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بعد عامين من حلول الجائحة، ربما قد استوفيت إرشادات الصحة 
العامة التوجيهية وقيودها. فبينما يعاني الكثير منا من لتعب الناجم 

 Cambridge عن الجائحة، تحث إدارة الصحة العامة في
الجميع على الحيطة والحذر.

ارتفع عدد المصابين من المقيمين بـ COVID-19 في يناير، وربما استغرق األمر بعض 
الوقت قبل انخفاض معدالت اإلصابة لتصل إلى مستوى أكثر أمانًا. بينما يبدو أن العديد من 
األشخاص يعانون من أعراض أكثر اعتدااًل، ما زلنا نشهد العديد من الحاالت التي تستدعي 
دخول المستشفى بسبب COVID-19، خاصة بين األشخاص غير الملقّحين. بإنجازك هذا 

الجزء، يمكنك: 

حماية السكان المعرضين للخطر. تتمتع والية ماساتشوستس بمعدالت تلقيح عالية، ولكن   R
ال يزال هناك سكان غير ملقّحين وغير محصنين في المجتمع، بما في ذلك األطفال 

 الصغار.  يمكن لبعض األشخاص، مثل أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، 
أن يمرضوا بشدة أو يموتون حتى لو تم تلقيحهم.

دعم نظام الرعاية الصحية. من المرجح أن تظل المستشفيات المحلية مزدحمة ولديها   R
نقٌص بالموظفين في هذا الشتاء بسبب COVID-19. ويعني هذا أنه قد يكون من الصعب 

العثور على سرير في المستشفى إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك بحاجة إلى دخول 
 ،COVID-19 المستشفى ألي سبب من األسباب. كلما زادت إمكانية الوقاية من مرض

كان هذا أكثر أمانًا ألي شخص يسعى للحصول على خدمات المستشفى.

المساعدة في تجنب االضطرابات. مع انتشار الفيروس بسهولة في المجتمع، يمكننا توقع   R
غياب عدد كبير من األشخاص عن العمل في أي وقت بداعي المرض. تعني قلة العمال 

استمرار االضطرابات في حياتنا اليومية، سواء عبر إلغاء الرحالت الجوية أو إغالق 
خطوط الحافالت، أو إغالق مرافق الرعاية النهارية أو المدارس، أو قلة خيارات الشراء 

في محالت السوبر ماركت والمتاجر األخرى.

فيما يلي رسالة 
تذكيرية بأفضل 

الطرق إلبطاء انتشار 
:COVID-19

التلقيح والتحصين.  t

ارتداء كمامة عالية الجودة.  t

الخضوع للفحص، إذا   t 
 طرأت عليك أعراض 

 أو خالطت شخًصا مصابًا 
.COVID-19 بـ

إعادة النظر في استضافة   t
اآلخرين أو حضور التجمعات 

بداخل السكن.

اتباع إرشادات العزل والحجر   t
الصحي التوجيهية.

معارك جائحة COVID-19. هل ما زالت دائرة؟
هل تشعر بالتعب من ارتداء الكمامة؟ إجراء االختبارات؟ ابتعادك عن األصدقاء واألنشطة التي تستمتع بها؟

 !Cambridge شكًرا لك على االستمرار في أداء دورك للمساعدة في حماية مجتمع



العامة القوية وجهود اإلرشادات التوجيهية 
التي تشرف عليها منظومة الصحة العامة، 

كانت لدينا الوسائل الجاهزة لمساعدة مجتمعنا 
على التعامل مع الزيادة في الحاالت وتزويد 
سكاننا بالموارد التي يحتاجون إليها لحماية 

أنفسهم.
نعلم أن تلقي لقاح COVID-19 متبوًعا 

بجرعة محصنة هو أفضل وسيلة لمكافحة 
جائحة COVID-19. أشجع كل شخص 

مؤهل للحصول على لقاح أو جرعة محصنة 
 على تلقي لقاًحا أو جرعة محصنة. 

 يخبرنا خبراؤنا في الصحة العامة أنه 
من المتوقع أن تحمي اللقاحات الحالية من 
األمراض الشديدة والعالج في المستشفيات 

 ،COVID-19 والوفيات بسبب عدوى 
 بما في ذلك متغير Omicron. اعتباًرا 

من أواخر يناير، تلقى أكثر من 90٪ من 
سكان Cambridge جرعة واحدة على 

األقل من اللقاح.
 ،COVID-19 مع دخولنا العام الثالث من
نشعر جميعًا باإلحباط والتعب. إن األنشطة 

التي كان يُعتقد أنها آمنة على نحٍو مقبول 
لألشخاص الملقحين قبل بضعة أشهر تحمل 

حاليًا مخاطر أكبر. تؤثر قراراتك التي قد 
تعرضك لإلصابة بـ COVID-19 أيًضا 
على أسرتك وأصدقائك وعائلتك وزمالئك 

في العمل وأفراد المجتمع )بما في ذلك 

األطفال غير الملقحين واألفراد الذين يعانون 
من ضعف في جهاز المناعة وغيرهم من 
األشخاص المعرضين للخطر(. ومع ذلك، 

فنحن على دراية بالخطوات التي يتعين علينا 
اتخاذها كأفراد وكمجتمع. بتلقي لقاحات 

COVID-19 الموصى بها وارتداء كمامة 
بين اآلخرين من خارج األسرة المعيشية 
والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض 
والحفاظ على نظافة اليدين على نحٍو جيد 

وااللتزام بالعزل وتوصيات الحجر الصحي، 
سنحدث تأثيًرا كبيًرا في المساعدة على إنهاء 

الجائحة. 

رسالة رئيس المدينة
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3 يناير 2022، احتفلت المدينة "بحلف 
اليمين" دورة 2022-2023 من 

Cambridge City Council خالل 
 Starlight احتفال في الهواء الطلق أُقيَم في

Square في Central Square. كان 
 City Council أول عمل رسمي لـ 

هو انتخاب عمدة للفترة القادمة. أود أن أهنئ 
العمدة "صديقي" وأرحب باألعضاء الجدد 

.City Council والعائدين في
 City Council أتطلع إلى العمل مع

لتحقيق أهداف سياسته وضمان أن تعكس 
ميزانية السنة المالية لعام 2023 أولويات 

المدينة. لقد سمح تخطيطنا المالي االستثنائي، 
 ،Council إلى جانب التعاون الوثيق مع
 COVID-19 للمدينة بالتصدي لجائحة

مع االستمرار في تقديم مجموعة كبيرة من 
البرامج والمبادرات والخدمات التي يتوقعها 

سكاننا والشركات المحلية من المدينة.
أود أن أشكر موظفي المدينة الذين عملوا بال 
 COVID-19 كلل للتعامل مع زيادة حاالت
الناجمة عن متغير Omnicom الذي يسلك 
طريقه إلى "السنة الجديدة" وما يليها. أثبتت 
البنية األساسية لمنظومة الصحة العامة التي 

أنشأناها خالل العامين الماضيين أنها ال تقدر 
بثمن. فمن خالل توافر مواقع فحص حاالت 
COVID-19 المجانية التي تديرها المدينة 
وعيادات التطعيم والتحصين، والمعلومات 

في

 Louis A. DePasquale رئيس المدينة
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.Kyle Klein :التقطها Fresh Pond Apartments الغالف: منظر جوي من صورة لـ



المدن في مبادرات السكن ميسور  Cambridge من أوائل 
أولويات  رأس  على  التكلفة  الميسور  اإلسكان  يظل  التكلفة. 

