detroitmi.gov/paymywaterbill ، يمكنك 

دفع فاتورتك، والتحقق من استخدامك مقدار استخدامك للمياه، وترتيب الدفع 
التلقائي وحتى إعداد ترتيبات الدفع. لتسهيل األمر عليك، هناك أيضا أكثر 

من 35 كشك للدفع السريع DivDat التي تقبل النقد والشيكات الشخصية 
أو بطاقات االئتمان. للعثور على كشك بالقرب منك، تفضل بزيارة الموقع 

. www.detroitmi.gov/DWSDKiosk االلكتروني

مساعدات فاتورة المياه لألسر ذات الدخل المنخفض
برنامج المساعدة السكنية للمياه WRAP ، هو خطة للمساعدة في الدفع 

لمساعدة المقيمين ذوي الدخل المنخفض في ديترويت مع فواتير المياه 
 WRAP الخاصة بهم. اليوم ، يساعد برنامج المساعدة السكنية للمياه

4,490 أسرة مؤهلة في ديترويت في دفع فواتير المياه الحالية والمستحقة. 
لمزيد من المعلومات ، اتصل بالرقم WRAP-386-313 أو اذهب إلى 

www.waynemetro.org/wrap الموقع االلكتروني

http://www.motorcitymatch.com
http://www.detroitmi.gov/paymywaterbill
http://www.detroitmi.gov/DWSDKiosk
http://www.waynemetro.org/wrap
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يمكنك القيام بالدفع المسبق في أي وقت تقوم 
بزيارة كشك الدفع السريع DIVDAT أو 

استخدام التطبيق.
تعرف على المبلغ الذي خصصته والمبلغ 

المستحق عليك. سيتم خصم المبلغ الذي حددته 
جانبًا من رصيدك وسيتم إشعارك عند حدوث ذلك. 
ستستمر في تلقي فواتير الضرائب. سيتم تنبيهك 

أيًضا في حالة الحاجة إلى دفع مبلغ إضافي. 

* قد يتم خصم رسوم إستخدام بطاقة االئتمان القياسية

 DivDat من خالل أكشاك الدفع السريع
المتوفرة أو عن طريق تحميل التطبيق. 

يمكنك معرفة فاتورة ضريبة العقارات لعام 
2019 ومعرفة مقدار مبلغ الدفع المسبق خالل 

12 شهًرا

 قم بتسديد الدفعة األولى 
قم بتسديد الدفعة الشهرية الموصى بها، أو أي 

مبلغ تختاره. يمكنك الدفع نقًدا أو بشيك أو استخدام 
بطاقة ائتمان. * سوف تستلم إيصااًل بقيمة الدفع 

ورسالة إلكترونية تؤكد تسديدك للدفعة.

قم بدفع ضرائب الممتلكات الخاصة بك لعام 2020 على شكل مبلغ صغير كل شهر بدال من تسديده دفعة واحدة
جميع أصحاب المنازل الذين ال يتم دفع ضرائبهم من خالل رهنهم العقاري مؤهلون للمشاركة	 
ال توجد رسوم مقابل التسجيل.	 
عليك أن تقرر في كل مرة المبلغ المخصص للدفع المسبق ومتى	 

مع حلول فصل الشتاء، قد يحتاج بعض سكان ديترويت للمساعدة في 
دفع فواتير التدفئة. يوفر صندوق الحرارة والدفء ، المعروف باسم 
THAW ، المساعدة لألسر والعوائل المؤهلة بحسب دخلها السنوي 
والتي تكافح من أجل دفع ثمن التدفئة. لمزيد من المعلومات، إذهب 

إلى الموقع االلكتروني www.thawfund.org أو اتصل بالرقم 
1-800-866-8429

المساعدة مع فواتير 
أصبح اإلبالغ عن المشاكل في منطقتك أسهل من أي التدفئة

وقت مضى بدًءا من أضواء الشوارع المكسورة إلى 
الحفر في الشوارع، وذلك باستخدام تطبيق تحسين 

ديترويت. يسمح التطبيق للمستخدمين بتحميل صوًرا 
للمشكلة، وإعطاء الموقع والحصول على التحديثات 

عن الوقت الذي سيتم فيه إصالح تلك المشكلة. قم 
بتنزيل تطبيق تحسين ديترويت من App Store أو 
Google Play. يمكن أيًضا اإلبالغ عن المشكالت 

