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يحتفل مركز التعلم املجتمعي مبرور  50عا ًما

تضم كامربيدج أكرث من 80
متنزهًا ،وملع ًبا ،وكذلك الكثري
من الساحات املفتوحة التي
تعمل مبثابة تجمعات مجتمعية
حيوية ،باإلضافة إىل كونها
مناطق ترفيهية للمقيمني.
يف خريف هذا العام ،تجمع أفراد املجتمع لالحتفال بإنجاز ثالثة
مشاريع مهمة يف الساحات املفتوحة .يف سبتمرب ،تم افتتاح متنزه
 Timothy J. Toomey Jr. Parkالجديدة ،والذي يبلغ مساحته 2.25
فدان برشق كامربيدج.
ويف أكتوبر ،تم افتتاح مرفق ترفيهي تم تجديده مؤخ ًرا يف موقع
 Glacken Fieldيف  Strawberry Hillوالذي يضم مالعب Little
 ،Leagueكام يضم مجموعة كبرية من األلعاب املائية ،وممىش كب ًريا
من شأنه أن يفيد املجتمع األوسع يف كامربيدج.
أما يف نوفمرب ،فقد تم االنتهاء رسميًا من العمل يف أول ملعب
بتصميم عاملي ( )UDيف كامربيدج .هذا امللعب الجديد الذي تبلغ
مساحته  30ألف قدم مربع يف متنزه  Danehy Parkهو واحد
من املالعب األكرب مساحة من نوعها يف الكومنولث ،وتتضح مبادئ
 UDيف كل سمة من سامته  -حيث تجاوز مجرد إمكانية الفعيل
إليه ومتكن من خلق بيئة ترحيبية ،وقابلة لالستخدام من قبل جميع
األشخاص ،بغض النظر عن القدرة البدنية لهم ،مع األخذ يف االعتبار
القدرات الحسية ،واإلدراكية ،والعاطفية .أنا شديد الفخر بهذا امللعب
الجديد ،وطريقة دعمه اللتزام املدينة بالشمولية بينام نعيد تصور
طريقة تفكرينا يف الساحات املبنية.
باإلضافة إىل هذه الساحات الثالث املفتوحة الجديدة ،بجاملها
وابتكارها ،فهناك مشاريع إضافية قيد التنفيذ ،مبا يف ذلك تجديد
متنزه  Sennottيف  The Portوساحتان مفتوحتان إضافيتان يف رشق
كامربيدج.
وباستثناء ملعب  Fresh Pondللجولف ،متتلك مدينة كامربيدج ما
يقرب من  265فدانًا من الساحات املفتوحة العامة ليستمتع بها
املقيمون والزوار .نظ ًرا ألننا واحدة من أكرث املدن زيادة يف الكثافة
السكانية يف البالد ،فإن املنافسة والطلب عىل الساحات املفتوحة
مرتفعة .عندما سنحت الفرصة النادرة لرشاء ما يقرب من أربعة
يتبع يف الصفحة 2

يحتفل مركز كامربيدج للتعلم املجتمعي ( )CLCبذكرى عيد ميالده
هذا العام .تأسس مركز  CLCيف عام  ،1971وهو يقدم مجموعة متنوعة
من الفصول الدراسية والربامج املجانية؛ التي من شأنها متكني املتعلمني
البالغني من تغيري حياتهم ،وإعطائهم القدرة عىل تحقيق إمكاناتهم
من خالل التعليم ،وتنمية املهارات ،واملشاركة املجتمعية .خالل العقود
الخمسة املاضية ،قدم مركز  CLCالدعم آلالف من املتعلمني البالغني،
مبا يف ذلك السكان الذين ولدوا وقضوا حياتهم يف كامربيدج ،وكذلك
األشخاص الذين انتقلوا للسكن يف كامربيدج من بلدان أخرى ،والالجئون
الذين انتقلوا إىل املدينة.

الخمسني

بالفخر الشديد باالحتفال مبرور  50عا ًما عىل الخدمة يف مجتمع
كامربيدج"."،خالل هذه السنوات ،تخ ّرج العديد من األشخاص من
خلفيات وثقافات مختلفة وشاركوا يف برامجنا ،ومل يتغري يف خضم كل
ذلك التفاين

الصفحة 2
أشارت ماريايتبع يف
مديرة مركز التعلم املجتمعي قائل ًة "نشعر
كيفالينو،

Pages 9-15 are Highlights from this issue of CityView, translated in multiple languages.

النقاط البارزة يف هذا اإلصدار من نرشة CityView
نقاطاملجتمع دو
يق دِّم مركز تعليم
هامةرات مجانيَّة للمتعلِّمني البالغني ستجد كذلك يف هذا اإلصدار:
من هذا
الموضوع
خطة ملكافحة التغي ريات املناخية
لدى مدينة كامربيدج
مترجمة
إلى لغا ٍ
ت عدة.
نصائح وتذك ريات بالطقس يف فصل الشتاء
صفحة 15-9

وغريها.