المدينة، وسنواصل وضع استثمارات قوية لدعم هذا الهدف الهام. 
Louis A. DePasquale ،Cambridge مدير مدينة – 

تُعد

 إنجاز مدهش:  إنجاز مدهش: 
المحافظة على انخفاض المحافظة على انخفاض 

 أسعار السكن  أسعار السكن 
لـ لـ 11000000 من من السكان السكان

""
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خصصت المدينة أكثر من 246.5 مليون 
دوالر لمبادرات اإلسكان ميسور التكلفة. 

 استُخدمت هذه األموال لصيانة أو بناء 
 أكثر من 3721 وحدة بأسعار معقولة 

حتى اآلن.

 Louis A. قال رئيس المدينة
 Cambridge تُعد" ،DePasquale

من أوائل المدن في مبادرات السكن ميسور 
 التكلفة."

"يظل اإلسكان الميسور التكلفة على رأس 
أولويات المدينة، وسنواصل وضع استثمارات 

قوية لدعم هذا الهدف الهام."

يُعد الحفاظ على Fresh Pond إنجاًزا مهًما 
في الوفاء بالتزام المدينة باإلسكان الميسور 
التكلفة ويتوج سلسلة من إنجازات اإلسكان 

الميسور التكلفة التي شوهدت خالل العامين 
الماضيين. فيما يلي بعض التطورات البارزة 

األخرى.

 Assistant City Manager قالت
 for Community Development,

Iram Farooq، "إن الحفاظ على اإلسكان 
الميسور التكلفة يعني إبقاء الناس في منازلهم 
والحفاظ على تنوع وحيوية هذه المدينة" "هذا 
العمل ضروري للحفاظ على مجتمع مرّحب 

وشامل."

 Alewife على بُعد خطوات من
station، توجد ثالثة أبراج شاهقة 
مكونة من الطوب تتخلل المناظر الطبيعية 

في North Cambridge. عند السير في 
مسارات المتنزهات المتعرجة الواقعة في 

الجوار، ستسمع لغات مختلفة تعود إلى أصول 
 Fresh Pond األطفال الذين يلعبون. تُعد

Apartments نواة التنوع والحيوية في 
 Cambridge. إنه ألمٌر الئق بأن تكون 
هذه األبراج الشاهقة، التي تضم أكثر من 
1000 مقيم، من أبرز المعالم في الحي.

يوفر المجمع السكني شققًا بأسعار معقولة 
للمقيمين في Cambridge منذ تشييده في 

عام 1970. وفي أكتوبر 2020، أعلنت 
المدينة أنها توصلت إلى اتفاٍق مع مجموعة 

شركات Schochet يتمثل في إدامة القدرة 
على تحمل تكاليف جميع الوحدات البالغ 
 Fresh Pond عددها 504 وحدة في

Apartments كجزٍء من جهود طويلة 
األمد لضمان القدرة على تحمل التكاليف لجيل 

العائالت القادم.

وقد قال العمدة ُسمبل صديقي: "أشعر ببالغ 
 Fresh السعادة ألن الوحدات الـ 504 في

Pond ستظل بأسعار مقبولة في متناول 
الجميع على مدار الـ 50 عاًما القادمة". "فبعد 
أن عشُت هناك بنفسي، علمُت مدى أهمية كل 

وحدة من هذه الوحدات بالنسبة للمجتمع." 

ففي وسط ارتفاع تكاليف اإلسكان، شكَّلت 
مساعدة المقيمين على البقاء في مجتمعاتهم 
السكنية تحديًا للعديد من المدن. واستمرت 
مدينة Cambridge في جهودها لتوفير 

مساكن ميسورة التكلفة للمقيمين. فعلى مدى 
السنوات الثالث الماضية، ضاعفت المدينة 

التزامها المالي لـ "صندوق اإلسكان ميسور 
التكلفة"، ويبلغ هذا أكثر من 32 مليون دوالر 
للسنة المالية الحالية. فخالل العام المالي 2021، 

 Fresh Pond تُعد
Apartments نواة التنوع 
Cambridge والحيوية في

أيًضا على شهادة Passive House وتفي من
بأعلى معايير الكفاءة في استخدام الطاقة 

 Finch Cambridge واالستدامة. تقع
 Fresh Pond على الجانب اآلخر من
Reservoir، وقد قطعت وعًدا بتوفير 

بيئة معيشية صحية شاملة لسكانها من خالل 
مجموعة من وسائل الراحة التي تدعم التنقل 

والمجتمع والوصول إلى الطبيعة.

Frost Terrace 
انتقل المقيمون مؤخًرا إلى منازل جديدة 

 Porter في قلب Frost Terrace في
Square، حيث توفرت لهم منازل بأسعار 

معقولة تستوعب 40 أسرة في حي نشط 
وحيوي ومراعٍ للنقل العام. المبنى المستدام 
حاصل على شهادة LEED، كما إنه مزوٌد 

بألواح شمسية وإدارة لمياه األمطار ومعدات 
تستند إلى الكفاءة في استخدام الطاقة. يُعد 

هذا المبنى الساحر والُمرمم مشروع للتراث 
التاريخي باإلضافة إلى كونه مشروًعا سكنيًا 

ميسور التكلفة، ويحسن من منظر الشارع مع 
توفيره مساكن بأسعار معقولة لسنوات قادمة. 

  Squirrelwood 
 تم االنتهاء، في العام الماضي، من بناء 
23 وحدة جديدة بأسعار معقولة في حي 

Port، وبنفس الجهد تم االنتهاء من 45 وحدة 
 في Linwood مع محاولة إلدامة القدرة 

على تحمل تكاليف معقولة و20 وحدة في شقق 
Squirrelwood المجاورة بنفس النهج. 
يشمل الجهد المشترك تشييد وحدات لألسر 

ذات الدخول المتنوعة، بما في ذلك اإلسكان 
لألسر ذات الدخل المنخفض للغاية )بأقل من 

30٪ من مستوى الدخل في المنطقة(، واألسر 
ذات الدخول المنخفضة والمعتدلة )من 30 إلى 
60٪ من مستوى الدخل في المنطقة(، واألسر 

ذات الدخول المعتدلة )من 60٪ إلى ٪100 
من مستوى الدخول في المنطقة(.

