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 من هذا
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2022 SPRING/SUMMER

 إنشاء مساحات 
 مفتوحة 

 عالية 
 الجودة

الصفحة 4

Tobin بناء 
 Montessori and

 Vassal Lane Upper
Schools الصفحة 6

ي الصفحة 2
يتبع �ف

 رسالة
مدير المدينة

كشخص ُولد وترعرع وعاش 
ي Cambridge طوال حياته، 

�ف
ي 

أفهم جيًدا أن التنوع العر�ق
ي لمجتمعنا 

ي والثقا�ف
ث�ف والإ

يُشكل مدينتنا وهو ما يجعلها 
مكانًا مرغوبًا فيه وغنًيا للعيش 

 City of ي يوليو، سأتقاعد من
والعمل وتكوين أرسة. �ف

Cambridge بعد أك�ث من 45 عاًما من الخدمة. 

ي المدينة، 
ي �ف

ة ولي�ق  خالل معظم ف�ق
 Budget وشغلت منصب ،Finance Department ي

عملت �ف
Director وAssistant City Manager for Finance قبل 

ي من  ا�ب ي عام 2016. مع اق�ق
ي City Manager �ف

ي بصف�ق
تعيي�ف

ف بقوتنا  ي City Manager، أريد أن أع�ق
يومي الأخ�ي بصف�ق
العاملة المذهلة. 

ي الصفحة 7
يتبع �ف

 Digital Versions of الوصول إىل
CityView والمنشورات الأخرى للمدينة

أطلقت المدينة موقًعا تفاعلًيا جديًدا للمنشورات 
الرقمية يعرض هذا العدد من CityView. يسمح 
ف بإنشاء إصدارات أك�ث  الموقع الجديد للموظف�ي

ي 
استجابة وتفاعلية من المحتوى الذي يظهر عادًة �ف

منشوراتنا المطبوعة لمشاركة معلومات إضافية ومقاطع 
ي الوقت المناسب، ستتم إضافة 

ها. و�ف فيديو وغ�ي
الإصدارات الرقمية لمنشورات المدينة الأخرى إىل الموقع 

أيًضا. تعرف عىل المزيد واستكشف المحتوى عىل 
.Cambridgema.gov/digital

ح لعرض استجابة  Community Safety Department المق�ت
بديلة لمكالمات 911 المتعلقة بالأزمات غ�ي المتسمة بالعنف وأزمات الصحة 

السلوكية

911
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 Community Safety Department يدج تقدم مدينة كام�ب

ي يقودها المجتمع 
(CSD) الذي من شأنه تنسيق الحلول ال�ق

امج الرئيسية  ي المجتمع، مع الخدمات وال�ب
لتعزيز السالمة �ف

ي تستهدف الفئات السكانية الأك�ث ضعًفا لدينا. سيعمل 
ال�ق

 ،Cambridge Police Department بشكل مستقل عن CSD

كز الخدمات عىل الستجابة لالأزمات الصحية السلوكية  وس�ق

ي الحد 
سخ هذه المبادرات �ف والوقاية من العنف والتدخل. وست�ق

يمان  ي الإ
ر والمبادئ الواعية بالصدمات الراسخة �ف من ال�ف

ام والستقاللية والكرامة  بأن جميع الناس يستحقون الح�ق

والحصول عىل فرصة.

ف  ي حال الموافقة عليه من ِقبل City Council، فسي�ث
و�ف

 Cambridge Alternative Response Program عىل CSD

ف  ف المتخصص�ي الذي سيشتمل عىل فرق ميدانية من المدني�ي

ي تعمل بصفتها المستجيب الأول لمكالمات أزمات الصحة 
ال�ق

ي يتم تلقيها من 
السلوكية والأزمات غ�ي المتسمة بالعنف ال�ق

 Cambridge Emergency Communications Center خالل

ي الذي  وتوكول الط�ب ل 1-1-9. ويقدم ال�ب (ECC) الذي يشغِّ

يستخدمه طاقم ECC ضمانات بعدم تعريض الرعاية الطبية 

للمريض للخطر. وستستخدم الفرق الميدانية التدريب الذي 

ي يتمتعون بها لتقديم الدعم 
ات الحياتية ال�ق تلقته والخ�ب

ي الأزمات وتقديم خدمات ما بعد الرعاية.
الفوري لالأفراد �ف

يدج لالستجابة البديلة برنامج كام�ب

4. الدعم 3. الستجابة رسال 2. الإ 1. اتصل بـ 911



ي هذه المدينة. بدًءا من عمالنا إىل مسؤولينا، يقدم كل 
موظفونا هم مصدر قوتنا �ف

ي الخدمة العامة أي 
موظف خدمة ممتازة لمجتمعنا ول يضاهي شغفهم وتفانيهم �ف

امه وشغفه لخدمة سكاننا. ف ء. أود أن أشكر كل واحد منكم عىل ال�ق ي
�ث

ف أن كل  ف الماضي�ي ي بذلتها القوى العاملة لدينا عىل مدى العام�ي
أظهرت الجهود ال�ق

ي  ي قدرتنا عىل تنفيذ أهدافنا والتأث�ي بشكل إيجا�ب
ي المدينة يلعب دوًرا أساسًيا �ف

موظف �ف
ف  ف وأولئك الذين كان ىلي رسث ف إىل الأبد لموظفينا الحالي�ي عىل حياة سكاننا. أنا مم�ق

ي المهنية. ل يوجد نداء أعظم من الخدمة العامة، وأنا 
�ق العمل معهم خالل مس�ي

ي واحدة من 
ي مهنة مع المدينة أو التطوع للخدمة �ف

 أشجعكم عىل التفك�ي �ف
ي لدينا سيضمن دعمك أن تظل Cambridge أفضل 

العديد من المجالس واللجان ال�ق
 مكان للعيش أو العمل أو التعلم أو 

تنشئة عائلة.

ًا، أود أن أشكر Mayor وCity Council عىل قيادتهما وعىل الدعوة إىل وضع خطة  وأخ�ي
مالية ل تزال تتناسب مع سياسات الـ City وأولوياتها، مع مراعاة تأث�ي ذلك عىل دافعي 

ائب. ال�ف

ّ لقيادة هذه  ي
 شكًرا لك عىل وضع ثقتك �ف

المدينة العظيمة.

رسالة مدير المدينة تابع من الغالف

ي السنة المالية 23 من 
سكان الميسور التكلفة �ف يبلغ إجماىلي التمويل المبارسث المتوقع لالإ

ي 
المصادر المذكورة أعاله أك�ث من 38 مليون دولر، مقارنة بأك�ث من 32 مليون دولر �ف

السنة المالية 22. وخالل السنة المالية 22، خصصت المدينة أك�ث من 278.8 مليون دولر 
سكان الميسور التكلفة.  ي مبادرات الإ

 لالستثمار �ف
وقد استخدمت هذه الأموال لحفظ أو إنشاء أك�ث من 3625 وحدة بأسعار معقولة ح�ق 

ي تعزز 
الآن. وستواصل المدينة أيًضا دعم هذا الجهد من خالل أدوات تقسيم المناطق ال�ق

يجار الميسورة  سكان الميسور التكلفة، من خالل توف�ي إمكانية الوصول إىل مساكن الإ الإ
ي مجال ملكية المنازل والمشورة والمساعدة المالية 

التكلفة، ومن خالل توف�ي التثقيف �ف
ي المنازل. لمش�ق

يرادات الجديدة  وسيواصل City Manager العمل مع City Council لدراسة مصادر الإ
سكان الميسور التكلفة. المحتملة لتسهيل مبادرات الإ

Fresh Pond Apartments ي
الحفاظ عىل القدرة عىل تحمل التكاليف �ف

ي شكل قروض 
ي السنة المالية 22، قدم Affordable Housing Trust 34.5 مليون دولر �ف

و�ف
كمال الحفاظ عىل القدرة عىل تحمل التكاليف عىل المدى الطويل  ومساعدات أخرى لإ

ي 362 
ي Fresh Pond Apartments �ف

ي يمكن تحمل تكلفتها �ف
لجميع الوحدات الـ 504 ال�ق

ام توف�ي التمويل للمالك ليعكس خصم القيمة  ف وRindge Avenue 364. يشمل هذا الل�ق
يجار، والذي  الالزم لمواصلة القدرة عىل تحمل التكاليف، وتمويل احتياطي مرحىلي لالإ

ف إىل هيكل إيجار جديد ميسور  ي نقل بعض السكان الحالي�ي
سيتم استخدامه للمساعدة �ف

 Fresh Pond ي
ي السنوات القادمة. يرجع الحفاظ عىل القدرة عىل تحمل التكاليف �ف

التكلفة �ف
ي عام 2009 للحفاظ عىل القدرة عىل تحمل 

ي بدأت �ف
Apartments إىل جهود المدينة ال�ق

ي 10 عقارات مملوكة للقطاع الخاص حيث كانت القدرة عىل تحمل 
التكاليف من 1,094 وحدة �ف

التكاليف المستمرة معرضة للخطر.