•وتشمل دورات اللغة اإلنجليزية ،دورات املواطنة ،دورات مهارات الحاسوب،
•هذا املكان آمن ويرحب بالناس من جميع الخلفيات والثقافات.

املنزلية.

•ميكن للمشاركني الحصول عىل رعاية الطفل ،وموارد التوظيف ،واملساعدة يف املهام

واألرصفة

•أعد تجديد ترصيح مواقف السيارات للمقيمني قبل  30مارس  2022من عىل
Cambridgema.gov/rpp
الطوارئ

•تأيت مخاطر التغي ريات املناخية من ارتفاع درجة الح رارة ،وسقوط الثلج ،وارتفاع
منسوب مياه البح ر.
•عىل أصحاب األمالك جرف الثلوج وإزالة الجليد من جوانب الطريق.

•عندما تعلن املدينة حالة الطوارئ بسبب الجليد ،ستجد آخر التحديثات متاحة
عىل اإلنرتنت من مركز كامربيدج للثلوج عىل Cambridgema.gov/snow

ستوزع املدينة صناديق قاممة مجانية جديدة بعجالت عىل
املباين السكنية هذا الربيع

•سيتم تقديم الصناديق إىل املباين السكنية التي تحصل اآلن عىل خدمات استيفاء
األرصفة من املدينة.

•ال متأل حاويات القاممة بأكرث من الالزم وال تلق ببواقي الطعام يف صناديق
املخلفات .ميكنك طلب حاوية مخلفات وصندوق قاممة مجانًا من عىل Cambridgema.
.gov/compost

•ستساعد تحسينات مرفأ الحي عىل معالجة مشاكل الفيضانات وتحسني الشوارع

•تق دِّم وحدة مكافحة الح رائق البحرية يف كامربيدج استجاب ًة باملياه يف حاالت

•تحسينات سالمة جديدة يف حي ماستشوستس مبا يف ذلك طرق الدراجات املنفصلة

التعليامت املوجهة لرشكة الرتجمة :أضف يف نهاية كل صفحة السطر املوجود باألسفل باللغة امل رادة
عىل أن يكون ال رابط باللغة اإلنجليزية .اقرأ باألسفل:

عرض املقال الكامل باللغة العربية عىل Cambridgema.gov/CVArabic

اقتراحات المدينة
لبدء نشر عربات
القمامة القياسية
هذا الربيع
الصفحة 6

نصائح وتذكيرات
لطقس الشتاء
الصفحتان 5-4

خطة كامبريدج
المرنة
صفحة 3

رسالة مدير املدينة تابع من الغالف

أفدنة من املساحات املفتوحة داخل املدينة يف أواخر عام  ،2020تحركت إدارة املدينة ومجلس
املدينة برسعة لتستطيع تأمني املوقع من  Buckingham Browne & Nicholsمقابل 18.5
مليون دوالر .تقع هذه الساحة  -عىل بعد مسافة قصرية من مجمع مدارس  - Tobinعرب Fresh
 Pond Parkwayمن مرفق معالجة املياه ومتنزه  .Kingsleyوحيث إننا نواصل إدارة الشؤون
املالية للمدينة بشكل مسؤول ،فقد كان يف استطاعتنا إجراء عملية الرشاء هذه حيث نتابع ضخ
استثامرات كبرية إضافية يف مشاريع الساحات املفتوحة عالية الجودة التي ستفيد سكاننا بشكل
مبارش لألجيال القادمة.
مع تطور ساحاتنا املفتوحة ،تسعى املدينة إىل التأكد من أن التغيريات تعكس قيم مجتمعنا ،ومن
ثم تم إنشاء عملية تخطيط للساحات املفتوحة وهي قيد التنفيذ حال ًيا .ستقوم هذه العملية
بتوجيه العمل املستقبيل املتعلق بالحدائق والساحات املفتوحة عىل النحو األمثل ،وأنا أشجعكم
عىل املشاركة يف عملية التخطيط املجتمعي الهامة هذه .ميكنكم معرفة املزيد حول هذه العملية
عرب الرابط .Cambridgema.gov/openspacesurvey
وكام هو الحال دامئًا ،أرحب باستقبال أية آراء أو أفكار من قبلكم ،من خالل االتصال مبكتبي عىل
 4300-349-617أو مراسلتي عرب الربيد اإللكرتوين عىل .citymanager@cambridgema.gov