لمزيد من المعلومات حول فرص السكن 
بأسعار معقولة في كامبريدج، قم بزيارة 

.cambridgema.gov/housing

خالل العام المالي 2021، خصصت المدينة أكثر من 246.5 مليون 
دوالر لمبادرات اإلسكان الميسور التكلفة. استُخدمت هذه األموال 
لصيانة أو بناء أكثر من 3721 وحدة بأسعار معقولة حتى اآلن.

 Finch Cambridge 
هذا المبنى المكون من 98 وحدة في 

Alewife هو أكبر مشروع جديد لإلسكان 
بأسعار معقولة في Cambridge منذ 40 عاًما. 

ولقد تم االنتهاء من هذا المبنى المستدام 
والمتين وميسور التكلفة في عام 2020، واآلن 
يُعد موطنًا لما يقرب من 100 أسرة منخفضة 

 Finch ومعتدلة ومتوسطة الدخل. وقد حصلت



 Participatory Budgeting 
تُشرك المقيمين في مشاريع رأس 

مال موجهة للمجتمع لتحسين 
كامبريدج 

طرحها في كامبريدج في عام 2014، منذ
 Participatory Budgeting عملت

)PB( كطريقة فريدة إلشراك السكان بشكل 
مباشر في عملية إعداد الميزانية وبناء المدينة، 
وتعزيز المشاركة المدنية والروح المجتمعية، 
والمساعدة في ضمان أن تعكس خطة رأس 

المال الخاصة بالمدينة أولويات سكان كامبريدج 
وأصحاب المصلحة.

Participatory Budgeting هي عملية 
ديمقراطية يقرر فيها أعضاء المجتمع بشكل 
مباشر كيفية إنفاق جزء من الميزانية العامة. 

في كامبريدج، تُعد عملية تقديم أفكار من 
أجل تحسين المشاريع والتصويت الحقًا على 
المشاريع المضافة إلى االقتراع المجتمعي، 

أمًرا مفتوًحا للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 
12 عاًما فما فوق، بما في ذلك جميع طالب 

الصف السادس، باإلضافة إلى المواطنين غير 
األمريكيين وطالب الجامعات الذين يعيشون 

في كامبريدج. 

خالل دورات PB الثمانية األولى، صوت 
سكان كامبريدج إلنفاق أكثر من 6.3 ماليين 

دوالر، وتمويل مشاريع مثل األشجار 
 Community Learning والتكنولوجيا لـ

 Cambridge Publicو Center
 Library وعمليات النهوض 

 Cambridge Youth Centers بـ
 Cambridge وإمكانية غسيل المالبس في

 ،Rindge and Latin School )CRLS(

 ومجموعات الموارد الهامة للمقيمين 
غير الُمسكنين.

"اإلقبال القوي لهذا العام هو شهادة على 
اهتمام سكاننا الكبير بمجتمعهم. فقد كان لدينا 
ثاني أعلى معدل مشاركة للناخبين في تاريخ 

PB في كامبريدج. أنا فخور للغاية بأننا 
نواصل إشراك الجمهور في عملية إعداد 

 Participatory ميزانية المدينة. بفضل
Budgeting، أصبح سكان كامبريدج أصحاب 
مصلحة حقيقيين في تحديد المشاريع الرأسمالية 
التي يحركها المجتمع. "يسعدني أن أكون قادًرا 
على إضافة 140,000 دوالر أمريكي إضافية 

إلى دورة هذا العام لتمويل محطات شحن 
السيارات الكهربائية بالكامل كمشروع رابح 

 Cambridge، سابع"." صرح رئيس مدينة
Louis A. DePasquale

أحدثت دورة PB األخيرة 1070 فكرة 
يتعين النظر فيها. عمل أكثر من 50 متطوًعا 

من مندوبي الموازنة في خمس لجان لبحث 
وتقييم تلك األفكار ووضعوا 20 اقتراًحا نهائيًا 

للتصويت المجتمعي من خالل عملية اقتراع 
تخص PB. في ديسمبر، صوت 7441 من 

المقيمين في كامبريدج على كيفية إنفاق مليون 
دوالر أمريكي من الميزانية الرأسمالية للسنة 

المالية 2023 للمدينة. 

فازت المشاريع الـ 7 التالية بمبلغ 
 1140000 دوالر أمريكي في تمويالت 

رأس المال للسنة المالية 2023:
	  Home Essentials for

 Newly Housed Residents
($60,000)

	  Keep Cambridge
 Clean ($80,000)STEAM

 Upgrades for Youth
Centers ($110,000)

	  African American &
 Indigenous Peoples

 Historical Reckoning
Project ($180,000)

	  Traffic Signals for Cyclists
($60,000)

	  Electric Vehicle Charging
Stations ($250,000)

 ،PB لمعرفة المزيد حول مشاريع فائزة بـ
 .pb.cambridgema.gov تفضل بزيارة

للمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب موازنة 
 pb@cambridgema.gov المدينة على

أو 617-349-4270.
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"اإلقبال القوي لهذا العام هو شهادة على اهتمام سكاننا الكبير 
بمجتمعهم. أنا فخور للغاية بأننا نواصل إشراك الجمهور 

في عملية إعداد ميزانية المدينة. بفضل الموازنة التشاركية، 
أصبح سكان كامبريدج أصحاب مصلحة حقيقيين في تحديد 

المشاريع الرأسمالية التي يحركها المجتمع".
Louis A. DePasquale ،Cambridge مدير مدينة —



تعرف على ما قاله بعض سكان كامبريدج حول 
:Participatory Budgeting
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 "PB هي طريقة فريدة 
 لعمل مساهمة مجتمعية – 

أرى هذا أمًرا رائعًا. أنا مؤيد 
بشدة لـ PB – في كل مرة نوشك 
إجراء دورة أخرى، أتواصل مع 

زمالئي في العمل الذين يعيشون في 
Cambridge وأرسل لهم رابًطا 

للدخول إليها. أرى أيًضا أنه من 
الرائع أن تسمح لألطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 12 عاًما بالتصويت؛ 
يرى ابني المراهق أنهل أمر رائع، 

وقد كان يصوت في كل جولة 
وأرسل فكرتين. يا لها من طريقة 
رائعة لتنمية االهتمام بالتصويت 
والديمقراطية. نشكرك على ثقتك 
في مواطنيك بما يكفي للقيام بهذا 

PB المشروع." – مشارك

 Cambridge إنها تساعد"
على البقاء في أوائل المدن فيما 
يتعلق بالتنوع واإلبداع والرحمة 

PB واالستدامة." – مشارك

"بصفتي مقيًما بصفة دائمة في 
الواليات المتحدة، وليس لي رأي 

سياسي مع ذلك، يسعدني أن أكون 
قادًرا على المشاركة في هذه العملية 

الخاصة بإعداد الميزانية."  – 
PB مصوت

 Participatory Budgeting"
ليست فكرة رائعة فحسب، إنها 
الطريقة الصحيحة للتعامل مع 

مشاركة المجتمع." – مستجيب 
PB الستبيان

"أعتقد أنه من الرائع حقًا أن 
األشخاص الذين لم يولدوا هنا 

وغير المواطنين يمكنهم التصويت، 
ويمكن لألطفال التصويت أيًضا". 