بناء مساكن جديدة ميسورة التكلفة 

وتواصل المدينة استخدام الأموال المخصصة لـ Affordable Housing Trust لتوسيع 
 Affordable يدج. وقد بدأ اعتماد ي كام�ب

سكان الجديد الميسور التكلفة �ف خط أنابيب لالإ
ي المساعدة عىل 

ي السنة المالية 21 �ف
Housing Overlay (AHO) Zoning Ordinance �ف

التقدم نحو البناء.

سكان الميسور  ي الإ
استثمار المدينة 38 مليون دولر �ف

ي السنة المالية 23
التكلفة �ف

ي التمويل لتطوير 
ة �ف ة 2022-2023 مرة أخرى زيادة كب�ي انية السنوية الخاصة بالمدينة للف�ق ف تتضمن الم�ي

ي أدناه تفاصيل مصادر 
يدج والحفاظ عليه. ويوضح الرسم البيا�ف ي كام�ب

سكان الميسور التكلفة �ف الإ
التمويل.

: وتشمل التطورات البارزة ما يىلي

 	 1627
 .Massachusetts Avenue

ومن المتوقع استخدام 
 Affordable Housing

اء هذا العقار  Trust ل�ث
 .Lesley University من

ي السنة 
وسيبدأ التخطيط �ف

نشاء مساكن  المالية 23 لإ
ي 

جديدة بأسعار معقولة �ف
هذا العقار البارز بالقرب 

Harvard Square من خالل 
تجديد الهيكل التاريخي 

. ي موقف السيارات السطحي الكب�ي
والبناء الجديد �ف

ي 	 
Squirrelwood. تم النتهاء من 23 وحدة تأج�ي جديدة بأسعار معقولة �ف

ي إعادة رسملة والحفاظ عىل القدرة عىل تحمل تكاليف 65 
السنة المالية 22 للمساعدة �ف

.Squirrel Brandو Linwood Court ي
وحدة موجودة بأسعار معقولة �ف

يجار 	  Rindge Commons. ُوضعت الخطط لتطوير مساكن جديدة لالإ
أ  ي منطقة Alwife. وستن�ث

ف �ف ي تطوير متعدد الستخدامات عىل مرحلت�ي
بأسعار معقولة �ف

ي السنة المالية 23، 24 وحدة إيجار بأسعار 
ي من المتوقع أن تبدأ �ف

المرحلة الأوىل، ال�ق
 childhood ي يشمل منطقة جديدة مخصصة لـ

ف غ�ي سك�ف معقولة، إىل جانب ح�ي
.education programs

يجار بأسعار 	  New Street 52. تم تطوير خطة لبناء 107 وحدة سكنية لالإ
وع متعدد الستخدامات بجوار Danehy Park من خالل عملية مراجعة  ي م�ث

معقولة �ف
ي 

ف كل التمويل، من المتوقع أن يبدأ البناء �ف ي عام 2021. وبمجرد تأم�ي
مجتمع AHO �ف

السنة المالية 23.

.Cambridgema.gov/digital نت عىل ن�ق اطلع عىل موضوع CityView ع�ب الإ

غلبملاليومتلا ردصم

السنة المالية 23السنة المالية 22

25 ٪ من إيرادات ت�يح 
المب�ف

10,245,750 دولر5,812,155 دولر

يبة العقارات 12,500,000 دولر12,500,000 دولر�ف

يجار قص�ي  رسوم أثر الإ
الأجل

200,000 دولر42,000 دولر

 Estimated تخصيص
 Community

*Preservation Act (CPA)
15,120,000 دولر14,000,000 دولر

38,065,750 دولر32,354,155 دولرالإجماىلي

ةفلكتلا روسيملا ناكسإلل CPA نم %80 صيصخت ضارتفا*
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 	 Cambridge ي
Jefferson Park Federal Public Housing. تم�ف

 North ي
ي وضع خطط لتجديد 175 وحدة سكنية �ف

Housing Authority (CHA) قدًما �ف
سكان الميسور التكلفة الذي تمس الحاجة إليه  Cambridge لمواصلة توف�ي هذا الإ

ي المستقبل. تم تطوير الخطط من خالل 
والذي سيظل قابالً للتطبيق مالًيا وعملًيا �ف

AHO وتشمل إنشاء أك�ث 
من 100 وحدة بأسعار 

معقولة. ويُتوقع أن يبدأ 
ي السنة المالية 

نشاء �ف الإ
.23

 	 Frost
 .Terrace 

 تم النتهاء من إنشاء 
40 وحدة جديدة من 

يجار بأسعار  مساكن الإ
 Porter Square ي

معقولة �ف
ي السنة المالية 22. 

�ف

 	 2072
 .Massachusetts Avenue 

 Porter يجار بأسعار معقولة بالقرب من ح لبناء 49 وحدة من مساكن الإ تم تقديم مق�ق
Square من خالل عملية استعراض عام. من المتوقع أن يستمر التخطيط لتطوير 

ي السنة المالية 23.
ي هذا الموقع �ف

مساكن بأسعار معقولة �ف

نشاء 	  ي الخطة من خالل عملية AHO لإ
Walden Square II. تم التقدم �ف

  .Walden Square ي عقار شقة
يجار بأسعار معقولة �ف وحدات جديدة من مساكن الإ

نشاء 46 وحدة سكنية جديدة 	  اح لإ Sixth Street 49. ويجري وضع اق�ق
 Sacred Heart rectory، school ي

يجار الميسور التكلفة من خالل منظمة AHO �ف لالإ
  .East Cambridge ي

والدير �ف

يجارية القائمة 	  حت CHA تجديد المساكن الإ Norfolk Street 116. وقد اق�ق
وإنشاء 62 وحدة بأسعار معقولة من خالل AHO لتقديم خدمات أفضل للسكان ذوي 

ي الموقع. 
الدخل المنخفض مع خدمات الدعم �ف

ي السنة المالية 22 لتحويل هذا 	 
Harvey Street 35. بدأ التخطيط �ف

كة إىل 12 وحدة  شغال المكون من 16 وحدة من غرفة واحدة (SRO) مع مرافق مش�ق الإ

.Cambridgema.gov/digital نت عىل ن�ق اطلع عىل موضوع CityView ع�ب الإ

Universal Pre-K تطوير
ي تصميم وتطوير وتنفيذ Universal Pre-K (UPK). وسيشمل 

يعمل (Birth to 3rd Grade (B3) Partnership كمكتب رائد �ف
. أولً، سيقوم B3 بتوسيع نطاق المكونات الرئيسية لعملها الحاىلي  ف يدج عىل عن�ين رئيسي�ي ي كام�ب

عمل إنشاء UPK �ف
. ثانًيا،  ي

ف الجودة والتطوير المه�ف ي ذلك برنامج المنح الدراسية ودعم تحس�ي
لتشمل مشهد الطفولة المبكرة بالكامل، بما �ف

ي مجموعة 
ي المدينة ومعاي�ي الجودة وعمليات التطبيق �ف

سيقوم B3 بمواءمة العديد من خيارات ما قبل رياض الأطفال �ف
.Pre-K ي مرحلة

موحدة من المعاي�ي ونقطة وصول واحدة للمعلومات، وبالتاىلي التسجيل �ف

ة  ف ح وثالث فرق عمل متم�ي ي أسفرت عن هيكل إداري مق�ق
اتيجي ال�ق وخالل السنة المالية 22، أكمل B3 عملية التخطيط الس�ق

نامج،   لعمله: تطوير القوى العاملة، جودة ال�ب
 Cambridge Public Schoolsوسيسهم ممثلون من المدينة و ،UPK Leadership Team ومحور الأرسة. وقد تم إنشاء

ي البحث وجمع 
ي عمل لجنة استشارية وفرق العمل الثالث لوضع توصيات للنظام. ويشارك B3 بنشاط �ف

والمجتمع المحىلي �ف
ي السنة المالية 

وع UPK �ف ف مدير م�ث ي قدًما. سيتم تعي�ي
ي ستنتج معلومات مهمة لتقييم واتخاذ القرارات للم�ف

البيانات ال�ق
.UPK 22 لدعم تخطيط وتنفيذ

ي 
ة مع الرؤية الخاصة بـ UPK، بما �ف ي السنة المالية 23، سيعمل B3 بجد لتوسيع نطاق عمله الحاىلي بما يتما�ث مبارسث

و�ف
ذلك زيادة عدد الأطفال والأرس المدعومة بمساعدة مالية للوصول إىل التعليم ما قبل المدر�ي عاىلي الجودة. وبحلول نهاية 

.UPK مكتمل يحدد جميع المتطلبات الالزمة للمشاركة مع UPK دليل برنامج B3 السنة المالية 23، سيكون لدى

د.  ة لالأفراد الذين ينتقلون إىل ما بعد الت�ث سكنية صغ�ي

Broadway Park. ُقدمت خطة لبناء 15 شقة سكنية بأسعار معقولة 	 
ي The Port. من المتوقع أن يستمر التخطيط لتطوير مساكن 

ي المنازل لأول مرة �ف �ي لمش�ق
ي السنة المالية 23.