عبر اإلنترنت على الموقع االلكتروني
www.detroitmi.gov/How-Do-I/Mobile-Apps/

.ImproveDetroit

تطبيق تحسين ديترويت
التواصل مع مجلس المدينة 

http://www.thawfund.org
http://www.detroitmi.gov/How-Do-I/Mobile-Apps/ImproveDetroit
http://www.detroitmi.gov/How-Do-I/Mobile-Apps/ImproveDetroit
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تحسينات الجوار

التخطيط إلجراء تحسينات على تخطيط منطقة غراتشيت والميل السابع 
Gratiot-7 Mile ستبدأ هذا الربيع. تضم المنطقة أحياء يحدها كل من 

الشوارع الميل الثامن وكيلي وهيوستن ويتيير وشاينير. ستركز الخطة على 
األحياء ذات العائلة الواحدة، واإلسكان متعدد العائالت وفرص البيع بالتجزئة، 

 باإلضافة إلى التحسينات على الحدائق، والمساحات الخضراء، والشوارع.

نحن بحاجة إليك لإلدالء برأيك
ستستضيف إدارة التخطيط والتطوير في المدينة خالل ساعات العمل السكان 

لإلجابة على أسئلتهم وإطالعهم على كيفية مشاركتهم. ساعات العمل تكون في 
كل يوم أربعاء في شهري شباط )فبراير( وآذار )مارس(:

من الساعة 10 الى الساعه 11:30 صباحاً في مكتبة ديترويت العامة فرع 	 
 13651 E. McNicholss ،فرانكلن على

من الساعة 5:30 مساًء الى الساعة 7:00 مساًء في مركز هيلمان   •
 19601 Crusade ،الترفيهي على

 لمزيد من المعلومات ، اتصل بمدير المشروع خليل ليجون على الرقم
0108-628-313  أو أرسل رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني 

.ligonk@detroitmi.gov

يمكنك المشاركة في تحسينات منطقة غراتشيت والميل السابع
.GRATIOT-7 MILE

يقترب مشروع الضوء األخضر Green Light لمكافحة الجريمة الذي تنتهجه مدينة ديترويت، والذي تراقب من خالله الشرطة المحالت التجارية من خالل 
كاميرات ذات الوضوح العالي، من توقيع مشاركة 500 محل تجاري. تشارك المتاجر والمحالت التجارية في جميع أنحاء المدينة اليوم، وتجري مناقشات 

إلقامة مناطق تجارية إضافية في جميع أنحاء المدينة.
  District 4 في المنطقة الرابعة Green Light في ما يلي ثالثة شركاء جدد في مشروع الضوء األخضر

 Liquor Captain, 18077 Kelly  	
 Covenant Community Care, 20901 Moross  	

Royal Skateland, 5201 Alter  	

 GREEN LIGHT مشروع الضوء األخضر
يقترب من 500 شركة على مستوى المدينة

يساعد برنامج موتور سيتي ريستور Motor City Re-Store على تحسين مظهر المحالت التجارية في المدينة من خالل تقديم منح مطابقة 
تنافسية ألصحاب المباني التجارية لتحديث واجهات محالتهم. يمنح البرنامج ما يصل إلى 500,000 دوالر كمنح في كل فصل. منذ إطالق البرنامج 

في عام 2017 ، تم تجديد 10 واجهات للمحالت، وهناك 11 أخرى في مراحل التخطيط أو تم االنتهاء منها جزئياً، وهناك 32 شركة أخرى في 
طور اإلعداد للتحديث. في المنطقة الرابعة District 4، تم تعيين صيدلية M&D Pharmacy على العنوان Mack 14525   لغرض تجديده هذا 

الصيف. إستمارة تقديم طلبات الحصول على المنح تفتح  في 1 آذار )مارس( ويجب إكمالها في 1 نيسان )أبريل(. لمزيد من المعلومات ، اتصل 
 . www.motorcityre-store.com :على الرقم 8359-749-844 أو إذهب الى الموقع

برنامج موتور سيتي ريستور MotorCity Re-Store : إصالح واجهات المحالت في المدينة

http://www.motorcityre-store.com
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www.detroitatwork.com

