
 

www.detroitmi.gov/midwest-tireman/ 

 تيرمان الشهرية-نشرة ميدويست

سينظم "ميدويست تيرمان" معرض موارد. سيربط الحدث المجتمع  
يتعلق   فيما  الصلة  ذات  المنظمات  أو  المدينة  في  المتاحة  بالموارد 

 بإصالح المنازل، ومشكالت القمامة، وغيرها. 
 

اإل البريد  عبر  إخبارنا  د  يُرجى  مور ِّ وجود  حال  في  أدناه  لكتروني 
 معيَّن تود أن ندرجه في الفاعلية. 

 معرض الموارد  -قريبًا 

 midwest-tireman@detroitmi.govاالتصال: 

 جون إف. سيفيلس الثالث 
 رئيس المشروع 
313-224-4403 

 راشدول هـ. ديبون 
 مدير المشروع 

313-224-4531 

 

 

 

 2لقاء بيت مفتوح مجتمعي رقم 

  7:00إلى    5:00، من الساعة  2023يناير    31تيرمان في  -عقدت مدينة ديترويت لقاء بيت مفتوح مجتمعي من أجل إطار عمل ميدويست
الثاني في السلسلة، هومساًء   يُعتبر  والذي  ل تجاه    بناء أول بيت مفتوح،  التحو  الدراسة المرتبطة خلق رابطة ملموسة مع عنوع من  ناصر 

و"تطوير   المفتوحة"،  والمساحات  و"الحدائق  االقتصادية"،  و"التنمية  التجزئة"  و"تجارة  و"السكن"،  "األحياء"،  غرار  على  العمل  بإطار 
 التالية تفاصيل إضافية  الصفحةتُدرج  وان "بناء حي". المراكز الصناعية"، و"التنقل". أقامت الفاعلية أيًضا نشاًطا للشباب تحت عن

 تايرمان" أن يعرب عن شكره للمجتمع نظير مشاركته ومدخالته المتواصلة في  -يود فريق "إطار عمل الغرب األوسط 
 عملية التفاعل. 

 

 ساعات العمل االفتراضية 
تايرمان" ساعات عمل   -أنشأ فريق "إطار عمل الغرب األوسط 

لمخاوف الُمثارة حول المشروع يوم  افتراضية لإلجابة عن األسئلة وا

 مساًء.  5الساعة   حتى 4الخميس من الساعة 

 تحديث -بودكاست 
"إطار   بودكاست  من  األولى  الحلقة  إصدار  قبل  األخيرة  اللمسات  نضع 

 اعً ى مشاركتها معكم جمي نتطلع إل العمل". 
 

، يمكنك االستفادة من حلقات  التخطيطللحصول على أحدث تحديثات 
 ساعة العمل االفتراضية و،   إطار العمل بودكاست  

 للحصول على معلومات، تفضل بزيارة: 

 
 

 

 06 اإلصدار 2023 فبراير

 

 خلق روابط من خالل الفرص

 تفّضل بزيارة موقعنا على الويب للحصول على معلومات محّدثة 
 /www.detroitmi.gov/midwest-tireman : بزيارة تفضل 
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 تيرمان الشهرية-نشرة ميدويست

 

 
 

 

 ت نظرة عامة على مراكز البي 
 2المفتوح المجتمعي رقم  

 محطة الترحيب 

ظهرت في إحدى المحطات عند المدخل ورقة تسجيل دخول  
المحطة،   إنشاء  تم  األشخاص.  عليها  ليط لع  "حول"  وورقة 
ومن ثم دخل الجميع الفاعلية وهم على دراية واضح بنطاق  
المحادثات   وأنواع  الفاعلية،  إعداد  تم  وكيف  المشروع، 

 المتوقعة. 
 

 ك لصوتخطط  

مقاس   مطبوعة  حائط  ×    96خريطة  بوصة    72بوصة 
تم   الموقع  إلى  مستندة  أخرى  ومالحظات  اقتباسات  تعرض 

رقم   المفتوح  "البيت  لقاء  خالل  تشجيع  1جمعها  تم   ."
رقم   المفتوح  البيت  "لقاء  في  تقديم  2المشاركين  على   "

مجاالت   لتحديد  الملصقات  واستخدام  مالحظات 
ا على  هو    لخريطةاالهتمام/المخاوف  الهدف  وكان  مباشرة. 

يقوله أقرانهم وجيرانهم ومواصلة المشاركة في   مشاركة ما 
 تلك المحادثة. 