ي هذا الموقع �ف
بأسعار معقولة �ف

سكان الشامل الإ

خالل السنة المالية 22، تم النتهاء من بناء أك�ث من 1495 وحدة سكنية أو يجري بناؤها 
ي الجديدة 

سكان الشامل للمدينة. كما تم النتهاء من العديد من المبا�ف بموجب أحكام الإ
ي أواخر 

يجار مع وحدات بأسعار معقولة للسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط �ف لالإ
ي 

ف �ف ، سيتم توف�ي أك�ث من 130 وحدة جديدة للمتقدم�ي ي
ي هذه المبا�ف

السنة المالية 22. و�ف
ي وقت مبكر من السنة المالية 23. ومع وجود أك�ث من 200 وحدة 

أواخر السنة المالية 22 أو �ف
نشاء الآن، ستواصل المدينة رؤية مساكن شاملة جديدة تصبح متاحة  إضافية جديدة قيد الإ

ي 
طوال السنة المالية 23 وما بعدها. وانتقل أك�ث من 1086 مقيًما إىل وحدة تأج�ي شاملة �ف

. ي
العقد الما�ف

تملك المنازل بأسعار معقولة

شهد العام الماىلي 22 أول عرض جديد لوحدات تملك المنازل الشاملة منذ عدة سنوات 
ي المنازل لأول مرة من خالل تطبيق جديد ع�ب  �ي حيث تم توف�ي تسع وحدات جديدة لمش�ق

نت لوحدات ملكية المنازل بأسعار معقولة. وتواصل المدينة تقديم التعليم والمشورة  ن�ق الإ
ي 

. ويح�ف أك�ث من 500 مشارك ورشة عمل تملك المنازل �ف ف ي المنازل المحتمل�ي �ي لمش�ق
ي السنة 

المدينة كل عام، مع تلقي العديد منهم أيًضا استشارات حول تملك المنازل. و�ف
ي المنازل من ذوي  �ي المالية 23، ستواصل المدينة أيًضا تقديم المساعدة المالية لمش�ق

ي المدينة 
ي المنازل �ف �ي الدخل المؤهل. وقد تم توسيع برنامج HomeBridge الخاص بمش�ق

ي المنطقة. وتوفر 
ي تكسب ما يصل إىل 120٪ من متوسط الدخل �ف

مؤخًرا لخدمة الأرس ال�ق
ف  ف المؤهل�ي ل، وستظل متاحة للمقيم�ي ف اء الم�ف HomeBridge ما يصل إىل 50٪ من سعر رسث
اؤها بعد  ي تم رسث

ي السوق. ثم تصبح هذه المنازل ال�ق
للدخل الذين يبحثون عن منازل �ف

ف المدينة عىل أك�ث من 500  ي المدينة. وت�ث
سكان الميسور التكلفة �ف ذلك جزًءا من مخزون الإ

ي جميع أنحاء Cambridge. وعندما يتم بيع هذه المنازل من قبل 
ل بأسعار معقولة �ف ف م�ف

ين الجدد من خالل برنامج إعادة بيع ملكية المنازل  ، يتم اختيار المش�ق ف ف الحالي�ي المالك�ي
ى 70 من السكان منازلهم بمساعدة من  ، اش�ق ي

ي السنوات الخمس الما�ف
ي المدينة. و�ف

�ف
ي العقد 

لً ميسور التكلفة بمساعدة المدينة �ف ف ى أك�ث من 150 من السكان م�ف المدينة. واش�ق
. ي

الما�ف

ي السنة المالية 22 40 وحدة 
وقد جلب النتهاء من Frost Terrac �ف

 .Porter Square سكنية جديدة بأسعار معقولة إىل 
Robert Benson Photography :صورة
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 )Creating High Quality( إنشاء مساحات مفتوحة
تتمتع بجودة عالية 

ي الهواء الطلق. هذا 
أبرزت السنتان الماضيتان أهمية الوصول إىل الأماكن المفتوحة �ف

ي البالد، وقد تجاوز 
يدج واحدة من أك�ث المدن كثافة سكانية �ف صحيح بشكل خاص لأن كام�ب

ي السنة 
ي توسع المساحات المفتوحة العامة. �ف

ي المقدر عىل مدى العقد الما�ف
النمو السكا�ف

فيه، وتطبيق  المالية 22، قامت المدينة بتحديث خطتها الحكومية للمساحات المفتوحة وال�ق
ي تشمل توزيع الحدائق والوصول إليها، وظروف الحدائق، 

نصاف عىل المعاي�ي ال�ق سبل الإ
يدج.  والفوائد البيئية، والصحة العامة، لوضع خطة عمل شبكة المساحات المفتوحة بكام�ب

ف استمرار  وتضمنت عملية التخطيط هذه استبيانًا مجتمعًيا توقع فيه غالبية المستجيب�ي
ي 

ي المستقبل. وستساعد هذه المعلومات �ف
ايد للمساحات المفتوحة �ف ف استخدامهم الم�ق

ي الحدائق والمساحات المفتوحة بحيث يتم تقاسم فوائد 
توجيه التحسينات المستقبلية �ف

يدج. ي جميع أنحاء كام�ب
المساحات المفتوحة بشكل عادل �ف

فهات  ي العديد من مشاريع المت�ف
ي السنة المالية 22، أكملت المدينة أعمال البناء �ف

�ف
ي East Cambridge ملعًبا 

والمساحات المفتوحة. وتضم Timothy J. Toomey, Jr. Park �ف
اء.   جديًدا، ومم�ث للكالب، وحديقة خ�ف

 Danehy Park ي
ويمثل Louis A. DePasquale Universal Design Playground �ف

نموذًجا لملعب شامل مصمم للزوار من جميع القدرات للعب مًعا. وشملت التجديدات 
ف  ي Glacken Field إدخال تحسينات عىل field area، وa perimeter loop path، وتحس�ي

�ف
 Watertown-Cambridge القائمة، وتجديًدا كاماًل للمكان. ويوفر courts التصالت بالـ

ف Fresh Pond Reservation و Greenway مساًرا جديًدا متعدد الستخدامات ب�ي
 .Watertown 

ي East Cambridge مساحة كانت غ�ي 
ي O’Connell Library �ف

حولت حديقة قراءة جديدة �ف
 . ف ي السابق إىل مورد جديد للزبائن والمقيم�ي

مستغلة �ف

ي 
ي East Cambridge ليتم النتهاء منها �ف

ومن المتوقع إنشاء Triangle Park الجديدة �ف
ي 

ي حي Port، وسيبدأ البناء �ف
ي Sennott Park �ف

السنة المالية 23. وستستمر أعمال التجديد �ف
ي إدخال تحسينات عىل

Binney Street Park الجديدة. ومن المتوقع أيًضا أن يبدأ التشييد �ف
 Hoyt Field عادة تصميم Peabody School Playground. وستبدأ العمليات المجتمعية لإ
 Cambridge ي حي

ي حي Riverside neighborhood وRaymond Park وRafferty Park �ف
�ف

Highlands

Grand Junction Corridor Planningو ,Danehy Connector، Linear Path

يدج وحولها. وقد  توفر مسارات الطرق الوعرة وسيلة مريحة وممتعة للسفر داخل كام�ب
لج ولالأشخاص الذين  ف ي والجري وركوب الدراجات وال�ق

تم تصميم هذه المرافق للم�ث
يدج المتنامية جزًءا مهًما  يستخدمون أجهزة التنقل ذات العجالت. وتعد شبكة مسار كام�ب

ي المدينة. 
فهات �ف من المساحات المفتوحة والمت�ف

 Danehy ويمتد .North Cambridgeو Alewife ي
ي ممرين جديدين �ف

وقد بدأ التصميم �ف
Connector/New Street Path من Concord Avenue near Fresh Pond إىل خط السكك 

ي Fitchburg، وقد يمتد إىل Sherman Street إذا تمت الموافقة عىل 
الحديدية للركاب �ف

استخدام حق MBTA للطريق. ويشمل مساًرا ممهًدا متعدد الستخدامات ومناظر طبيعية 
وأشجار وإضاءة

 Danehy حة لـ  ووصلة مق�ق
 New Street بعد أن تع�ب Park

من خالل تقاطع معاد بناؤه 
بشكل مالئم للمشاة. 

