
 تخصيص تمويل برنامج صوتك، اختيارك 
 )Your Voice, Your Choice (2020  

. ويُقسم من تلك Your Voice, Your Choice( 2020(مليون دوالر من موازنة مدينة سياتل مخصصة لبرنامج صوتك، اختيارك  2هناك 
مليار دوالر بالتساوي بين أحياء مجلس المدينة. وتُخصص األموال المتبقية إلقامة مشروعات في مناطق تركيز مبادرة العدالة  1.3الموازنة مبلغ 

Equity and Environment Iniوالبيئة ( a ve وهي المناطق الجغرافية التي تميل المجتمعات ذات األعراق المختلفة والمهاجرون والالجئون .(
  وأصحاب الدخل المنخفض والمواطنون األصليون واألفراد أصحاب القدرة المحدودة على التحدث باللغة اإلنجليزية إلى العيش فيها.

  مسح سكاني
 . ولن تُربط المعلومات المقدمة هنا بأي معلومات أخرى محددة للهوية مقدمة في برنامج صوتك، اختياركاختياريةوسرية إجاباتك 

 )Your Voice, Your Choice.ضع عالمة على كل ما ينطبق .(  

   ما صلتك الرئيسية بالحي؟
أعيش هنا 
أعمل هنا 
أذهب إلى المدرسة هنا 
أرتاد دور العبادة هنا 
أحصل على الخدمات هنا 
أمتلك عمًال هنا 
أمارس عمًال تطوعيًا هنا 
أشارك في أنشطة هنا 

:أخرى  ______________________________________ 

  هل أنت:
من أصول هندية أمريكية، أو من سكان أالسكا األصليين  
من أصول أسيوية  
  أمريكي من ذوي البشرة السمراء أو أمريكي من أصول 
 إفريقية       
من أصل أسباني أو التيني 
من سكان هاواي األصليين أو من جزر المحيط الهادئ 
من ذوي البشرة البيضاء  
:(يُرجى التحديد) أخرى ______________________________________ 

   كيف سمعت عنا؟
النشرة اإلخبارية أو الموقع اإللكتروني إلدارة األحياء بسياتل 
وسائل التواصل االجتماعي 
أحد األصدقاء أو أفراد العائلة 
مدرسة أو منظمة أو مجموعة مجتمعية : 

 ___________________________________________ 
فرع للمكتبة العامة في مدينة سياتل 
حدث التصويت 

:أخرى ___________________________________________  

  هل أنت:
11-17 

18-24 

25-30 

31-35 

36-40 

41-50 

51-64 

65+ 

 

  ) أو غيره من برامج مدينة سياتل؟Your Voice, Your Choiceهل سبق لك أن شاركت في برنامج صوتك، اختيارك (
 لم أشارك في برنامج صوتك، اختيارك)Your Voice, Your Choice (أو غيره من البرامج 
 شاركت في برنامج صوتك، اختيارك)Your Voice, Your Choice (في أعوام سابقة 
شاركت في برامج أخرى بمدينة سيات  

  شارك فكرتك إلجراء التحسينات التي تود أن تلمسها في مجتمعك على الشوارع والمتنزهات الصغيرة!
 

    يجب أن يكون كل مشروع:
مفيًدا للعامة 
 دوالر أو أقل 150,000بتكلفة 
مشروًعا يعود بالنفع المادي يقع داخل متنزهات سياتل أو شوارعها 
 

عاًما وحتى هؤالء الذين يعيشون أو يعملون أو يرتادون المدارس أو دور العبادة أو يحصلون على  11جمع األفكار متاح أمام أي شخص من عمر 
  الخدمات أو المتطوعين أو المشاركين في األنشطة تحت سماء مدينة سياتل. 

 
 إذا كنت ترغب في المساعدة أو تحتاج إلى نماذج بلغات أخرى، فيُرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني: 

YVYC@sea le.gov 206-256-5944 أو.  
 

sea، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني: )Your Voice, Your Choice(لمزيٍد من المعلومات عن برنامج صوتك، اختيارك  le.gov/YVYC.  
 

  إلى: 2020مارس  16يجب تقديم النماذج قبل  
  أي فرع للمكتبة العامة في مدينة سياتل أو عبر البريد العادي إلى

Seattle Dept. of Neighborhoods | Shaquan Smith | PO Box 94649 | Seattle, WA 98124-4649 

Your Voice, Your Choice: Idea Collection 2020 

  

  االسم األول واألخير (بخط واضح)

 

  الهاتف

  بيانات االتصال
  يُرجى تقديم االسم وبيانات االتصال. وسيجري االتصال بك أثناء مراجعة المشروع لمعرفة أي تحديثات بشأن فكرة المشروع.