 PB مصوت –



بسعادة غامرة بأن المدينة تستثمر ما يقدر بـ 72 مليون دوالر أمريكي 
في هذه التجديدات الهامة بمحطات اإلطفاء وتحسين مناطق المعيشة 

ألول المشاركين لدينا الذين يخاطرون كل يوم للحفاظ على مجتمعنا آمنًا. 
Louis A. DePasquale ،Cambridge مدير مدينة –

 تجديدات أساسية  تجديدات أساسية 
على محطات اإلطفاءعلى محطات اإلطفاء

جارية على قدم وساقجارية على قدم وساق

"
"أشعر
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أو قيد التنفيذ ما يلي:
 East Cambridge, Station 3 

 .(175 Cambridge Street)
 بلغ مجموع عمليات النهوض بالمنشآت 

1.7 مليون دوالر لألنظمة الكهربائية وأنظمة 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإضاءة الطابق 

الثاني واألسقف. في عام 2022، سيستبدل 
أنبوب الصرف الصحي األصلي في المبنى 
وسيتم تصميم وتركيب مولد احتياطي جديد.

 Taylor Square, Station 8
 .(113 Garden Street)

تضمنت عملية التجديد التي تبلغ 
قيمتها 7.2 ماليين دوالر ترقيات 
شاملة للمباني وتوفير الطاقة، مع 

نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
 LED الحرارية األرضية وإضاءة

وسقف جديد وألواح شمسية. تم 
تنظيف المبنى بشدة وطالئه وتم 

عمل تجديدات في المطبخ. كما تم 
تركيب أجهزة حماية من الصواعق 

ومولد للطوارئ. 
 River Street, Station 6 

 .(176 River Street)
 يتضمن التجديد الذي تبلغ قيمته 
5.4 ماليين دوالر، والذي من 
المقرر االنتهاء منه في مارس 

2022، نظام HVAC الحراري 
األرضي ونظام رش جديد وأدوات 
مطبخ جديدة وخزائن وأسطح عمل 
وتحسينات في تكنولوجيا المعلومات 

وإضاءة جديدة ومنطقة لياقة 

بدنية، وغير ذلك. يحتوي الطابق 
األول على منطقة تطهير لألفراد 

والمعدات وحجرة منفصلة للمالبس 
الواقية )لغسل الملوثات المجلوبة 

من الدخان( تشتمل منطقة المعيشة 
في الطابق الثاني على 6 غرف 

نوم جديدة و3 دورات مياه وغسالة 
ومجفف.

لسنوات عديدة بقيمة 72 مليون دوالر 
 أمريكي لـ 8 محطات إطفاء 

بـ Cambridge هي اآلن قيد التنفيذ، فتم 
 بناء العديد من هذه المحطات في أواخر 
القرن الـ 19. في FY18، قدم االعتماد 

األولي البالغ 2 مليون دوالر أمريكي أموااًل 
لعمل إصالحات فورية للعديد من محطات 
اإلطفاء لتحسين ظروف العمل والمعيشة.

تشمل التجديدات وضع مناطق المعيشة في 
أماكن بعيدة عن مناطق مراكز اإلطفاء. 

هذا يقلل من التعرض المطول للملوثات من 
الحرائق التي يمكن أن تلتصق بمعدات وأدوات 

رجال اإلطفاء.

 أشعر بسعادة غامرة بأن المدينة تستثمر 
ما يقدر بـ 72 مليون دوالر أمريكي في هذه 
التجديدات الهامة بمحطات اإلطفاء وتحسين 
مناطق المعيشة ألول المشاركين لدينا الذين 

يخاطرون كل يوم للحفاظ على مجتمعنا 
 Louis A. آمنًا."، هذا ما قاله رئيس المدينة

DePasquale. تشمل عمليات النهوض 
 بالمباني و/أو التجديدات المنجزة حتى اآلن 

تحسن التصميمات الجديدة 
من التخطيطات الداخلية 

لمراكز إطفاء الحرائق
 Lexington Ave., Station 9 تجديدات

 .(167 Lexington Avenue)
يشمل التجديد الذي تبلغ تكلفته 4.3 ماليين 

 دوالر، المقرر االنتهاء منه في
مارس 2022، نظام HVAC متطور ونظام 

رش جديد وأدوات مطبخ جديدة وخزائن 
وأسطح عمل وتحسينات في تكنولوجيا 

المعلومات وإضاءة جديدة ومنطقة لياقة بدنية، 
وغير ذلك. يحتوي الطابق األول على منطقة 

إلزالة الملوثات عن طاقم العمل والمعدات 
وحجرة منفصلة للمالبس الواقية تشتمل منطقة 

المعيشة المنفصلة على 4 غرف نوم جديدة 
وحمامين وغسالة ومجفف.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال تجديد كاملة لمقر 
مكافحة الحرائق في وقت الحق من هذا 

العام. بدأت أعمال التصميم الخاصة بإدخال 
 Lafayette تحسينات على محطة إطفاء
Square وتجري دراسة جدوى لمحطة 

 .Inman Square Fire Station
 Porter تم تحديد أعمال تصميم محطة
Square Fire Station لعام 2023.

قال رئيس قسم مكافحة الحرائق في 
Cambridge، جيرارد إي ماهوني، 

"إن رجال ونساء إدارة اإلطفاء في 
Cambridge ممتنون لالستثمار الذي 

ضخه رئيس المدينة والتزامه وموظفيه جنبًا 
إلى جنب مع City Council إلجراء هذه 

الترقيات المهمة". "نحن ملتزمون بتوفير بيئة 
آمنة ومأمونة لموظفي اإلطفاء لدينا للعمل فيها 

إلى جانب المعدات والتدريب الممتازين."

قال رئيس قسم مكافحة الحرائق في Cambridge، جيرارد إي ماهوني، 
"إن رجال ونساء إدارة اإلطفاء في Cambridge ممتنون لالستثمار الذي 
 City Council ضخه رئيس المدينة والتزامه وموظفيه جنبًا إلى جنب مع

إلجراء هذه الترقيات المهمة".
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 :Cambridge قسم اإلطفاء بـ 
نظرةتاريخ 190 عاًما من الخدمة

تاريخية إلى عمليات 
إطفاء الحرائق في 
 Cambridge

عام 1634، وصف ويليام وود Cambridge بأنها "واحدة 
من أرقى وأفضل المدن المتراصة في نيو إنجالند، حيث تحتوي 

على العديد من الهياكل المعمارية المبدعة، مع العديد من الشوارع 
المبتكرة الجميلة" )نيو إنجالندز بروسبكت(. تم تشييد جميع "الهياكل 

المعمارية المبدعة" - المنازل والمباني الملحقة وقاعة االجتماعات 
- من الخشب، وكان العديد منها في البداية مسقوفًا بقش المستنقعات 

المالحة. في مارس 1631، أصدر توماس دادلي مرسوًما يقضي بأنه 
"ال يجوز ألي رجل ... أن يبني مدخنته بالخشب، وال يغطى سطحه 

 بالقش". 