Linear Park يمتد من 
خط Somerville خط إىل 

Russell Field، سيتم إعادة 
اك  رسث تصميمها وإعادة بنائها لإ

ف مع الإضافة  المستخدم�ي
ات المرحة والفن  ف المحتملة للم�ي

العام.

وتوجد خطط للتصميمات النهائية قيد التنفيذ لـ Grand Junction Multi-Use، وهو مسار 
 Grand ي ممر

ذو مناظر طبيعية جنًبا إىل جنب مع مسارات السكك الحديدية الحالية �ف
Junction corridor، من BU Bridge إىل Somerville. وتواصل المدينة تطوير خطط 

نشاء مسار لجميع الأعمار والقدرات عىل الطرق الوعرة عىل طول حق المرور ع�ب السكك  لإ
 Gore Street إىل Binney Street ثم من Main Street إىل Waverly Street الحديدية من

ي أو 
ف والطالب والمسافرين والزوار للم�ث ًها خطًيا متتابًعا للمقيم�ي ف وسيوفر المسار مت�ف

ة مجاورة والإضاءة والفن  فهات صغ�ي ات عىل مت�ف ف الركض أو لركوب الدراجة. وستشمل الم�ي
العام والمناظر الطبيعية والأشجار والمقاعد ووسائل الراحة الأخرى. ومن المتوقع تقديم 

ي أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
ي عام 2024 مع بدء البناء �ف

وع �ف عطاء لهذا الم�ث

ي عملية تخطيط، 
وسوف يربط The Path، الذي تم تحديده كحلقة وصل رئيسية جديدة �ف

قليمية مثل  فيهية الإ ف العديد من الأحياء والمناطق التجارية والمؤسسات والموارد ال�ق ب�ي
.Dr. Paul Dudley White Bike Pathو Charles River

ي Danehy Park. صورة بواسطة 
Louis A. DePasquale Universal Design Playground الجديد �ف

.Cambridge Arts
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ف وتعزيز هذه المساحة  اك المستخدم�ي كز عملية التصميم القادمة لـ Linear Park عىل إرسث وس�ق
المفتوحة المهمة.



تساعد مبادرات إدارة مياه الأمطار عىل الحد من الفيضانات وطفح 
الرصف الصحي

ي البنية التحتية لمياه ال�ف الصحي ومياه الأمطار وصيانتها إىل 
ون عاًما من الستثمار الكب�ي �ف أدت خمس وع�ث

 Charles ي يتم ت�يفها إىل
ي جودة المياه ال�ق

تحسن كب�ي �ف
 Mystic Riverو Alewife Brookو Little Riverو River
وBoston Harbor. وقد انخفضت كمية طفح ال�ف 

 الصحي المجمعة إىل 
 Alewife Brook(بنسبة 98 ٪) وCharles River 

ي 
(بنسبة 85 ٪) خالل عام نموذجي. ويوفر الستثمار �ف

 البنية التحتية نظاًما أك�ث موثوقية 
ي تخدم السكان بشكل أفضل، الذين يعانون 

 ال�ق
من عدد أقل من النسخ الحتياطية، والحد من 
الفيضانات، وعدد أقل من الإصالحات الطارئة.

اتيجية طويلة الأجل للحد من الفيضانات،  وكجزء من إس�ق
 Hovey ي

ين عاًما الماضية �ف قامت المدينة ببناء 12 نظاًما لتخزين مياه الأمطار تحت الأرض عىل مدار الع�ث
 Danhy Parkو Museum Streetو Broadway (Main Library)و Wendell Streetو Scott Streetو Avenue
ي The Port. ويمكن لهذه المرافق مجتمعة أن تستوعب 

وNew Street وFrancis Avenue وParking Lot 6 �ف
ي عندما كان 

ي الصيف الما�ف
ي جالون من مياه الأمطار. وقد اتضحت قيمة هذه البنية التحتية �ف

أك�ث من مليو�ف
ات رطوبة منذ عام 1921. وتعمل  ي أك�ث الف�ق

لدى المدينة أك�ث من تسع بوصات من الأمطار، مما يجعلها ثا�ف
أنظمة التخزين هذه كما هو متوقع، وتحمل مياه الأمطار خالل أحداث الأمطار الغزيرة وتقلل بشكل مبارسث من 

يدج. وخزن صهريج The Port ومحطة الضخ وحدهما ما يقرب من 400000 جالون من مياه  ي أحياء كام�ب
الفيضانات �ف

ي 
ة �ف الأمطار. قبل تركيب أنظمة مياه الأمطار، كان من الممكن أن تسبب مثل هذه الأمطار الغزيرة فيضانات كب�ي

.Mid-Cambridgeو Agassizو The Port أحياء

وستدعم العتمادات البالغ مجموعها 25 مليون دولر تشييد نظام لحتجاز مياه الأمطار بسعة 1.2 مليون جالون 
 .Vassal Lane Upper Schoolsو Tobin Montessori ان مع تشييد وحديقة مطرية بسعة 100000جالون بالق�ق

 Vassal Lane / Standish Street ي منطقة
ي Concord Avenue و�ف

ستقلل هذه البنية التحتية من الفيضانات �ف
ف قدرة حي Alewife عىل التكيف مع تغ�ي  ي Alewife Preparedness Plan باعتبارها مفتاًحا لتحس�ي

وتم تحديدها �ف
.Cambridgema.gov/stormwater المناخ. تعرف عىل المزيد عىل

تحديث التكيف مع تغ�ي المناخ
تم إصدار Resilient Cambridge Plan، وهي خطة التأهب والمرونة 

 Climate Change لتغ�ي المناخ عىل مستوى المدينة ، استنادا إىل

 This Plan includes .2021 ي يونيو
Vulnerability Assessment، �ف

اتيجيات لمجتمع أوثق ومباٍن أفضل وبنية تحتية أقوى ومدينة تتمتع  إس�ق

، ويتم تنسيق ذلك مع Envision Cambridge، و اء أك�ث بمساحات خ�ف

 Community Health Improvementو Urban Forest Master Plan

Plan. وأثناء تطوير Resilient Cambridge Plan، تم إطالق العديد 

من المبادرات أو يجري تنفيذها للحد من المخاطر والستعداد لزيادة 

مخاطر الحرارة والفيضانات. وتشمل هذه المبادرات دعم تطوير مركز 

ي Cambridge Community Center، وتطوير رأس المال 
المرونة �ف

 الجتماعي. 

 Neighborhood Energy community ،وع رسم الخرائط م�ث

microgrid project، والعديد من مشاريع الفضاء المفتوح مثل 

ي East Cambridge. ترتبط الخطة أيًضا بمبادرات 
Triangle Park �ف

مثل The Port Infrastructure Project وزراعة الأشجار عىل مستوى 

 Cambridge وتطوير Cambridge Floodviewer المدينة، وتحديثات لـ

.HeatViewer

 Metro ي إجراءات تغ�ي المناخ إقليمًيا من خالل
يدج أيًضا �ف وتتعاون كام�ب

Mayors Climate Change Preparedness Task Force والمكونة من 

 Charles River Climate Compact، Resilient Mystic15 عضًوا، و

Collaborative (RMC). ومع RMC، قادت المدينة تطوير خطة إقليمية 

ي من شأنها حماية 
للحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر / العواصف ال�ق

يدج و   كام�ب

ي 
 11 مجتمًعا محلًيا آخر من خالل التدخالت �ف

10 مواقع خارج المدينة.
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Miyawaki Microforest يدج تزرع 1000 شجرة وتؤسس كام�ب
ي توجه تطوير أصول الأشجار 

تواصل المدينة تنفيذ Urban Forest Master Plan (UFMP) ال�ق
ي المستقبل. وخالل السنة المالية 22، توصلت الأشغال العامة إىل توصية برنامج 

يدج �ف ي كام�ب
�ف

، تتوقع المدينة أن تتجاوز هذه التوصية  ف ي غضون عام�ي
إدارة الغابات بزراعة 1000 شجرة سنويا. و�ف

رع 1200 شجرة سنويًا. ومن أجل الحفاظ عىل الأشجار المزروعة حديًثا عىل المدى الطويل،  ف وس�ق
اف عىل عملية الزراعة والري بعد  رسث بة قبل الزراعة والإ  حسنت Public Works إعداد ال�ق

الزراعة والرعاية الالحقة الأخرى.