Securitas سيكوريتاس
هناك 200 موقع مفتوح للمساعدين األمنيين وممثلي 

خدمة العمالء

المنطقة التعليمية للمدارس العامة في ديترويت 
DPSCD

يتوفر ما يصل إلى 100 منصب مساعد لشؤون 
األغذية ومساعد لألغذية في المنطقة التعليمية 

للمدارس العامة في ديترويت

فرص التدريب
برامج مجانية في مجاالت عالية النمو مثل إصالح 

السيارات، والضيافة، والروبوتات، والحرف الماهرة، 
وقيادة الشاحنات التجارية

تعداد عام 2020
هناك أكثر من 1000 منصب متاح للقيام بالعمل 

الميداني من أجل تعداد عام 2020 ، وهي مناصب 
تبدأ من 19 دوالر في الساعة

فرص العمل المتوفرة

يقدم برنامج ديترويت في العمل 
 DETROIT AT WORK

التدريب وفرص العمل
في كل يوم يتم نشر أكثر من 5,000 فرصة عمل و 130 فرصة تدريب 

ضمن برنامج ديترويت في العمل Detroit at Work، هو مصدر المدينة 
الذي يحتاج الى وقفة واحدة لكل من يبحث عن فرص العمل والتقدم في 

الوظيفة.
 www.detroitatwork.com قم بالتسجيل على الموقع االلكتروني
أو اتصل بالرقم WORK-962-313 ، ثم قم بزيارة أحد المواقع الثالثة 

التالية: 
 	 18100 Meyers مركز األنشطة الشمالية الغربية ، على العنوان
 	 5555 Conner مركز ساماريتان، على العنوان
 	 9301 Michigan Ave على العنوان ، SER Metro

ساعات العمل في بنك ديترويت 
Detroit Land Bank العقاري

هل تبحث عن منزل لشراءه من خالل مزاد البنك للعقارات أو 
شراء قطعة األرض الشاغرة المجاورة لك؟ يمكنك االجتماع 

مع مسؤولي بنك العقارات ، من الساعة 4 مساًء الى6 مساًء. 
كل ثاني يوم خميس في مركز باتزل العائلي، في العنوان  

Kercheval  7737. لمزيد من المعلومات ، إتصل بالرقم 
BUY-DLBA-844-1 أو اذهب إلى الموقع االلكتروني 

www.buildingdetroit.org

المدينة تعلن وقف النشاط في الساحات 
الجديدة للسيارات المستعملة والخردة 

أصدر العمدة مايك دوغان حظًرا لمدة عام واحد على إنشاء ساحات 
جديدة للخردة ومنشاءآت السيارات المستعملة، إعتباًرا من 1 نيسان 

)أبريل(، لمعالجة المخاوف من إنتشار المخلفات في الألحياء السكنية 
والمرافق غير القانونية. لن تتأثر المنشاءآت التي تعمل بشكل قانوني 
بالحظر. يمنح الوقف االختياري وقتاً للمدينة لمراجعة اللوائح للتأكد 

من أنها تحمي األحياء السكنية من المخلفات والجريمة والعمليات غير 
القانونية. لإلبالغ عن منشأة ما تعتقد أنها ال تتبع القانون ، اتصل 
بإدارة اإلنشاءات وهندسة السالمة والبيئة BSEED على الرقم 

2451-628-313 ، ثم اضغط على الرقم 1 عندما يُطلب منك ذلك.

األعمال التجارية التي تأثرت بقرارالوقف
منشاءآت بيع وتخزين اإلطارات المستعملة	 
منشاءآت بيع السيارات المستعملة	 
منشاءآت معالجة خردة الحديد والمعادن	 
تجار المواد الخردة	 
منشاءآت تفكيك السيارات	 
محالت إصالح السيارات الرئيسية والثانوية	 

http://www.detroitatwork.com
http://www.detroitatwork.com
http://www.buildingdetroit.org
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ملخص االخبار

في فصل الشتاء لهذا العام، ستقوم طواقم الطرق في المدينة بكشط مسارات أوسع في شوارع األحياء وبعرض 16 
قدًما، مقارنة بـ 10 أقدام في العام الماضي

تبدأ آالت كشط الثلج في الشوارع السكنية فقط بعد تساقط الثلوج لست بوصات أو أكثر	 
يرجى إزالة السيارات قبل أن تبدأ آالت كشط الثلج بالعمل، إذا كان ذلك ممكنا حتى يتسنى للطواقم تنظيف 	 

الطريق ومنع السيارات من تغطيتها بالثلج أثناء عملية الكشط.