في وقت الحق، طلبت المدينة كنس المداخن شهريًا وأن يكون لكل 
أسرة سلم للوصول إلى الجزء العلوي من المنزل. بدأت مكافحة 

الحرائق كجهد مجتمعي، بمساعدة الجيران؛ وقد تم تشكيل هيئات 
خاصة لمكافحة في وقت الحق. لم يؤسس المجلس التشريعي لوالية 
ماساتشوستس قسم Cambridge لإلطفاء حتى عام 1832. قامت 

الشركة األولى، ومعظمها من المتطوعين، بإدارة ستة محركات يدوية 
وشاحنة ُسلمية واحدة.

في 

صورة تعود لـ 1864. مجاملة من جمعية بوسطن.

 ما زالت عتبة قسم "Cambridge 1" على حالها. في عام 1922، 
 تم دمجها في واجهة مرآب حل محل المحطة، ثم ُوضع الجص عليه 
 في عام 1947 عندما أصبح المبنى مطعًما. تم الكشف عن العتبة في 

.27 Church Street عام 2001 ويمكن رؤيتها حتى اليوم في

في عام 1834، قامت المدينة ببناء بيت إطفاء جميل من الطوب 
معروف باسم Cambridge 1؛ )الحظ االسم المنحوت في عتبة 

الجرانيت فوق الباب الرئيسي في الصورة أعاله(. وقد تم توسيع 
المبنى في عام 1864 عندما حصلت الشركة على محرك مضخة 

بخار جديد )كما هو موضح في الصورة(. يرتدي الرجال، باستثناء 
السائق، خوذات طويلة إلطفاء الحرائق. قد يكون السيد المكسو 

بعباءة أمام الخيول هو رئيس عمال الشركة، جورج رولينز.
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في 15 أبريل 1861، عندما دعا الرئيس لينكولن 
لمشاركة متطوعين بعد الهجوم الكونفدرالي على فورت 

سمتر، كانت Cambridge جاهزة: فقد نظم جيمس 
ريتشاردسون، وهو محاٍم في سنترال سكوير، شركة 

من رجال محليين في يناير. كان ريتشاردسون معروفًا 
باسم "عامل إطفاء الحرائق"، وكان العديد من متطوعيه 
من رجال اإلطفاء المتمركزين في مركز إطفاء المحرك 

رقم 2. 
تم تشييد هذه المحطة في عام 1852، وكانت األكبر من 
بين ثالث محطات إطفاء بالمدينة وهي اآلن أقدم مركز 

إطفاء ما زال على حاله في Cambridge. عندما 
تم بناء محطة إطفاء جديدة في ساحة الفاييت في عام 

1894، وقد مر المبنى القديم بسلسلة من المالكين حتى 
 Christian Mission Holiness تم شراؤه من قبل

Church في عام 1916. 
.Christian Mission Holiness Church مجاملة من .CHC

 .CHC. Courtesy Capt 
.Steve Persson, CFD

استوعب مبنى المدينة شركتي إطفاء: المحرك رقم 1 بمضخة بخار المعة 
وفريق مكون من 3 أحصنة وخرطوم رقم 1 يجره حصانان أبيضان. 

شكل الشركات أربعةُ عشر رجالً. 
قام فريدريك هاستينغز رندج، ابن مدينة Cambridge وأكبر متبرع 

فيها، بتأسيس Cambridge Manual Training School، وصمم 
مبناها وابتكر المنهج الدراسي، ودرب الشباب على القيام بأعمال مفيدة 

مثل النجارة والميكانيكا ومكافحة الحرائق. تم حفر سطور من تأليف 
Rindge فوق المدخل: 

العمل هو أحد أعظم النعم لدينا. ويجب أن يكون لكل فرد مهنة نزيهة.
تم تدريب الطالب في 
المدرسة على المعدات 

المهنية. تضمنت أجهزة 
مكافحة الحرائق عربات 

بخراطيم تجرها أطقم 
الطالب وساللم وفؤوس. في 

مقدمة الصورة المجاورة، 
يقوم أفراد الطاقم بتوصيل 

الخراطيم بصنبور؛ وبالقرب 
من المبنى، يتصارع الطاقم 

مع الخراطيم المتضخمة 
بالمياه التي يجرها الشباب 

إلى السطح على ساللم. 
لم يتم إدخال المعدات 

الميكانيكية في 
Cambridge حتى أوائل 
القرن العشرين. قبل ذلك، 

كانت األقسام تعتمد - حرفياً - على القدرة الحصانية. 

صورة من المدينة تعود لعام 1904. يظهر دينيس سوليفان، من شركة 
المحرك رقم 7 في الشارع الرئيسي، وهو يمارس تدريب خيلي اإلطفاء، 

تشارلي وجوني. CHC. مجاملة من السيد ه. لورانس. 

.CHC. Rindge Family Collection .1889 صورة من المدينة تعود لعام

في عام 1875، تم دمج مرافق بلدية 
Cambridge في مبنى المدينة 
الجديد في ميدان إليوت بمساحة 

واسعة لقاعة المحكمة ومركز الشرطة 
ومركز اإلطفاء والفصول الدراسية 

و28 زنزانة في السجن. تم هدمه في 
عام 1935 بعد انتقال إدارة اإلطفاء 
في كامبريدج إلى مقرها الحالي في 

برودواي. 



ساهم
 City of تصدر الشيكات المستحقة إلى

 Cambridge Scholarship Fund
عبر البريد: 

 Cambridge Scholarship Fund, City of Cambridge, P.O. Box 2005,
Cambridge, MA 02139 أو يمكن تسليمها شخصيًا في City Hall، في نافذة Cashier بإدارة 

الشؤون المالية خالل ساعات العمل العادية.
.Cambridgema.gov/cityscholarship يمكن أيًضا تقديم المساهمات عبر اإلنترنت على

لقد كان جون كوسكو، وهو مقيم في 
Cambridge قضى 35 عاًما في التعليم، 
عضًوا في لجنة اختيار المنح الدراسية منذ 

البداية وعمل مع متطوعين آخرين وقادة 
المدينة على إنشاء برنامج المنح الدراسية 

لمدينة Cambridge، مما ساعد في تطوير 
البروتوكوالت األولية وإرشادات لبرنامج 

يحركه ويموله المواطن. وأضاف كوسكو أن 
البرنامج قد تم تعديله قليالً على مر السنين 

حسب الحاجة إلجراء تحسينات. 

