
 

 مجتمعيةجماعة  للحي السكني أونادي إنشاء لبدء  ةالمبادئ األساسي
 

 
 لماذا نبدأ بإنشاء نادي للحي السكني؟

 تعرف على جيرانك.لغرض ال 
 ل  اا وجمأكثر أمان   سكنية بناء أحياءل. 
 المجتمع. شاكل ومخاوفمعالجة م 
 .البقاء على اطالع حول القضايا المحلية ومقابلة المسؤولين في المدينة 
 للحي السكني والتجمعات الجتماعية السعيدة مناسباتستضافة الإ. 
 المدينة في مركزتأكد من أن مجتمعك لديه صوت ال  

 

 
 من أين أبدء؟

 
التي تحتوي  راتونشمال إطبع،أعمال تجارية(. ةخلفي حديقةجتماعك األول )الكنيسة، إل المناسب ختر الوقت والتاريخ والموقعإ .1

مها(. استخدإ يمكنهي أدوات مجانية على اإلنترنت  PosterMyWallو  Canvaجيرانك )ووزعها على الالزمة المعلومات 

 أعضاء لبدء النادي والعمل كموظفين. سوف تحتاج الى أربعة

نهم وأفضل طريقة للتواصل معهم. يواحيث يمكن لألشخاص كتابة أسمائهم وعن أحضر ورقة تسجيلمناسبة، في كل اجتماع أو   .2

 .بسجل لهذه اإلجتماعات فاظتحوضع جدول أعمال لإل

 جتماعك األول أو الثاني:إفي  ألمورالتاليةتأكد من التحدث عن ا  .3
  ؟الخ.، العامةالسالمة للحفاظ على إطالق دورية  وأالمجموعة. هل تريد تنظيف األزقة،  بإنشاء بدءالتحدث عن سبب رغبتك في 

  قواطع متعددةأو تحديده بقاطع واحد حدود النادي؟ هذا يمكن. 

 الخ، من كل شهرالخميس الثاني  مثال   ؟وف تجتمعونلنادي؟ كم مرة سلسم ايجاد إ. 

 مجموعة البريد اإللكترونيعن طريق  –فية التواصل معك . قرر كيوقعون عند الحضورتأكد من أن األشخاص ي (email 

group)نصيةرسائل ، مجموعة ال (text group)  رات اإلعالنية؟ونشمالهاتف ، الألرقام ، شجرة 

  جيران إلى معلومات تتم مشاركتها بلغات أخرى؟الهل يحتاج أي من 

 

يستغرق األمر بضعة أشهر حتى يتذكر الناس الحضور يمكن أن . لحضوربالتذكير األعضاء ستخدام رسائل البريد اإللكتروني أو المكالمات إ .4
 إلى الجتماعات بدون تذكير!

 .وأمين للسررئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق إختيار سوف تحتاج إلى كذلك . موظف كل وظيفة، وماوظفينمالتخاذ قرار بشأن إ .5

 الخاصة بك. ة السكنيهمنطقال)المرفقة( وإرسالها إلى مدير  النادي في ستمارة التسجيلإامأل  .6
 

 

 

 .ا للحي السكنيرسمي   ا! هذا يعني أنك أصبحت اآلن نادي  مبروك
 



 

 

 ما هي األنشطة التي يمكن أن نستضيفها؟
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟أين يمكنني العثور على مساعدة إضافية
 
  األحياء السكنية نمو نواديفي  للمساعدة ابرنامج   عضو مجلس المدينة عن المنطقة السادسة كاستاندا لوبيز أطلق 

على األيميل أو 567-3027 318 الرقم  علىفتون برانج أبتصل إاألخرى.  حياءاأل مجموعاتو

branchea@detroitmi.gov  لتحديد موعد . 
Habla Español؟ Llame a Laura al 313-224-1204 o al correo sanchezl@detroitmi.gov. 
 

  األحياء السكنية على الرابط على اإلنترنت لتطوير نوادي موقعفي مدينة ديترويت  إدارة األحياءلدى :

http://www.detroitmi.gov/Detroit-Opportunities/Improve-Your-Neighborhood 
 السكني. حيالا أن يعطوك حقائب وقفازات لتنظيف أيض   بإمكانهم

 

السكان على إطالق نوادي بمساعدة  (AmeriCorps' Urban Safety Program) برنامج السالمة الحضرية قومكما ي
   اإليميل بهذا البرنامج على التصالالرجاء وإجراء تقييمات السالمة المنزلية لتعزيز السالمة العامة. األحياء السكنية 

amusprogram@gmail.com .لمزيد من المعلومات 

 لغرض المشاركة معهم في المعلومات واإلهتماماتتوفير مساحة للجيران 

في الحي تنظيف زقاقل حملة تنظيمقم ب   

 الورق او لعب/ إقامة ليلة لمشاهدة األفالم 

عامةالسالمة الفي الحي للتأكد من  التجولالقيام ب 

:إلخ.في الحيشرطة ال ينتسبمعضو المجلس،  مثل مقابلة مسؤولي المدينة ، 

 ا لقضاء وقت ممتعإقامة  مع العائلة يوم 

ها في الحيوتجميل إختيار قطعة أرض شاغرة 

 

 للحي السكنيإخبارية  نشرةإنشاء 

 حتجاجإتنظيم 

في الحي السكني لمسنينااألشخاص  زيارة  

لسكانباالتصال ل أرقام تجميع قائمة 

اشهري   طبقبوجبة أو حفلة يساهم فيها كل ضيف  ستضافةإ 

(غيرهال، واطفاأل مجالسةة الخدمات )تجريف الثلج، شاركلوقت لملبنك  إنشاء 

نادي للكتاب من خالل نادي الكتب في مكتبة ديترويت العامة في برنامج حقيبة ةفاستضإ 
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