ي Fresh Pond serves كمكان احتجاز مؤقت لأشجار 
ي تم بناؤها �ف

تعمل bare root nursery ال�ق
ي سيتم زراعتها حول المدينة، مما يسمح لـUrban Forestry Division بتمديد 

الجذر العاري ال�ق
 bare حجم Department of Public Works موسم الزراعة. وخالل السنة المالية 22، وسعت

 Community Preservation Act باستخدام مبلغ 125000 دولر من صندوق root nursery
.Fund

 Biodiversity for a يدج مع ، تعاونت مدينة كام�ب ي
ي العام الما�ف

 و�ف
ي 

نشاء 4000 قدم مربع من الغابات Miyawaki microforest �ف Livable Climate وSUGi Project لإ
ية،  ي البيئات الح�ف

عادة إنشاء غابات صحية �ف Danehy Park وتوفر Miyawaki Forests فرصة لإ
والتخفيف من urban heat island effect، ودعم التنوع البيولوجي، والوقاية من الفيضانات 

ي موازنة دورات المياه لمكافحة ظروف الجفاف، وعزل الكربون.
والتعرية، والمساعدة �ف

ي الممتلكات الخاصة جانًبا رئيسًيا آخر من توصيات 
ويمثل الحفاظ عىل الأشجار الموجودة �ف

 Tree Protection تعدياًل عىل Cambridge City Council وخالل السنة المالية 22، أقر .UFMP
. بالنسبة لأي إزالة لـ  Ordinance لتغي�ي القطر وإرشادات التخفيف بموجب القانون الحاىلي

Significant Tree، يجب الحصول عىل ت�يح من City Arborist. ومع إعادة الزراعة 
يدج. ويقوم متخصصو  ي ش�ق أرجاء كام�ب

كخيار للتخفيف، يتم زراعة أشجار إضافية �ف
ات لدى Public Works بمراجعة خطط الزراعة واختيار الأنواع ومبالغ  الأشجار والشج�ي

التخفيف النهائية وإجراء عمليات التفتيش بعد الزراعة.

 Miyawaki ي
يعمل المتطوعون عىل زراعة 40 نوًعا أصلًيا من النباتات �ف

.Danehy Park ي
Forest �ف



Language Justice دعم
ي حصول الشخص عىل الفهم 

تواصل المدينة عملها لدعم anguage justice، والحق �ف
ي يكون فيها الشخص أك�ث راحة وكذلك أن يتم فهمه بها. منذ خريف عام 2020، 

باللغة ال�ق
ف عىل العدالة اللغوية بعدة طرق: مراجعة  ك�ي يقوم Family Policy Council بالبحث وال�ق

نصاف اللغوي،  يدج الديموغرافية، وتشكيل مجموعة عمل لالإ  بيانات كام�ب
إجراء دراسات استقصائية 
دارات المدينة وأك�ث من  لإ

ف مع  20 مجموعة ترك�ي
أفراد 

المجتمع، والتعلم من المجتمعات الأخرى، وصياغة السياسات والمواد المرجعية. ويوضح 
ف والتمويل والموارد الداعمة مثل التدريب  ف المتفان�ي Family Policy Council أن الموظف�ي

هي مفتاح الـ language justice الموسعة.

 further لـ (American Rescue Plan Act (ARPA فمت المدينة باستخدام تمويل ال�ق
جمة بمساعدة الكمبيوتر  ي ذلك تكنولوجيا ال�ق

support language justice efforts, بما �ف
انية السنة المالية 23 تمويالً  ف جمة الفورية. وتتضمن م�ي جمة التحريرية وال�ق وتكاليف ال�ق

 .Language Justice Division ي
للحصول عىل full-time Language Access Manager �ف

الجديد لدى Cambridge Human Rights Commission. وسيوفر هذا المنصب الدعم 
نشاء ثروة المدينة من المعلومات   والتعاون ع�ب إدارات المدينة لإ

 Language Access ي يمكن للجميع الوصول إليها. وبالإضافة إىل ذلك، سيعمل
والموارد ال�ق

 Family ف عمل  Manager عىل تحس�ي
ي كل 

ي ذلك إجراء تقييمات لنقاط القوة والحتياجات �ف
Policy Council ح�ق الآن، بما �ف

إدارة؛ إنتاج أدوات مركزية لموظفي المدينة، مثل س�ي العمل، والأدلة المكتوبة، والتعليمات 
ي ممارسات المدينة من خالل تبادل 

رشادية«، والتدريب؛ زيادة التماسك والتوحيد �ف »الإ
.Language Access Plan البيانات والموارد وأفضل الممارسات؛ ووضع

اف بأن  ف المستمر، مع الع�ق ي المدينة مركًزا عىل التحس�ي
نصاف اللغوي �ف وسيظل عمل الإ

 الجوانب الثقافية والتعليمية والتقنية للعدالة اللغوية معقدة ويمكن أن تمثل 
بعض التحديات. 

 Vassal Lane Upperو Tobin Montessori بناء
Schools قيد التنفيذ

ي ديسم�ب 2021. 
وع Tobin Montessori وVassal Lane Upper Schools �ف بدأ بناء م�ث

ي Vassal Lane 197، وسيضم المجمع الجديد Tobin Montessori School، و
ويقع �ف

Vassal Lane Upper Schools وCity’s Department of Human Services Programs ما 
ي المدينة برامج ما قبل المدرسة وبرامج ما 

نسانية �ف قبل المدرسة برامج إدارة الخدمات الإ
.Special Startبعد المدرسة و

ي المساحات 
وع تجديدات وترقيات لـ Callanan Park، وتحسينات �ف وسيشمل هذا الم�ث

ي ذلك مجموعة متنوعة من مناطق اللعب المناسبة للعمر، والمالعب 
المفتوحة، بما �ف

متعددة الأغراض، والوصول العام إىل ممر الدراجات والمسارات المجتمعية. ويجري 
 Net Zero كـ Vassal Lane Upper Schoolsو Tobin Montessori وع تصميم م�ث

.Emissions Facility

يدج بإنشاء مجتمع مستدام ومرن وقد استثمرت أك�ث من 500 مليون  فم مدينة كام�ب وتل�ق
 Martin - ف منها ي ثالثة مرافق مدرسية جديدة منذ عام 2011، تم النتهاء من اثن�ي

دولر �ف
 Cambridgeو King Openو ،Putnam Avenue Upper Schoolsو Luther King Jr

 Vassal Laneو Tobin Montessoriو - Community Complexو Street Upper Schools
نشاء حالًيا. ف ، اللذان قيد الإ Upper Schools النهائي�ي

ي القول إنه ليس هناك العديد من المجتمعات، إن وجدت، 
ي مدير المدينة، يمكن�ف

»وبصف�ق
ي إعادة بناء مدارسنا«، 

ي نقوم بها �ف
قادرة عىل القيام بهذا النوع من الستثمارات المالية ال�ق

ة المالية  يدج Louis A. DePasquale، حيث أقر بالبص�ي �ح بذلك مدير مدينة كام�ب
لـ City Managers Robert W. Healy وRichard C. Rossi وتنفيذهم الأوىلي للمشاريع 
نشائية الخاصة بهذه المدارس. »ل يمكن لنجاحنا أن يكون موجوًدا إل بالتعاون الذي  الإ

ف Cambridge City Council وCity Administration مع School Committee و يحدث ب�ي
».School Administration

عادة افتتاحه هذا الخريف   تم تجديد Renovated Foundry Building لإ
بداع والتعاون  كمركز لالإ

ات البناء المتعلقة بـ COVID ومن  ي Rogers Street 101 من النتهاء بعد تأخ�ي
ب تحويل Foundry Building التاريخي �ف ويق�ق

ي عام 1889، هو 
ي الأصل كمسبك للحديد �ف

المتوقع افتتاحه هذا الخريف. هذا المب�ف الضخم من الطوب، الذي تم بناؤه �ف

وع إعادة استخدام تكيفي   م�ث

 Kendall Square Innovation يدج. عند تقاطع منطقة بداع والتعاون لمجتمع كام�ب سيعاد افتتاحه كمركز مكتف ذاتيا لالإ

يدج، سيوفر مب�ف Foundry مساحة وبرامج للفنون الب�ية والم�حية وريادة الأعمال والتكنولوجيا  ق كام�ب District وحي رسث

ي محيطه التاريخي الصناعي. 
وتعليم القوى العاملة �ف

ي تسهيل وصول السكان، وخاصة المجتمعات الممثلة تمثيالً ناقًصا والأحياء المجاورة، إىل بيئة 
سيساعد Foundry أيًضا �ف