 City of Cambridge تم إنشاء
 Scholarship Fund في 

عام 1993 لتقديم المساعدة المالية لسكان 
Cambridge الذين يرغبون في متابعة 

تعليمهم بعد المرحلة الثانوية. في عام 2021، 
منحت مدينة Cambridge 80 منحة 

دراسية بقيمة 3000 دوالر لكل منها بإجمالي 
 240000 دوالر. منذ بداية البرنامج في 
عام 1993، منحت المدينة 1188 منحة 
دراسية بلغ مجموعها 2.9 مليون دوالر. 

 City تساعد
 Scholarship

المقيمين تعويض الزيادة 
في المصاريف التعليمية

قال كوسكو: "كان العمل في برنامج المنح 
الدراسية نشاًطا مدفوًعا بالفريق بين إدارة 

الشؤون المالية وستة متطوعين قدم كل منهم 
وجهة نظره الخاصة في العملية". "كان رئيس 
المدينة، Louis DePasquale، الذي كان 
رئيًسا للشؤون المالية في ذلك الوقت، منخرًطا 
بشكل كبير في تحسين برنامج المنح الدراسية 

وتنميته بطريقة تمثل ما يحاول مجتمع 
كامبريدج القيام به - لمساعدة المحتاجين شاملة 

في دعم أعضاء مجتمعنا المتنوع".

أوضح كوسكو أن عملية مراجعة طلب المنحة 
التي تجريها اللجنة دقيقة للغاية ومجهولة 
المصدر، حيث إنهم ال يعرفون اسم مقدم 

الطلب. يتم تقييم كل طلب مقدم وتصنيفه بناًء 
على التحصيل األكاديمي أو مشاركة المجتمع 

أو األنشطة الالمنهجية والحاجة المالية 
والظروف الخاصة. 

تم
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"نحن ممتنون للغاية للشركات المانحة السخية للغاية وأصحاب األعمال 
والمقيمين في Cambridge الذين ساعدونا في تطوير هذا الصندوق 

على مر السنين، وكذلك ألعضاء لجنة اختيار المنح الدراسية الذين 
قدموا وقتهم وراجعوا جميع الطلبات بعناية. كان كرمهم السبب وراء 

تمكن المدينة من دعم العديد من سكانها الذين يواجهون تحديات مالية 
متزايدة في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي."

Louis A. DePasquale ،Cambridge رئيس مدينة  —
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تقدم للحصول على المنحة عبر اإلنترنت
يمكن للمقيمين المهتمين مراجعة متطلبات األهلية والتقدم بطلب للحصول على منحة 
.Cambridgema.gov/cityscholarship مدينة 2022 عبر اإلنترنت على

آخر موعد للتقديم هو 7 مارس 2022
 • Cambridge Public Schools تتوفر أيًضا نسخ ورقية من الطلب من خالل

  .Cambridge City Hall, 795 Massachusetts Avenue وفي
 يمكن أن تكون األسئلة وطلبات الطلبات عبر البريد• 

 موجهة إلى إدارة الشؤون المالية على 617-349-4220 
.Scholarships@cambridgema.gov أو

معلومات 
 City عن

Scholarship

"يعتمد هذا البرنامج الناجح الذي يفيد مجتمعنا بشكل 
كبير على التبرعات الطوعية. إذا لم تكن قد تبرعت 
في الماضي، فنحن نشجعك على التفكير في التبرع 
هذا العام. هذه المنح الدراسية مهمة جًدا لطالبنا ".

 David Kale, Assistant City   —
 Manager for Finance, City 

of Cambridge

 الصورة )الصفحة المقابلة(: الحاصلون على منحة المدينة لعام 2019
ومسؤولو المدينة.

عندما أتيحت لي فرصة التقدم بطلب للحصول 
على منحة المدينة الدراسية، لم أتردد. كنت 

بحاجة إلى الدعم المالي للكلية وشعرت أيًضا 
أن درجاتي وخدماتي تتحدث عن نفسها. عندما 

حصلت على المنحة، شعرت بفرح شديد. لقد 
ساعدني هذا في التخلص من جزء من العبء 

الذي تحملته وكذلك ما تحمله والدي. 

طوال سنوات دراستي الجامعية، ساعدتني 
منحة مدينة Cambridge الدراسية من 

خالل التواجد هناك عندما احتجت إلى 
المساعدة المالية. كان لدي خيار استخدامه 

في أي وقت خالل سنواتي األربع، لذلك قمت 
بحفظه عندما كنت في أمس الحاجة إليه. جاء 

ذلك الوقت في بداية دراستي. بدأت الرسوم 
الدراسية في الزيادة بسبب الدورات التدريبية 

التي كان علّي أن أدرسها في تخصص 
المحاسبة. اتصلت بالمدينة وفي غضون أيام، 

تم دفع جزء من الرسوم الدراسية، مما أدى 

قال كوسكو: "نأخذ في االعتبار جميع 
المتقدمين، بما في ذلك أولئك الذين قد ال يكون 

لديهم نفس القدر من التحصيل األكاديمي ، 
والمتقدمين الذين لم يحصلوا على المنحة في 

البداية ويدرسون اآلن في مؤسسة ما بعد 
الثانوية، والمتعلمين البالغين الذين يسعون 

لمتابعة التعليم بعد الثانوي" . 

فرهين أبهورة، حاصلة على منحة دراسية 
لعام 2016 تشارك أفكارها حول البرنامج:

"كان التقدم بطلب للحصول على منحة مدينة 
Cambridge في عام 2016 مهًما جًدا 

بالنسبة لي. جاء كوني جزًءا من الجيل األول 
في عائلتي الذي يلتحق بالجامعة مع الكثير 

من الضغط. كان لدّي أشقاء أصغر سناً كان 
على والدّي أيًضا توفير المال من أجلهم. 

بدأت العمل في سن 14 بهدف وحيد هو عدم 
االعتماد على والدي ، حتى ال يضطرون إلى 

القلق أكثر مما ينبغي. 

إلى رفع عبء كبير عني. يمكنني بعد ذلك 
التركيز على هدفي في الحصول على درجات 

مذهلة دون الحاجة إلى القلق بشأن الجانب 
المالي منها. 

 بعد عام ونصف من التخرج،
قمت بأول خطوة كبيرة في مسيرتي 

المهنية من خالل القدوم للعمل في مدينة 
Cambridge. سأكون دائًما ممتنًا للمدينة 

على هذه المنحة ".



"من خالل Public Space Lab، نبحث عن 
طرق جديدة إلحياء األماكن العامة. حيث يتعلق 
األمر بإيجاد طرق سريعة وسهلة إلضافة بعض 

المرح والمتعة إلى مساحاتنا غير المستغلة بطريقة 
تعزز اإلبداع والتعاون وبناء المجتمع." 

Louis A. DePasquale رئيس المدينة —
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قريب، فإن منطقة الجلوس الترحيبية مفتوحة 
للجميع ، وال داعي للشراء! قوبلت األفنية 

العامة بثناء كبير من المجتمع والمحال 
التجارية المحيطة، وتبحث المدينة عن مواقع 

 جديدة وتخطط للمزيد منها في ربيع 
عام 2022. 

