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كن مشاركا!

ربيع /صيف 2018

سيتم استخدام مساهمتك لتضيف معلومات إلى توصيات مشروع الخطة الرئيسية.

أشياء
يجب
التفكير
بها

الخطة الرئيسية للمتنزهات و أماكن الترفيه

 1كيف تُحدث المنتزهات وبرامج الترفيه والخدمات الرياضية والمرافق في مدينة لندن فرقا حياتك؟

تقدم مدينة لندن منتزهات ذات جودة عالية  ،وبرامج ترفيهية ،وخدمات ومرافق
مام السكان والزوارمن جميع األعماروالقدرات .نحن نجري
رياضية ت ْستَحْ وذ على ا ْهتِ ِ
دراسة لضمان استمراراستجابة خدماتنا للمجتمع ،اآلن وفي المستقبل.

 2خالل السنوات القليلة الماضية  ،هل تغير استخدامك للمنتزهات والبرامج الترفيهية والخدمات
الرياضية والمرافق؟ ما الذي بإمكانه زيادة مشاركتك؟
 3ما الذي يمكن عمله لجعل المنتزهات والبرامج الترفيهية والخدمات والمرافق الرياضية أفضل؟
أخبرنا بأفكارك الخاصة بحيّك أو المدينة.

 4نحتاج إلى التأكد من أن متنزهاتنا وبرامجنا الترفيهية وخدماتنا ومرافقنا الرياضية ستظل متاحة
وفي متناول السكان .دعونا نعرف ما هي الفرص أو االستراتيجيات التي ينبغي أخذها بعين االعتبار.

من خالل الخطة الرئيسية للمتنزهات والترفيه  ،نريد معرفة المزيد عن كيفية استخدام المتنزهات في لندن وبرامج الترفيه والخدمات
الرياضية والمرافق.
هذه هي فرصتك للتأثير على كيفية تقديم البرامج الترفيهية والخدمات الرياضية ،وتصميم الحدائق وبناء المرافق.

يرجى إرسال إجاباتك على هذه األسئلة عبرالبريد االلكتروني إلى :
playyourway@london.ca

سيكون هناك العديد من الفرص للمشاركة في جميع مراحل عملية
المشاركة  ،بما في ذلك
المسح المجتمعي عبر االنترنت
المشاورات المنبثقة

نحن نقدّر مساهمتك!
كيفية
استخدام
هذا
الدليل

استخدم دليل المناقشة هذا لبدء محادثة حول الخطة الرئيسية للمتنزهات والترفيه .يشرح الدليل ما تم إنجازه من خالل
الخطط الرئيسية السابقة ،وما الذي نقوم به حاليًا ،وكيفية المشاركة.
استخدم أسئلة "أشياء يجب التفكير بها" في الصفحة الخلفية من دليل المناقشة هذا لبدء محادثة مع األصدقاء أو العائلة أو
المجموعات التي تعمل أو تتطوع معها .يرجى إرسال إجاباتك على هذه األسئلة إلى playyourway@london.ca

getinvolved.london.ca/playyourway
ربيع و صيف 2018

البريد اإللكتروني الخاص
بالمشروع

playyourway@london.ca

مشاورات مشروع الخطة
الرئيسية

خريف وشتاء 2018

getinvolved.london.ca/playyourway

لمعرفة المزيد حول الطرق العديدة التي يمكنك مشاركة مالحظاتك بها ،راجع الصفحة الخلفية
لدليل المناقشة هذا أو قم بزيارة getinvolved.london.ca/playyourway .

getinvolved.london.ca/playyourway

مدينة لندن
Discussion
Guide
الخطة الرئيسية للمتنزهات وأماكن الترفيه
Spring 2018

ما نسعى إليه بشأن الحدائق ،برامج الترفيه ،والخدمات الرياضية والمرافق في لندن
المشاركة .تهدف المدينة إلى توفير برامج ترفيهية على المستوى التمهيدي .المشاركة تحسن الصحة ونوعية الحياة.
التنوع واإلحتواء .تلتزم المدينة بتوفير مجموعة كاملة من الفرص التي تقلل الحواجز وتدعم جميع سكان لندن ليشعروا باالرتباط

انتبه ،إنها تجدي نفعا!
فيما يلي قائمة باإلنجازات التي تمكنا من تنفيذها من خالل التوجيه الذي تم تقديمه في الخطط الرئيسية
السابقة.