.Kendall Square العمل والتعلم الديناميكية لدى

2022 CityView Spring/Summer 	6



21st Century Broadband Initiative Cambridge’s
21st Century Broadband أطلقت المدينة مبادرة 

واستأجرت CTC Technology & Energy (CTC) المعروفة وطنًيا لإجراء دراسة جدوى 

لمساعدة المدينة عىل تحقيق أهداف اتصال الأسهم الرقمية والنطاق العريض 

للبلديات. تجري دراسة جدوى النطاق العريض للبلديات الممتدة عىل مدار العام 

ي والتصميم ؛ إجراء 
عىل قدم وساق. وتجري CTC تحلياًل أساسيا؛ إجراء التحليل الف�ف

اك أصحاب  تحليل السوق والتحليل الماىلي وتطوير نماذج الأعمال وملكية المدينة؛ إرسث

المصلحة؛ وإعداد تقرير شامل. وبعد 

 النتهاء 

من تحليل نماذج الأعمال التجارية 

 CTC وملكية المدن المختلفة، ستقدم

 إىل المدينة فوائد وعيوب كل خيار 

يرادات  من حيث التكاليف والإ

والمخاطر والقضايا القانونية 

والتنظيمية المحتملة لكل نموذج. 

 CTC ضافة إىل ذلك، ستساعد  وبالإ

ي تحديد النموذج المفضل 
المدينة �ف

الذي يتوافق بشكل أفضل مع أولويات 

سياسة المدينة.

 Digital Equity in اتيجيات المحددة من هذه المبادرة هي واحدة من الس�ق

Cambridge Report 2021. ويحدد تقرير المدينة بتكليف من المدينة نتائج البحث 

ي ذلك الوصول إىل 
ي مجتمعنا، بما �ف

من دراسة شاملة تدرس فجوات الأسهم الرقمية �ف

النطاق العريض، والقدرة عىل تحمل التكاليف، والمهارات الرقمية، وملكية الأجهزة. 

انية السنة المالية 23 تمويالً لـ Digital Equity Specialist بدوام كامل و ف وتتضمن م�ي

ي التطوير والتواصل والبحث 
Broadband Project Manager. سيساعد هذا المنصب �ف

ي المدينة.
والتحليل وإدارة المشاريع وتنفيذ مبادرات الملكية الرقمية والنطاق العريض �ف

Cambridge Cycling Safety Ordinance
يدج بجد لضمان بقاء مدينتنا بيئة نابضة بالحياة وصالحة للعيش حيث يمكن  تعمل كام�ب

لمجموعة واسعة من الناس العيش والعمل واللعب. وللقيام بذلك، نحتاج إىل أن نكون 

 City’s Cycling ي جميع أنحاء المدينة بأمان واستدامة. ويساعد
قادرين عىل السفر �ف

ي 
ي عام 2019 وتم تعديله �ف

Safety Ordinance، الذي أقره Cambridge City Council �ف

ي جعل ذلك ممكًنا. يدعو المرسوم المدينة إىل بناء شبكة طولها 25 ميالً من 
عام 2020، �ف

ي السنوات الخمس المقبلة.
ممرات الدراجات المنفصلة �ف

ممرات منفصلة للدراجات، 

ي تشمل عموًما مساحة 
وال�ق

وفواصل رأسية تخلق مسافة 

ف الدراجات   مادية ب�ي

ف السالمة  والسيارات، وتحس�ي

وخلق بيئة أك�ث راحة. وهذا 

ي 
يجعل ركوب الدراجات �ف

متناول وجذابة لمجموعة 

واسعة من الناس من جميع 

الأعمار وجميع القدرات. 

يمكن لممرات الدراجات 

ف الشوارع للمشاة، عن طريق إبطاء السيارات والشاحنات وتقص�ي  المنفصلة أيًضا تحس�ي

ي يتعرض فيها المشاة للسيارات والشاحنات عند عبور الشارع. 
المسافات ال�ق

ي العديد من الشوارع الرئيسية ، 
كيب ممرات منفصلة للدراجات �ف وستقوم المدينة ب�ق

ي الدراجات بالوصول إىل وجهات للمدرسة  مما يعمل عىل إنشاء روابط آمنة للسماح لراك�ب

وع لشارع أو منطقة معينة عملية  ها. سيتضمن كل م�ث فيه وغ�ي والعمل والتسوق وال�ق

ي تشكيل التصاميم. 
تصميم مع فرص للمجتمع ليتم سماعها والمساعدة �ف

 لمزيد من المعلومات حول ق Cycling Safety Ordinance أو لالنضمام إىل 

.Cambrigema.gov/cycling-safety-ordinance يدية، تفضل بزيارة قائمتنا ال�ب

2022 CityView Spring/Summer 7

بدأ Cambridge City Council مراجعة نماذج السالمة العامة بعد الأحداث الوطنية 

طة والحاجة إىل  ي رفعت مستوى المحادثة حول السالمة العامة التقليدية وال�ث
ال�ق

 استجابات طوارئ بديلة للحالت غ�ي المتعلقة بالطوارئ. 

 City Manager’s Alternate Public Safety Task Force الـ The City Manager وأنشأ

 Councillor Marc C.و Councillor E. Denise Simmons ي تتم قيادتها بواسطة
ال�ق

 Task Force قدمت .Cambridge ي
McGovern لدراسة مستقبل السالمة العامة �ف

ف  ي فرز المتصل�ي
ي الصحة العقلية للمساعدة �ف

ي ذلك أخصا�أ
العديد من التوصيات بما �ف

الذين يعانون من أزمة صحية سلوكية، وسياسة حول برامج الستجابة البديلة لدعم 

أولئك الذين يعانون من حالة طوارئ صحية عقلية.

 Cambridgeلجنة استشارية لدعم ب CSD أ وإذا تمت الموافقة عليها، فسين�ث

 Alternative Response Program لتوف�ي 

ف والأعضاء لتقديم إرشادات حول تطور  كاء المجتمعي�ي منتدى لأصحاب المصلحة وال�ث

نامج والمساءلة أمام مجموعة ممثلة من أعضاء المجتمع.  نامج، وفرصة لتقييم ال�ب ال�ب

وستشمل العضوية أعضاء من منظمات المجتمع المحىلي ووكالت السالمة العامة فضالً 

عن أفراد من الجمهور.

Alternative Response تابع من الغالف
مكافحة مجانية 

للقوارض 
ي الملكيات الخاصة.

�ف

ي تشتمل عىل 4 وحدات أو أقل 
ي ال�ق

يمكن للمبا�ف
معرفة المزيد والتسجيل عىل 

 cambridgema.gov/Rodents



Trash Carts جديدة تصل قريًبا
ستقوم The Department of Public Works (DPW) بتسليم عربات القمامة القياسية إىل جميع 

ف 6 و24 يونيو.  ي تجمع فيها المدينة القمامة، ب�ي
ي ال�ق

 المبا�ف
وسوف تحل محل براميل القمامة الحالية لديك. واعتباًرا من 27 يونيو 2022، ستقوم DPW فقط 

ي توفرها المدينة.
بإفراغ عربات القمامة القياسية ال�ق

فيوم جمع القمامة اميل الفارغة القديمة وصول العربات ب�ي ال�ب
ي تم جمعها بتاريخ

ال�ق

ف الثن�ي
الخميس 16/6 – السبت 

18/6
الأربعاء 22/6 والخميس 

23/6

الثالثاء
الخميس 9/6 – السبت 

11/6
الأربعاء 15/6 والخميس 

16/6

الأربعاء
 الثالثاء 21/6 

- الخميس 23/6
الجمعة 24/6 – السبت 

25/6

الخميس
ف 13/6 – الأربعاء  الثن�ي

15/6
الجمعة 17/6 – السبت 

18/6

الجمعة
ف 6/6  الثن�ي

– الأربعاء 8/6
 السبت 11/6 
ف 13/6 والثن�ي

ميل  ي لمعرفة م�ق تتوقع قدوم العربة الجديدة الخاصة بك وم�ق تضع ال�ب
تحقق من الرسم البيا�ف

.DPW اميل) الفارغة القديمة عىل جانب الرصيف لالستالم وإعادة التدوير بواسطة (ال�ب

 : ف ي تحس�ي
تتمثل أهداف برنامج Standard Trash Cart �ف

جهود مكافحة القوارض 	 
ف	  سالمة العامل�ي

إمكانية الوصول إىل الرصيف	 

.Cambridgema.gov/trash لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 Expanding Advanced خدمات 
Life Support

ي 
يدج (CFD) بتوظيف ثمانية رجال إطفاء �ف ي منطقة كام�ب

طفاء �ف  ستقوم إدارة الإ

سعاف، للمجتمع.  السنة المالية 23 لتوسيع نطاق دعم الحياة المتقدمة (ALS) أو خدمة الإ

ات طويلة أثناء نقل الشخص  وغالًبا ما تؤدي استجابة ALS إىل ربط وحدة الستجابة لف�ق

إىل المستشفى. كشف تحليل 

 ALS دقيق لأنظمة 

نامج إىل  فرصة لتبسيط ال�ب

نموذج تسليم أك�ث فعالية 

دون التأث�ي سلًبا عىل وحدات 

ي 
إخماد الحرائق الحيوية �ف

 الخدمة. 

