
وي   جرینجو لویس    
 ھو المسار الذي سیوحد االحیاء و
 الناس والمنتزھات في دیترویت. 

نحن نستمع للسكان لكي نفھم كیف 
تؤثر جرین وي على یرغبون بأن 

احیائھم .ماذا ترید أن تفعل جرین وي 
 لك؟

المزید على :تعلم   

joelouisgreenway.com 

سئلة وتعلیقاتلال  
  "جي اس دي "دیترویت مدینة  ، المشروع مدیر ، بلتییر كریستینا

joelouisgreenway.com -313.628.4318 

یتم ادارتھ من قبل قسم  مشروع جو لویس جرین وي ھوأن 
 یتم تمولیھ عن طریقو دیترویت مدینة في العامة الخدمات

  مؤسسة رالف سي ویلسون جونیور.
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  بمحاذاة جرین وي جو لویس

  حدود مدینة دیترویت  
 
 
 
 

 انت مدعو ! 
نشطة االسیتم توفیر   

لألطفال  والمرطبات   
 

ت جرین وي بعد اسم جو لویس؟ یلماذا سم  

 
عمیقة من خالل حیاتھ ، كان جو لویس یتمتع بروح 

العزم والقوة في مواجھة ھائلة للشدائد. لقد عمل بال كلل  
للدفاع عن حقوق األمیركیین األفارقة والنھوض 

 بالماساواة والعدالة االجتماعیة في الوالیات المتحدة.
ك یمثل جو لویس القوة واإلنصاف والوحدة  

. سوف نسعى جاھدین رمز ثقافي   ،العرقیة
لھ . إلنشاء جرین وي تكریما 

 رؤیة جرین وي

 ممتعة ساحةمجو لویس جرین وي بمجرد اكتمالھ ,سیوفر 
 المشي على القدرات جمیع اصحاب لألشخاص وملھمة وآمنة

 االقتصادي النمو یشجع وسوف. والتواصل والجري والدراجات
 المحلیة التجاریة األعمال أصحاببدوره ب یحتفلس الذي

 أحیاءنا وتقویة الفجوات لسد والمقیمین.یمثل جو لویس فرصة
 ومصلحة جمیلة مساحات وتمكین سكان دیترویت وتوفیر

. للجمیع  

  : المشروع عن وللتحدیثات المعلومات من للمزید 

Joelouisgreenway.com 

 
  

والكالم ي المش  
 االماكن والمسافات واالتصاالت على مدار جرین وي  

. ءً  مسا 8- 6من الساعة    10أیلول    
 مركز فورد رییسورس اند انجیمنت  
2826 Bagley St, Detroit 

 
 نزھة عامة
 الفنون والثقافة وھویة المجتمع 

   ءً  مسا   8- 6,   11أیلول  
 منتزه فوریست  ,
4226 Riopelle St, Detroit 

 جدول نقاش
االقتصادیة و فرص اإلسكان الفرص   

 ا ,   ءً  مسا   6-8 الساعة   من 12أیلول    
 فوكس ھوب 
1400 Oakman Blvd, Detroit 

 
 عشاء المجتمع
 كیف یبدو؟ 
البت في تصمیم جرین وي والشعور و   
  ,وسائل الراحة 

  ءً  مسا    8- 6من الساعة    19ایلول  
  كنیسة سكوند ابینزر 
14601 Dequindre St, Detroit

 

 

مع إشعار مسبق لمدة سبعة أیام تقویمیة ، ستوفر مدینة دیترویت خدمات الترجمة  
االجتماعات العامة ، بما في ذلك الترجمة اللغویة وتنسیقات "أي دي أي  الفوریة في 

" المعقولة .یرجى االتصال بإدارة الحقوق المدنیة واإلدماج والفرص على  
أو  عن طریق إرسال  711,من خالل رقم تي تي واي 313- 224-4950الرقم

 الىبرید إلكتروني  crio@detroitmi.gov لجدولة الخدمات. 
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