"كانت إضافة الباحة العامة أمام المحل من 
أبرز أحداث عامنا. كل يوم نرى الجيران 

يستغلون المساحة. لقد حققت مكتبات اللوازم 
الحرفية الصغيرة نجاًحا كبيًرا، ونحب 

أن ندعم االستكشاف اإلبداعي الذي يمكن 
 Shelley للجميع الوصول إليه". قالت

.Albertine Press مالكة ،Barandes

Palmer Street
 Harvard تحول زقاق

Square هذا إلى نموذج 
جمالي في العام الماضي بفضل 
Public Space Lab. مع 

إضافة الطاوالت والكراسي 
الملونة والبيانو العام ولوحات 

شعر مغناطيسية، يمكن للزوار 
اآلن االنتظار باستمتاع في 

 .Palmer Street

 CloudHouse 
قدمت المدينة هذا الجناح المؤقت لتوفير 
 Greene-Rose الظل والجلوس في

Heritage Park في حي Port. يتمتع 
CloudHouse بمقاعد مرنة ويوفر مساحة 

جذابة للتواصل االجتماعي والراحة، خاصة 
في األيام الحارة جًدا.

لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة واقتراح 
Cambridgema. األفكار، قم بزيارة

.gov/PublicSpaceLab

Cambridge مركًزا للتجريب 
واالبتكار، وهذه السمات ال تستمر 

فقط في Kendall Square. تجلب 
 City’s Community Development

)Department )CDD اإلبداع 
واالستكشاف والتعاون إلى مساحاتنا المشتركة 
.Cambridge Public Space Lab مع

يوضح Public Space Lab كيف يمكن 
لمدينتنا أن تكون ساحة اختبار لبناء المجتمع 

من خالل إجراء تعديالت متواضعة على 
المساحات الصغيرة في مناطقنا التجارية 
 وساحاتنا إلحداث تأثير كبير. على مدار 

City ،العام الماضي 
 كان الموظفون يجربون

 مع أفكار تتعلق
بتدخالت سهلة التنفيذ 

تخلق مساحات اجتماعية 
ليستمتع بها الجميع.

 Public من خالل"
Space Lab، نبحث 
عن طرق جديدة إلحياء 

األماكن العامة. يتعلق األمر بإيجاد طرق 
سريعة وسهلة إلضافة بعض المرح والمتعة 

إلى مساحاتنا غير المستغلة بطريقة تعزز 
اإلبداع والتعاون وبناء المجتمع"، كما قال 

 Cambridge ، Louis A. رئيس مدينة
.DePasquale

الباحات العامة
 Inman Square إذا كنت قد زرت

مؤخًرا، فربما الحظت إضافة ملونة إلى شارع 
Inman Square. في الصيف الماضي، 

 East Cambridge عملت المدينة مع
Business Association والشركات 
المجاورة إلنشاء باحتين عامتين. وقد بدأ 

األمر ببضعة طاوالت وكراسي داخل جدار 
من حواجز الجيرسيه، ثم زاد متمثالً في 

زوج من المساحات المجتمعية الحيوية مع 
صناديق الزهور والفن العام ومكتبات صغيرة 

للتجهيزات الحرفية المجانية.

بينما يختار العديد من الزوار اللحاق بالجيران 
لتناول فنجان من القهوة أو شطيرة من مطعم 

 Thinking
 Outside the

 Sandbox: Public
Space Lab

تُعد
التخطيط المجتمعي 

101: نحن بحاجة إليك!

 CDD’s Community Planning يعمل
Division على تخطيط وتصميم وبرمجة 

المساحات التي تركز على الناس لتعزيز 
الصحة العامة وتعزيز الشمولية وضمان 
االستدامة من خالل المشاركة الهادفة مع 

المجتمع. نحن ملتزمون بالمشاركة الهادفة 
والتمثيلية التي تلهم وتمكن أعضاء المجتمع 

للمساعدة في تشكيل مستقبل كامبريدج. 
متنزهاتنا، خطتنا: تخطيط المساحات 

المفتوحة 
سواء كنت تعيش أو تعمل أو تدرس أو 

تلعب في Cambridge، نريد أن نسمع 
كيف تستخدم حدائق المدينة والمساحات 

المفتوحة. تعرف على المزيد وأطلعنا على 
Cambridgema.gov/ مالحظاتك عبر

.OpenSpacePlan
Cambridge Street خاصتنا

تعمل المدينة على بناء رؤية لمستقبل 
 Inman من ،Cambridge Street

Square إلى محطة Lechmere. دراسة 
 التخطيط قائمة. لمزيد من المعلومات، 

 تفضل زيارة 
Cambridgema.gov/

.CambridgeStreet
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Pages 14-20 are Highlights from this issue of The Cambridge Life, translated in multiple languages.

Pwen Enpòtan nan Edisyon The Cambridge Life sa a
Cambridge Pran Angajman nan Kreyasyon ak 
Prezèvasyon Lojman Abòdab pou Rezidan li yo 
• Lojman abòdab pou rezidan nou yo se pryorite 

prensipal Vil la.

• Vil la te ede sove 569 apatman lojman abòdab, ki 
genyen ladann Fresh Pond Apartments.

• Yo te konstwi plis pase 160 nouvo apatman abòdab 
nan Cambridge depi 2020.

Bidjè Patisipatif la Mande Rezidan yo pou Pataje 
Lide ak Vote sou Pwojè pou Amelyore Cambridge
• Bidjè Patisipatif pèmèt rezidan yo deside fason pou 

depanse lajan sou pwojè ki enpòtan pou yo.

• Rezidan Vil la te vote pwojè pou $6.3 milyon dola 
pou amelyore kominote nou an.

• Rezidan ki genyen 12 lane oswa pi plis, sa ki genyen 
ladann rezidan ki pa ameriken, ka patisipe nan 
pwosesis anyèl Bidjè Patisipatif la.

Bous Vil la Ede Rezidan ki Gen Ogmantasyon Depans
• Pwogram Bous Vil la pote èd finansyè pou ede elèv 

ak granmoun k ap chache edikasyon ki pi lwen pase 
nivo segondè. 

• Depi 1993, Vil la te bay 1,188 rezidan bous pou $2.9 
milyon.

• Ou ka aplike pou bous sou entènèt sou www.
Cambridgema.gov/cityscholarship. Dat limit la se 7 
mas 2022. 

Gwo Modènizasyon nan Estasyon Ponpye Istorik 
Cambrige Ap Avanse
• Estasyon ponpye modènize yo pral ede kenbe 

ponpye yo an sekirite. 

• Depatman Ponpye Cambridge genyen ekipman bon 
kalite ak fòmasyon pou kenbe Vil la an sekirite.

• Vil la ap depanse plizyè milyon dola pou modènize 
8 estasyon ponpye. 