اإلنجازات الهامة من الخطط الرئيسية السابقة

والمشاركة في مجتمعنا.
إمكانية الوصول .تلتزم المدينة بإتاحة الوصول إلى البرامج واألنشطة لألشخاص من جميع األعمار والقدرات.
الجودة .تلتزم المدينة بتوفير المنتزهات والبرامج الترفيهية والخدمات الرياضية والمرافق التي تلبي احتياجات جميع سكان لندن.

ما الذي توفره مدينة لندن
صا ميسرة التكلفة ويسهل الوصول إليها لتجربة أنشطة جديدة نأمل أن تثير
برامج الترفيه .تشمل برامج مدينة لندن فر ً
اهتمامك وتحثك على المشاركة.
المرافق .وهي تشمل :الساحات ،والمراكز المجتمعية ،وحمامات السباحة ،والمكتبات ،ومالعب
الغولف ،والمواقع المجتمعية ،فضالً عن الحدائق المتخصصة ومناطق الجذب السياحي.
الحدائق والمساحات المدنية والمسارات والمناطق الطبيعية .نحن نوفر حدائق تناسب اهتمامات
جميع السكان بما في ذلك المالعب التي يمكن الوصول إليها والمالعب الرياضية والحدائق المجتمعية
والغابات وممر نهر التايمز.Thames River Corridor
االستثمار في المجتمع .تلتزم المدينة باالستثمارات في مجتمعنا وإظهار الدعم للمقيمين .مثال
على ذلك هو مبادرة صناعة القرار بشأن الجوار.

الحدائق
والرياضة
والترفيه
جيدة للجميع!
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أحياء سكنية قوية .تجعل المنتزهات مجتمعاتنا نابضة بالحياة وتحافظ على تواصل األفراد

•
•
•
•
•
•
•

التعاون لتحسين وتطوير المجاالت الرياضية
تطوير مركز المجتمع في YMCA ،Stoney Creekوالمكتبة
زيادة البرامج في األحياء السكنية (على سبيل المثال ،مراكز رعاية لكبار السن)
االستثمار الرأسمالي واإلصالحات للمرافق التي تعتبر في نهاية دورة حياتها.
سياسات االستحواذ على مزيد من األراضي للمتنزهات والتصميم واإلدارة في خطة لندن.
المركز المجتمعي الجنوبي YMCA ،South Community Communityوالمكتبة (االفتتاح في سبتمبر /أيلول
)2018
تحسينات الوصول واستبدال معدات المالعب في المتنزهات في جميع أنحاء لندن.

ما الذي نقوم به
تلتزم المدينة بتحسين الوصول إلى البرامج ودعم السكان من خالل
المشاركة في أنشطة المنتزهات واألنشطة الترفيهية.
بعض المشاريع القادمة تشمل:
• تحديثات للمرافق وتلك الخاصة بالحدائق
• تقييم واحد لبيئة النهر
• مركز المجتمع الشرقي East Community Centre
• إعادة تطوير حديقة East Lions

لماذا اآلن؟

وتفاعلهم.

نحتاج إلى تحديث الخطة لوضع مسار للمستقبل.

أنماط حياة صحية .تحسن زيادة الوصول إلى المتنزهات والخدمات الترفيهية الرفاهية الفردية
واالجتماعية واالقتصادية.

ضا اهتمامات السكان.
مع نمو لندن وتغيرها ،تتغير أي ً

البيئات المستدامة .تحافظ اإلدارة الفعالة والترميم واإلشراف على استدامة حدائقنا والمناطق
الطبيعية.

نحن نقدر التنوع وإإلحتواء .تهدف هذه الخطة إلى تحسين نوعية الحياة لجميع سكان لندن من خالل توفير
المنتزهات  ،والبرامج الترفيهية  ،والخدمات الرياضية والمرافق المرحبة والمتاحة للجميع.
نود أن نتصدى للحواجز التي تحول دون الوصول إلى المنتزهات وبرامج الترفيه والخدمات الرياضية
والمرافق الرياضية ومراعاة مصالح ومتطلبات سكان لندن المتطورة.

getinvolved.london.ca/playyourway