  البريد اإللكتروني



  الفئة  المشكلة (المشكالت)  الحلول المحتملة

  يُرجى تحديد خيار واحد فقط  حدد جميع الخيارات التي تنطبق على الفئة المحددة  أمثلة، ال تضع عالمة

عالمات مضيئة لممر المشاة، عالمات مضيئة 
ميالً/ساعة، ممر مشاة  20لمنطقة المدارس 

مزود بعالمات، تمديد/تمديات الرصيف، 
أضواء المشاة، إشارات المشاة، تحسين توقيت 

  اإلشارة للمشاة.

 السائقون ال يتوقفون 
 عدم وجود وقٍت كاٍف لعبور التقاطع 
 التقاطع/ممر المشاة الُمزّود بإشارات ضوئية بعيد جًدا 
 المشاة غير مرئيين للسائقين 

 معبر المشاة  

ممر مشاة منخفض التكلفة، عالمات مضيئة 
ميالً/ساعة، تحسينات  20لمنطقة المدارس 

الدرج، اإلضاءة، مطب اصطناعي، زراعة 
أشجار بالشارع، إدخال تحسينات على المناظر 

  الطبيعية/الزراعة.

 تسير السيارات بسرعات مرتفعة للغاية 
 برك صغيرة في أماكن المشي 
 عدم وجود سطح أملس في أماكن المشي 
 عدم وجود إضاءة 
 عدم وجود أشجار 
  عدم وجود مساحات خضراء 
 عوائق في أماكن المشي  

 المشاة على طول الطريق  

ممرات كبح، إشارات مشاة ممكنة الوصول، 
توسيع الرصيف، إصالح الرصيف، رصف 

  التقاطع

 ممر كبح مفقود أو يتعذر استخدامه 
 وجود عائق أو عدم وجود مساحة 
 صعوبة معرفة الوقت المناسب لعبور الطريق 
 عدم وجود أسطح ملساء   

 سهولة الوصول  

تقاطع الممرات، تحسين مسار الدراجات، 
التقاطع األخضر للدراجات، طرق غير مكتظة 

بالمركبات، إشارات الدراجات، اإلضاءة، 
 عالمات مضيئة، انتظار الدراجات، الرصيف.

 عدم وجود مساحة النتظار الدراجات الهوائية 
 السائقون ال يتوقفون 
 تسير السيارات بسرعات مرتفعة للغاية 
 عدم وجود إضاءة 
 عدم وجود سطح أملس في أماكن ركوب الدراجات الهوائية 
 عدم وجود ساحة انتظار للدراجات الهوائية 

 الدراجات الهوائية  

إصالح الرصيف، الرصف، أشجار الشارع، 
  إزالة الغطاء النباتي.

 الرصيف في حالة سيئة 
 الشارع في حالة سيئة 
 منصة الشجرة في حالة سيئة 
 أشجار الشارع بحاجة لالستبدال 
 الغطاء النباتي مفرط النمو 

 الصيانة  

مسار االنعطاف، دائرة المرور، الالفتات، 
  فصل اتجاهات الحركة بالجزر، إضاءة الشارع

 انعدام الرؤية في التقاطع 
 السائقون ال يتوقفون للسيارات أو المشاة اآلخرين  المركبات  

  اختر فئة أفكار وحدد المشكلة (المشكالت) األكثر ارتباًطا بمسألتك

  يُرجى إكمال األسئلة اآلتية بخصوص فكرة مشروعك

 )فكرة مشروعي هي ... (صف بجمل قصيرة فكرة مشروعك

 
 اسم المتنزه/الموقع القريب)أو ذكر  العنوان والشارع المتقاطع القريببأكبر قدٍر من التفاصيل، يُرجى ذكر الموقع (

 
 الحي

 
كبار السن، أصحاب الدخل المنخفض، المجتمعات من ذوي األعراق المختلفة، المهاجرون، الزوار، من سيستفيد من هذا المشروع؟ (الشباب، 

 )الجميع، إلخ.

 

إعادة رصف، إضافة ميزات يمكن 
الوصول إليها (مقاعد، طاوالت نزهات، 
أدوات الشواء، إلخ.)، إصالح المعدات 

  الحالية أو استبدالها.

 عدم وجود مقاعد بالمتنزهات 
 عدم وجود معدات النزهات 
 المرافق/المعدات في حالة سيئة 

 معدات المتنزهات   

توسيع أو إعادة تركيب درج في 
المسارات الحالية، إضافة درج صندوقي 
لممرات المشاة على سفوح التالل، إعادة 

تركيب درج على األسطح التي يمكن 
الوصول إليها أو إضافتها (خرسانة، 

 أسفلت، إلخ).

 ممر المشاة في حالة سيئة 
 ممر المتنزه في حالة سيئة 
 الدرج في حالة سيئة 
 صعوبة الوصول إلى طريق مرافق/معدات المتنزه 

 المسارات والمناطق الطبيعية  

   أخرى  ______________ 