وستسمح المناصب الجديدة 

 ALS بتوظيف وحدة CFD لـ

Squad إضافية مكونة من 

 East Cambridge ي
ف �ف شخص�ي

.Firehouse

 Cambridge New Apprenticeship Program تقدم
جديد

 Office of Workforceو (The Department of Public Works (DPW ستتعاون
ي المدفوع الأجر 

ام بالتدريب المه�ف ف ف بالل�ق Development (OWD) لتحديد السكان المهتم�ي
يدج الذين واجهوا حواجز أمام التوظيف،  . وسيفيد ذلك سكان كام�ب ف لمدة عام إىل عام�ي

. وسيتمكن  ف مع مساعدة قطاع الأعمال العامة عىل بناء خط إمداد من العمال المبتدئ�ي
ي ذلك التدريب عىل رخصة 

ي DPW، بما �ف
المشاركون من الوصول إىل جميع فرص التدريب �ف

القيادة التجارية والتدريب عىل رفع الرخصة، وسيتلقون أيًضا التوجيه أثناء العمل من 
ي سيتم تدريب 

ي OWD. وتشمل المهن ال�ق
ف وموظفي Cambridge Works �ف اء التقني�ي الخ�ب

ف عليها Urban Forestry Helper وVehicle Lube Tech/Inventory Assistant و المشارك�ي
Construction Helper وSewer Maintenance Helper ضمن أمور أخرى.
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يقدم Young Adult Diversion Program بديالً 
للمالحقة الجنائية

ف كبديل  تم تصميم Young Adult Diversion program للعمل مع الشباب المؤهل�ي

للمقاضاة الجنائية. ويعمل برنامج التحويل بموجب نموذج ما قبل الستدعاء ويمكن أن 

يكون إما قبل الشكوى أو 

بعدها. ويتيح التحويل 

كمال برنامج  للشاب الفرصة لإ

مصمم بشكل فردي بدًل 

من المالحقة القضائية وقد 

امج  وًطا مثل ال�ب يتضمن رسث

التعليمية والمشورة وخدمة 

سكان  المجتمع والعمل مع الإ

داد. وخطابات العتذار والس�ق

نامج  ويعت�ب الهدف من ال�ب

هو معالجة المشاكل 

 الأساسية 

ي قد تكون 
د وقضايا الصحة العقلية وتعاطي المخدرات) ال�ق (عىل سبيل المثال، الت�ث

ي ارتكاب الشخص جريمة قابلة للمقاضاة.
ساهمت �ف

 Safety بنجاح مع الأحداث من خالل Cambridge Police Department (CPD) وعملت

ي عام 2008. وقد عمل
ي تم تنفيذها �ف

ي وال�ق
ة عىل الصعيد الوط�ف Net Collaborative الشه�ي

ي 
Department’s Family and Social Justice Section (FSJS) عىل توسيع نطاق جهوده �ف

 CPD ف 18 و26 عاما). دخلت اوح أعمارهم ب�ي ف (الذين ت�ق مجال التحويل مع الشباب البالغ�ي

اكة مع مكتب Middlesex DA وYoung Adult Diversion Program لزيادة قدرة  ي رسث
�ف

يدج عىل الوصول إىل التحويل. ي كام�ب
الشباب �ف

ف  ف المحلف�ي يجتمع فريق PD’s Family and Social Justice section يضم كال من الموظف�ي

ف بانتظام مع فريق التحويل من مكتب DA لمناقشة الحالت  ف ال�يري�ي والموظف�ي

ي 
وط التحويل. ومنذ السنة المالية 21، تم تسجيل 21 شابًا �ف لتحديد الأهلية وصياغة رسث

اكات المستمرة،  دارة وال�ث ي تبذلها الإ
ي عام 2021، ونظًرا لجهود التحويل ال�ق

نامج. و�ف ال�ب

 Safety Net يدج الذين أُلقي القبض عليهم أد�ف عدد منذ إنشاء مّثل عدد أحداث كام�ب

ي السنة المالية 23، سيواصل FSJS والجنائية وقسم التحقيقات الجنائية 
Collaborative. و�ف

اكات لتوسيع وزيادة خياراتنا لالإحالت إىل الخدمات والدعم  (CIS) البناء عىل هذه ال�ث

. ف ف الشباب البالغ�ي للمرشح�ي

عربات نقل القمامة 
ي أطلقتها المدينة آتية!

ال�ت



جمة بلغات عدة. تحتوي الصفحات من 9-15 عىل النقاط البارزة من هذه القضية الخاصة بـ CityView،م�ق
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سبانية الإ

Resumen de esta emisión del boletín informativo CityView

La ciudad de Cambridge está creando un nuevo Community 
Safety Department

• El departamento recibirá llamadas al 911 relacionadas  
con conflictos no violentos y de conducta.

• Esta iniciativa es parte de un nuevo Cambridge Alternative 
Response Program para ayudar a brindar soporte a la 
seguridad de la comunidad.

Cambridge realiza una inversión de $38 millones en viviendas 
económicas en 2022-23

• Estos fondos ayudarán a crear y preservar viviendas 
económicas en Cambridge.

• La ciudad de Cambridge ofrece clases gratuitas, 
asesoramiento y ayuda financiera para propietarios.  

La ciudad creará un programa universal de preescolar 

• La ciudad combinará las opciones existentes de preescolar  
en un conjunto uniforme de regulaciones.

• Los padres contarán con un único punto de acceso para  
la información y la inscripción.

Cambridge creará y mejorará parques, paseos y espacios abiertos

• Este último año abrieron el nuevo Timothy J. Toomey, Jr. Park 
en el East Cambridge y Louis A. DePasquale Universal Design 
Playground en Danehy Park.

• Los dos nuevos carriles de paseo y ciclismo están planificados 
para Alewife y el North Cambridge.

La ciudad colabora con las iniciativas de justicia idiomática

• Esto hace referencia al derecho de comprender y ser comprendido 
en el idioma en el cual la persona se siente más cómoda.

• Un nuevo emplazamiento brindará soporte a los departamentos 
de la ciudad para que la información y los recursos sean  
más accesibles.

Cambridge Cycling Safety Ordinance ayuda a mejorar la seguridad

• La ciudad de Cambridge construirá 25 millas de carriles 
independientes para bicicletas en los próximos 5 años. 

• Estos carriles incluyen divisorios que crean una distancia  
física entre las bicicletas y los automóviles. 

Young Adult Diversion Program ofrece una alternativa a los 
procesos penales

• Los adultos jóvenes que cumplan con los requisitos tienen la 
oportunidad de completar un programa personalizado en lugar 
de un proceso judicial.

• El objetivo de este programa es abordar los problemas adyacentes 
que llevan a la persona a cometer un delito constitutivo. 

Ampliación de los servicios de soporte vital avanzado de la ciudad

• El Departamento de bomberos de Cambridge sumará a 8 
bomberos para ampliar el servicio de soporte vital avanzado 
en el este de Cambridge.

Nuevo programa de aprendizaje de Cambridge

• Los residentes interesados pueden participar en un programa 
pago de aprendizaje de 1 a 2 años. 

• Los participantes serán capacitados para trabajos como 
Ayudante de forestación urbana, Técnico en lubricación de 
automóviles/Asistente de inventario, Ayudante de construcción 
y Ayudante de mantenimiento de alcantarillado.

Nuevos contenedores estándares de residuos llegan en junio 

• Los contenedores estándares se distribuirán de forma gratuita 
a todos los edificios residenciales donde la ciudad recolecta 
residuos.

• Los nuevos contenedores ayudarán a controlar a los roedores 
y ofrecerán más espacio en las aceras.

La ciudad busca la equidad digital para todos los residentes

• Equidad digital significa garantizar que todos los residentes 
tengan acceso a dispositivos, wifi y computadoras.

Otros aspectos destacados de esta emisión de CityView

• Cambridge planta 1000 árboles, establece una especie  
de bosque pequeño en Danehy Park.