 المتنزهات والمساحة المفتوحة 
مجموعة من بطاقات الصور تصور مشاريع المساحات  

المفتوحة التي يقودها المجتمع من أحياء أخرى حول ديترويت.  
ات المفتوحة التي  مساحوكان الهدف هو فهم نوع مشاريع ال

 يعتقد السكان أنها ستخدم مجتمعهم بشكل أفضل. 
 

 
 

 
 األعمال والمتاجر 

المحلية   الشركات  تحديد  األشخاص  من  تطلب  عمل  ورقة 
ذلك   في  بما  للنمو،  العمل  يحتاجها  التي  الموارد  وأنواع 

الموارد  الو أو  المعلومات  أو  المادية  المساحة  إلى  صول 
فهم األنشطة التجارية الموجودة في  األخرى. كان الهدف هو  

خاصة الشركات  تيرمان" بشكل أفضل، و  -"الغرب األوسط  
 الصغيرة التي ال تمتلك واجهات متاجر تقليدية فيزيائية. 

 
 بناء حي  -نشاط شبابي 

خريطة أرضية كبيرة لمنطقة إطار العمل، مع أجزاء كبيرة  
لتصميم استخدامها  للشباب  يمكن  المقوى  الورق  وبناء    من 

عملية   طريقة  وأسرهم  األطفال  التمرين  هذا  يمنح  حيهم. 
ب  يتعلق  فيما  أفكارهم  عن  للتعبير  األحياء  إبداعية  تحسين 

 الخاصة بهم. 

 
 ما سمعناه 

عل معروض  متحرك  شرائح  يضم  عرض  الحائط  ى 
لقاء بيت   اقتباسات ومالحظات أخرى تم جمعها خالل أول 

هم وجيرانهم للمجتمع  مفتوح. الهدف هو إظهار ما قاله أقران
ذلك   يرتبط  كيف  وفهم  األخيرة  الفاعلية  خالل  المحلي 

 بمحادثات الفاعلية الثانية. 

 السكن واألحياء 

ن في  ورقة عمل ذات وجهين تطرح أسئلة عن قضايا اإلسكا
تمرين  عن  عبارة  كان  األول  الجانب  العمل.  إطار  منطقة 

بأسلوب   الفراغ  لألشخاص    "Mad-Libs"ملء  سمح 

ب في  السكني  وضعهم  الجانب  بوصف  وكان  كلمات،  ضع 
السكان   من  يطلب  الخيارات  متعدد  نشاط  عبارة عن  الثاني 
فهم   هو  الهدف  كان  منازلهم.  إلصالح  أولوياتهم  تحديد 

 كثر إلحاًحا للمقيمين اليوم. قضايا اإلسكان األ

 الشوارع وحركة التنقل 

بنشاط مقترنة  تفاعلية  شارع  بنمط    خريطة  الفراغات  ملء 
Mad-Libs  كان الهدف هو فهم كيفية تحرك السكان في .

محيطهم وما إذا كان يمكن تحسين أي طرق ذات أولوية أو  
وتحديد   تطوير  في  هذا  سيساعد  أخرى.  مواقع  أو  معابر 

الحتياجات  أولويا تستجيب  التي  الشوارع  استراتيجيات  ت 
 السكان. 

 التنمية الصناعية 

متعدد  عمل  تحديد  ورقة  السكان  من  تطلب  االختيارات  ة 
أولوياتهم القصوى لكيفية جعل الشركات الصناعية في شكل  
حيال   السكان  شعور  استيعاب  هو  الهدف  أفضل.  أحياء 

هي أكبر نقاط  العيش بالقرب من التطورات الصناعية وما  
 التي تسبب مشكالت. 

 
 مشاركة القصة 

القصص    كشك تسجيل صوتي حيث يمكن للمقيمين مشاركة
سرد   جلسة  تتيح  مفتوح.  بتنسيق  منطقتهم  حول  واألفكار 
القصص لألشخاص مشاركة كل ما يدور في أذهانهم كبديل  
محطات   في  تقديمها  يتم  والتي  تركيًزا  األكثر  للمطالبات 

 النشاط األخرى. 

 شكًرا لك! 

ون باالرد  ومن جديد نتقدم بشكر خاص إلى ديانا ستيوارت وكارلت 
لالستضافة في تحالف اإلنصاف، وكذا قادة المجتمع ومستشارينا،  

 ، لتنظيم هذه الفعالية. DCDCإنتربورو و

 midwest-tireman@detroitmi.gov االتصال: 

 تفّضل بزيارة موقعنا على الويب للحصول على معلومات محّدثة 
 /www.detroitmi.gov/midwest-tireman بزيارة:  تفضل 

 الثالث جون إف. سيفيلس 
 رئيس المشروع 
313-224-4403 

 راشدول هـ. ديبون 
 مدير المشروع 

313-224-4531 
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