امسك بمجرفتك. أحضر مسحاتك.وإلبس قفازاتك. تدعو المدينة السكان كافة إلى المساعدة في تنظيف وتجميل األحياء 
السكنية أثناء حملة تجميل موتور سيتي MotorCity. من المقرر إجراء الحملة في المناطق 1 و 2 في 4 يار )مايو(؛ 

وفي المناطق 3 و 4 و 5 في 11 آيار )مايو( ؛ ومن المقرر أن تتم الحملة في الدوائر 6 و 7 في 18 آيار )مايو(. 
يجب على األفراد ومجموعات المجتمع التسجيل في دائرة األحياء السكنية من أجل الحصول على كمية محدودة من 

األكياس والقفازات، باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بالشاحنات الخاصة من حاويات القمامة والتخزين القابلة للقلب. 
قم بالتسجيل عبر اإلنترنت على الموقع االلكتروني www.motorcitymakeover.org أو االتصال بالرقم 

4415-224 )313(  لالنضمام إلى هذا الجهد.

هل تبحث لمعرفة المزيد عن االنتقال من التأجير إلى إمتالك المنزل؟ أو تبحث عن معرفة حقوقك ومسؤولياتك 
كمستأجر؟ تستضيف دائرة األحياء السكنية اإلجتماعات التي تتميز باإلرشاد والمساعدة وتوفير الموارد التي يحتاج 

إليها السكان. كما أنها توفر معلومات لألشخاص الذين يسعون لشراء منزل، بما في ذلك برامج مثل ديترويت للرهن 
 Detroit Land Bank وهيئة بنك ديترويت العقاري لمزادات المنازل Detroit Home Mortgage العقاري

.Authority house auctions
هناك ثالثة إجتماعات ستقام قريبًا: 

 	  11473 E. Outer  2 آذار)مارس(، من الساعة 11 صباًحا حتى 2 بعد الظهر في كنيسة بيثاني اللوثرية
Drive

 	 2301 Woodmere ، 14 آذار)مارس(، من الساعة 6 مساًء حتى الساعة 8 مساًء في مركز باتون الترفيهي
27 آذار)مارس(، من الساعة 5:30 حتى الساعة 7:30 مساًء. في مركز سانت سوزان للموارد المجتمعية، 	 

 19321 W. Chicago

إن شبكة iDecide Detroit هي شبكة من مقدمي الخدمات الصحية في سن المراهقة لتقديم الخدمات بما في ذلك 
الحمل واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي. هذه الخدمات متوفرة حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي.

iDecide Detroit أين يمكنك ان تجد
يقع مركز iDecide Detroit  للمراهقين الصحي في مركزباتزل العائلي Butzel Family Center في العنوان 

 Kercheval  7737 ، أو يمكننا توصيلك بأحد مزودي الشبكة البالغ عددهم 23 من خالل االتصال بالرقم
www.idecidedetroit.com 9-833 أو زيارة الموقع االلكتروني-DECIDE

المدينة تقوم بتحسين إزالة وكشط الثلوج

تقديم مساعدة للمستأجرين الذين يريدون إمتالك منزل

موارد جديدة للصحة اإلنجابية للمراهقين

إجراء تجميل في موتور سيتي MOTORCITY في شهر آيار )مايو(

http://www.idecidedetroit.com
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دوني رايت
مفتش إدارة اإلنشاءات وهندسة السالمة 
والبيئة BSEED في المنطقة الرابعة، 

313-815-5542
WrightDo@detroitmi.gov  

عضو مجلس المنطقة الرابعة، اندريه سبيفي
313-224-4841

CouncilmanSpivey@detroitmi.gov

رئيس مجلس المدينة، بريندا جونز 
عضو المجلس العام
313-224-1245

bjones_mb@detroitmi.gov

عضو المجلس العام، جيني آيرز
 313-224-4248

councilmemberayers@detroitmi.gov

مفوض الشرطة، ويلي أي. بيل 
313-316-2378

Webellcomm4@gmail.com

مدير المنطقة، ليتي آزار
313-236-3518

azarl@detroitmi.gov 

معاون مدير المنطقه، فون أرينجتون
313-236-3520

arringtonva@detroitmi.gov

منسق أعمال المنطقة، مارتل بايفنغز
313-510-5288

mbivings@degc.org

All council member offices located at 2 Woodward Avenue, Suite 1340. Detroit, MI 48226