• Los programas para aguas pluviales mejoran la calidad  
del agua, reducen las inundaciones y el desborde de las 
alcantarillas.

• Resilient Cambridge Plan para ayudar a la ciudad  
a planificar para el cambio climático.

• Ha comenzado la construcción de Tobin Montessori and Vassal 
Lane Upper Schools.

• El edificio de fundición renovado reabrirá en otoño. Incluirá 
nuevos espacios para las artes escénicas y visuales.

Ver los artículos completos en español en  
Cambridgema.gov/Spanish
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تغالية ال�ب

Destaques nesta edição da Newsletter CityView
A cidade de Cambridge está criando um novo Community 
Safety Department

• O departamento responderá às chamadas 911 de crise 
não violenta e comportamental.

• Esse esforço faz parte de um novo Cambridge Alternative 
Response Program para ajudar a apoiar a segurança da 
comunidade.

Cambridge investindo US$ 38 milhões em moradias 
acessíveis em 2022-23

• Esses fundos ajudarão a criar e preservar moradias 
populares em Cambridge.

• A cidade de Cambridge oferece aulas gratuitas de aquisição 
da casa própria, aconselhamento e ajuda financeira.  

A cidade criará programa universal de pré-escola 

• A cidade combinará as opções pré-escola existentes  
em um conjunto uniforme de padrões.

• Os pais terão um único ponto de acesso para informações 
e matrículas.

Cambridge criará e melhorará parques, caminhos  
e espaços abertos

• O novo Timothy J. Toomey, Jr. Park em East Cambridge  
e Louis A. DePasquale Universal Design Playground no 
Danehy Park abriu no ano passado.

• Dois novos corredores de caminhada e ciclismo estão 
planejados para Alewife e North Cambridge.

Cidade apoia os esforços de justiça linguística

• Isso se refere ao direito de entender e ser entendido no 
idioma em que uma pessoa se sente mais confortável.

• Uma nova posição dará suporte aos departamentos da cidade 
para tornar as informações e os recursos mais acessíveis.

Cambridge Cycling Safety Ordinance ajuda a melhorar  
a segurança

• A cidade de Cambridge construirá 25 milhas de ciclovias 
separadas nos próximos 5 anos. 

• Essas faixas incluem divisores que criam uma distância 
física entre bicicletas e carros. 

Young Adult Diversion Program oferece alternativa  
ao processo criminal

• Os jovens adultos elegíveis têm a oportunidade de concluir 
um programa individualizado em vez de serem processados.

• O objetivo do programa é abordar problemas subjacentes que 
levaram a pessoa a cometer um crime passível de ação judicial. 

Cidade expande Serviços de Suporte Avançado de Vida

• O Ministério de Bombeiros de Cambridge adicionará  
8 bombeiros para expandir a entrega de Suporte  
Avançado de Vida

Novo Programa de Aprendizado de Cambridge

• Os residentes interessados podem participar de um 
programa de aprendizado remunerado de 1 a 2 anos. 

• Os participantes serão treinados para cargos como Auxiliar 
Florestal Urbano, Técnico de Lubrificação de Veículos/
Assistente de Estoque, Auxiliar de Construção e Auxiliar  
de Manutenção de Esgotos.

Novos barris de lixo padrão chegam em junho 

• Barris padrão serão entregues gratuitamente em todos  
os prédios residenciais onde a cidade coleta lixo.

• Novos barris ajudarão a controlar roedores e abrir mais 
espaço nas calçadas.

Cidade se esforça por equidade digital para todos os moradores

• Equidade digital significa garantir que todos os moradores 
tenham acesso a dispositivos, Wi-Fi e computadores.

Outros destaques nesta edição do CityView

• Cambridge planta 1.000 árvores, estabelece nova 
microfloresta no Danehy Park.

• Programas de águas pluviais melhoram a qualidade da 
água, reduzem inundações e transbordamento de esgoto.

• Resilient Cambridge Plan para ajudar a cidade a planejar 
mudanças climáticas.

• A construção das Tobin Montessori and Vassal Lane Upper 
Schools já começou.

• O prédio Foundry reformado reabrirá neste outono. Incluirá 
novos espaços para artes cênicas e visuais.

Veja artigos completos em portuguese em  
Cambridgema.gov/Portuguese
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اللغة الكريولية الهايتية

Pwen Enpòtan nan Kreyòl Ayisyen Bilten Enfòmasyon CityView sa a

Vil Cambridge ap kreyè yon nouvo Community Safety 
Department

• Depatman an pral reponn ak apèl 911 kriz ki pa vyolan ak kriz 
konpòtman yo.

• Efò sa a fèt nan kad nouvo Cambridge Alternative Response 
Program pou edè sipòte sekiritè kominotè a.

Cambridge Ap Envesti $38 Milyon nan Lojman Abòdab an 
2022-23

• Fon sa yo pral edè kreyè ak prezève lojman abòdab nan Cambridge.

• Vil Cambridge ofri klas gratis sou pwopriyetè kay, konsèy ak èd 
finansyè.  

Vil la pral Kreyè yon Pwogram Pre-K Inivèsèl 

• Vil la pral konbinè opsyon Pre-K ki la deja yo pou fè yo tounen yon 
gwoup estanda inifòm.

• Paran yon pral genyen yon sèl pwen aksè pou enfòmasyon ak 
enskripsyon.

Cambridge Pral Kreyè ak Amelyorè Pak, Chemen ak Espas 
Ouvè

• Nouvo Timothy J. Toomey Park nan East Cambridge ak Louis A. 
Depasquale Universal Design Playground nan Danehy Park te ouvri 
anè pase.

• Genyen de koridò pou mache ak monte bekàn ki pral ouvri nan 
Alewife ak North Cambridge.

Vil la Ap Sipòtè Efò Jistis Langaj

• Sa refere ak dwa pou konprann epi pou yo konprann moun nan, nan 
lang ki pi konfòtab pou li a.

• Yon nouvo pozisyon pral bay depatman Vil yo sipò pou rann 
enfòmasyon ak resous pi aksesib.

Cambridge Cycling Safety Ordinance la edè Amelyorè 
Sekirite

• Vil Cambridge pral konstwi 25 mil vwa bisiklèt separè nan pwochen 
5 lanè yo. 

• Vwa sa yo genyen ladan yo separatè k ap kreyè distans fizik anta 
bisiklèt ak machin. 

Young Adult Diversion Program nan Ofri Altènatif ak 
Pwosekisyon Kriminèl

• Jèn adilt yo resevwa opòtinite pou reyalize yon pwogram endividyèl 
olyè yo alè nan pwosekisyon.

• Objektif pwogram sa a sè abòde pwoblèm pwofon ki tè pousè moun 
nan komèt yon zak kondanab. 

Vil la Ap Ogmantè Sèvis Avansè Sistèm Sivi Yo

• Depatman Ponpyè Cambridge pral ajoute 8 ponpyè (depatman) pou 
ogmante sèvis Sistèm Sivi Avansè nan eastern Cambridge.

Nouvo Pwogram Aprantisaj Cambridge

• Rezidan ki enteresè yo ka patisipè nan yon pwogram aprantisaj peyè 
1-2 lane. 

• Patisipan yo pral resevwa fòmasyon nan travay tankou Asistan 
Forestye Iben, Teknisyen Librifikasyon Machin/Asistan Envantè, 
Asistan Konstwiksyon, ak Asistan Antretyen Egou.

Nouvo Estanda Charyo Fatra Ap Rivè an Jen  

• Yo pral livrè gratis charyo estanda bay tout bilding rezidansyèl kotè y 
ap ranmasè fatra nan Vil la.

• Nouvo charyo yo pral edè kontwolè rat ak plis espas twotwa.

Vil la Ap Lite pou Egalite Dijital pou Tout Rezidan yo

• Egalitè dijital vle di asite ke tout rezidan gen aksè ak aparèy, WiFi, 
ak òdinatè.

Lòt Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten Enfòmasyon CityView 
sa a.

• Cambridge plantè 1,000 pyebwa, etabli yon mikwoforè nan Danehy 
Park.

• Pwogram dlo lapli a amelyorè kalitè dlo a, redui inondasyon ak 
ranvèsman egou.

• Resilient Cambridge Plan pou edè plan Vil la pou chanjman klimatik.

• Konstwiksyon Tobin Montessori ak Vassal Lane Upper Schools te 
kòmansè.

• Bilding Modènizè Foundri pral re-ouvri nan otòn sa a. Li pral genyen 
nouvo espas pou prestasyon ak atizay vizyèl.

Gade tout atik yo an Kreyòl Ayisyen sou Cambridgema.gov/
HaitianCreole
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اللغة العربية
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البنغالية
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