• Yo te konstwi pifò estasyon ponpye yo nan ane 
1800 yo epòk ponpye yo te konn sèvi ak ekipman 
ke cheval deplase.

Vil la Konvèti Plizyè Ti Espas an Zòn Komèsyal pou 
Itilizasyon Kominote a
• Cambridge genyen plis pase 80 pak, teren jwèt, ak 

espas ouvri.

• Vil la vle tout moun pwofite espas ouvri nou yo. 

• Nou vle ke w ede nou planifye fason pou nou itilize 
pak ak espas ouvri ki pral fèt yo. Pou aprann fason 
pou patisipe, vizite www.Cambridgema.gov/
OpenSpacePlan.

Konbat Rat antanke Kominote 
• Separe manje nan fatra epi mete li nan poubèl 

konpòs Vil la bay yo ede konbat pwoblèm ak rat yo. 

• Rès manje reprezante 40% fatra domestik. 

• Asire w ke barik fatra yo kouvri toutan. 

• Vil la ofri enspeksyon gratis ak kontwòl bèt nuizib 
pou pwopriyete rezidansyèl ki genyen 1 a 4 
apatman. Aprann plis sou  www.Cambridgema.
gov/Rodents.

Pwoteje Tèt ou ak Kominote W
• Pran vaksen COVID-19 ou ak piki boustè w.

• Mete mask ou otan ke sa posib.

• Panse ak risk ou avan w ale asiste rasanbleman 
sosyal.

• Rete lakay ou si w santi w malad.

• Fè tès.

Aprann plis sou: www.cambridgema.gov/
TCLHaitianCreole 

Sitwèb Vil la www.Cambridgema.gov ka tradui nan 
plizyè lang.
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تُعد القوارض مشكلة مجتمعية تتطلب حاًل مجتمعيًا، وتلتزم مدينة Cambridge بمواجهة هذه المشكلة بعدة طرق – من خالل معالجة قضايا 
القوارض في الممتلكات العامة، والعمل على السيطرة على القوارض أثناء مشاريع البناء وفرض القوانين والمراسيم الصحية وتثقيف الجمهور. 

من خالل العمل مع الشركات المحلية وأصحاب العقارات والمستأجرين، يمكننا جعل Cambridge خالية من القوارض قدر اإلمكان.

مكافحة الفئران
كمجتمع

ما يمكن للمقيمين القيام به

للسيطرة على الفئران، عليك إزالة كل ما 
يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة: الطعام والماء 

والمأوى وطرق الهروب في األنحاء.
تحتاج الفئران إلى أونصة واحدة فقط من • 

الطعام يوميًا.
أهم شيء يمكنك القيام به لمنع وصول • 

الفئران إلى ممتلكاتك هو التحكم في 
وصولهم إلى الطعام.

قم بإحضار براميل القمامة والسماد إلى • 
الرصيف في أقرب وقت ممكن من وقت 

جمع القمامة )7 صباًحا(.
قم بتسميد أكبر قدر ممكن من الطعام لحفظ • 

 جميع بقايا الطعام والمخلفات العضوية 
في صندوق سماد محكم الغلق.

أعد التدوير قدر اإلمكان لتقليل كمية • 
القمامة.

تأكد من أن لديك ما يكفي من براميل • 
القمامة ذات األغطية الضيقة لحمل القمامة 

 بين الشاحنات الصغيرة. 
 إذا كان لديك مستأجرين، فأصر عليهم 

في استخدام براميل القمامة.
استخدم براميل قمامة من البالستيك الصلب • 

أو المعدن ذات أغطية محكمة الغلق.
 ال تضع طعاًما للقطط أو الحمام • 

أو السناجب.
ضع طعام الطيور في مغذيات فقط، وال • 

تفرط في إطعامهم. ضع في اعتبارك عدم 
إطعام الطيور حتى تهدأ مشكلة القوارض.

عندما تكون في المدينة في الشارع أو في • 
الحديقة، ضع دائًما القمامة في برميل وال 

تطعم الطيور أو الحيوانات البرية األخرى 
للمساعدة في ردع القوارض.

أبلغ عن مشاهدة القوارض باستخدام • 
 Commonwealth Connect تطبيق

iPhone/ المجاني في المدينة ألجهزة
Android أو بإرسال بريد إلكتروني إلى 
 .rodents@cambridgema.gov

ماذا دور المدينة

تعمل Inspectional Services في 
 Public Works departmentsالمدينة و

معًا بشكل وثيق لالستجابة لقضايا وشكاوى 
القوارض.

استخدام اللوائح لتنظيم حاويات القمامة • 
وتشديد قواعد جمع القمامة على جانبي 

الرصيف.
إصدار الغرامات مباشرة لمخالفي قواعد • 

نفايات الرصيف.
الرد على شكاوى المقيمين الواردة بسرعة • 

إلجراء تحقيق.
استخدم االستراتيجيات لتحديد فئات • 

المشاكل مثل عمليات المسح في المنطقة 
لتحديد الظروف المعرضة للخطر، ورسم 

خرائط للشكاوى، وتعزيز تدريب الموظفين 
على سلوك القوارض ومكافحتها.

قم بتركيب أوعية قمامة عامة جديدة تمنع • 
دخول الفئران وتكرار جمع القمامة في 

المناطق شديدة التأثير.

توفير الطعم/االصطياد على الممتلكات • 
الخاصة للعقارات السكنية التي تحتوي 

على 4 وحدات أو أقل كجزء من 
برنامج المدينة الجديد لمكافحة القوارض 
للممتلكات الخاصة والذي يوفر 60 يوًما 
من السيطرة المجانية في القوارض دون 
أي تكلفة تُفرض على المقيمين. تعرف 
على المزيد وتقدم بالطلب على موقع 

 .cambridgema.gov/rodents

كجزء من جهود Cambridge األوسع 
لمكافحة القوارض، ستطرح المدينة عربة قمامة 

موحدة لجمع القمامة في ربيع عام 2022. 
 Department of Public Works ستقدم
عربات قمامة جديدة مجانية لجميع المباني التي 
تتلقى خدمات جمع القمامة على جانب الرصيف 

من المدينة. 
للمساعدة في السيطرة على الفئران، ستعمل 

هذه العربات الجديدة على تقليل انسكاب 
القمامة في الشوارع/األرصفة وتكون بمثابة 

بديل للعديد من البراميل في جميع أنحاء 
المدينة التي تظهر فيها عالمات لنشاط 
القوارض التي توفر نقاط دخول سهلة 

للقوارض. 
تعرف على المزيد حول جهود المدينة، 

وما يمكنك فعله، وأبلغ عن المشكالت على 
 .cambridgema.gov/rodents

لقد سمعنا من السكان أنهم يواجهون زيادة في نشاط القوارض، واستجابت المدينة 
بمضاعفة جهودنا لمكافحة الفئران في كل حي وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة. 