المنطقة الرابعة DISTRICT 4: أرقام مهمه يجب معرفتها

ضباط شرطة األحياء السكنية 
الدوائر اإلدارية لألحياء السكنية

  3500 Conner Avenue ،الدائرة الخامسة
313-596-5500

  3501 Chene Street ،الدائرة السابعة 
313-596-5700

  11187 Gratiot Avenue ،الدائرة التاسعة
313-596-5900

 الضابط رونالدو تيرنر. 1
 313-590-0484

 الضابط أوبري وايد. 2
313-618-0785

 الضابط أنثوني جاكسون. 3
313-720-8088

 الضابط تانيا آندينج-ستريبلينج. 4
313-618-0767

 الضابط جوزيف كوربت. 5
313-643-0699

 الضابط ويلي سولز . 6
313-600-5595

 الضابط ديبورا غاينيس. 7
313-643-0202

 الضابط هيرمان كينغ. 8
313-643-0689

 الضابط ويلي سولز. 9
313-600-5595

 الضابط ويلي سولز  . 10
313-600-5595

 الضابط كارين ماكسي. 11
313-319-2990

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

11

يمثل كل لون ورقم منطقة ضابط شرطة الحي 
السكني. الرقم الموجود على الخريطة المطابق 

للرقم واللون في المخطط هو ضابط شرطة الحي 
السكني الخاص بك. تشير الخطوط الحمراء إلى 

حدود المنطقه اإلدارية.



2 شارع وودورد
ديترويت ، ميتشيغن 48226

المنطقة 4

 جريدتك اإلخبارية للحي
السكني

 تحديثات عن خدمات المدينة
والفرص في منطقتك

أسعار تذاكر حافالت جديدة وأسهل في 1 آيار )مايو(
اعتباًرا من 1 آيار)مايو( ، سيكون لدى راكبي الحافالت ستة خيارات لألسعار الجديدة ، بأسعار مخفضة للطالب 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقات. لمزيد من المعلومات حول ركوب الحافالت مع إدارة النقل في ديترويت 
.www.detroitmi.gov/ddot إتصل بالرقم 1300-933-313  أو انتقل إلى الموقع االلكتروني ،DDOT

تذكرة ركوب لمدة 4 ساعات: 2 دوالر )السعر المخفض: 50 سنت(	 
تذكرة لمدة 24 ساعة: 5 دوالرات )السعر المخفض: 2 دوالر(	 
تذكرة DDOT-only لمدة 7 أيام: 17 دوالر )السعر المخفض: 8 دوالرات(	 
تذكرة دخول إقليمية لمدة 7 أيام ، DDOT والحافالت الذكية SMART:  22 دوالر )السعر المخفض: 	 

10 دوالرات(
تذكرة DDOT-only لمدة 31 يوًما: 50 دوالر )السعر المخفض: 17 دوالر(	 
تذكرة دخول إقليمية لمدة 31 يوًما و DDOT والحافالت الذكية SMART:  70 دوالر )السعر المخفض: 	 

29 دوالر(

الترجمات المتوفرةتعقب عمليات الهدم 
هل تريد معرفة متى سيتم هدم الهياكل التالفة بالقرب منك؟ أرسل رسالة نصية تتضمن 

عنوانًا يهمك إلى 3366-254-313، وستتلقى رسالة نصية تسرد العناوين ضمن 
مسافة 500 قدم من المنطقة المجدولة للهدم والتاريخ التقريبي لعملية الهدم. يمكنك أيضا 

 التحقق من خريطة تعقب الهدم على اإلنترنت على الموقع االلكتروني
.www.detroitmi.gov/demolition

لترجمة هذه النشرة ، اذهب إلى الموقع 
www.detroitmi.gov/ االلكتروني
. neighborhoodnewsletter

 قم بمواكبة التحديثات على 
المعلومات والقصص من مدينة 

ديترويت!
 

www.theneighborhoods.org

تلفزيون قنوات الكابل 10 و 21 و 
22 و 68 على كومكاست 

قناة 99 على AT & T عن طريق 
االنتقال إلى قنوات مدينة ديترويت.

http://www.detroitmi.gov/demolition
http://www.detroitmi.gov/neighborhoodnewsletter
http://www.detroitmi.gov/neighborhoodnewsletter