يحتفل مركز التعلم املجتمعي مبرور  50عا ًما تابع من الغالف

الذي يقدمه كل من املعلمني ،واملستشارين ،واملتطوعني العاملني معنا.
نتقرب أكرث إىل طالبنا خارج نطاق الفصل الدرايس ونتأكد من حصولهم عىل الدعم الذي يحتاجونه
ألنفسهم ،وعائالتهم ،لتحقيق االزدهار املرجو يف كامربيدج وليك يصبحوا أعضاء نشطني يف مجتمعنا".
بدأ  CLCيف عام  1971كمؤسسة صغرية يف الحي لتوفري التعليم األسايس للبالغني من سكان كامربيدج .يف
قسم من إدارة برامج الخدمات اإلنسانية باملدينة ( .)DHSPيقدم مركز  CLCاليوم أكرث
عام  ،1981أصبح ً
فصل وبرنام ًجا ،بدعم من  23موظفًا يعملون بدوام كامل ،و 41موظفًا يعملون بدوام جزيئ ،و90
من ً 60
متطو ًعا .يقع مركز  CLCيف  Western Avenue 5يف ميدان  ،Central Squareويوجد موقع إضايف كذلك
يف شامل كامربيدج يف .Rindge Avenue 286
يعرض مركز  CLCستة مستويات لدورات تعليم اللغة اإلنجليزية ملتحديث اللغات األخرى ( ،)ESOLبد ًءا
وصول إىل مهارات اللغة اإلنجليزية املتقدمة .ويقوم برنامج التعليم األسايس
ً
من مهارات القراءة األساسية
للبالغني بإعداد الطالب للحصول عىل دبلومة معادلة لشهادة الثانوية العامة ( HiSETأو  .)GEDميكن
للطالب امللتحقني مبركز  CLCالتحضري لدورات عىل مستوى الكلية ،والحصول عىل اعتامدات جامعية
من كلية  Bunker Hillاملجتمعية من خالل برنامج "العبور إىل الجامعة" ( .)Bridge to Collegeتقوم
برامج التدريب الوظيفي  -مبا يف ذلك الربنامج املعتمد ملساعدي التمريض ( ،)CNAوبرنامج التدريب عىل
الوظائف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات (املقدم بالتعاون مع برنامج  )Just-A-Startبتزويد املتعلمني
البالغني باملهارات والخربة الالزمة لدخول أسواق العمل التنافسية .وإضاف ًة إىل ما تقدم ،يحصل خريجي
مركز  CLCعىل منح دراسية مقدمة لهم من أصدقاء مؤسسة  CLCغري الربحية لتمكنهم من مواصلة
تعليمهم.
وأوضحت الرا رانجيل ،خريجة برنامج  ESOLالتابع مبركز  CLCلعام  2021قائلةً".من املستحيل أن
أتحدث عن حيايت يف كامربيدج دون أن أتطرق إىل مركز التعليم املجتمعي" "،عندما انتقلت مع زوجي من
الربازيل إىل الواليات املتحدة ...شعرت بالخوف من التواجد يف مكان ال أستطيع التواصل فيه .حدث تغيري
كبري يف حيايت عندما بدأت رحلتي للتعلم يف .CLC
شعرت باألمان هناك ،حيث يتواجد املدرسون دامئًا لإلجابة عىل أسئلتنا .ال يقترص دور مركز  CLCعىل
مساعدة الطالب عىل تعلم اللغة اإلنجليزية أو العثور عىل وظيفة فحسب .ولكنهم يساعدوننا يف تطوير
الطريقة التي نعيش بها حياتنا".
فبكون املركز جز ًءا من إدارة  ،DHSPفإنه ميكن لطالب  CLCالوصول إىل موارد رعاية األطفال ،واإلسكان،
والتوظيف املتاحة عرب املدينة وغريها من املؤسسات املجتمعية .يتواصل فريق املشاركة املجتمعية
( ،)CETمبركز  ،CLCمع عائالت كامربيدج التي ال تتلقى الخدمات املستحقة ،ومن ثم يربطهم باألحداث
املجتمعية واملوارد ،ويقوم كذلك بتطوير قادة املجتمع ،ودعم الوكاالت للعمل بشكل أكرث فعالية مع
أعضاء مجتمعنا بصفاتهم املتنوعة .يتضمن فريق  CETعامل التوعية من األمريكيني ذوي البرشة السوداء،

يتمتع جميع طالب  ،CLCممن ترتاوح أعامرهم بني  18و 80عا ًما ،بإمكانية الوصول إىل مجموعة متنوعة
من مقومات الدعم والخدمات ،مبا يف ذلك اإلرشاد التعليمي واملهني ،ومحو األمية األرسية ،ودروس لكبار
السن ،ودروس مجانية ،ودروس كمبيوتر ،وورش عمل للتدريب عىل الوظائف ،وفرص قيادية ،باإلضافة
إىل اإلحاالت إىل املؤسسات املحلية.ميكن لطالب مركز  CLCأيضً ا املشاركة يف فصول املواطنة ،والتي ت ُهيئ
الطالب للخضوع الختبار املواطنة األمريكية .فقد أصبح أكرث من  200طالب من طالب  CLCمواطنني
أمريكيني منذ عام .2000
أوضح مدير املدينة لويس أ.دوباسكال ً
قائل "مجتمع كامبريدج هو مجتمع ترحيبي
ومتنوع ،ويظهر دور مركز التعلم المجتمعي جليًا في دعم هذه القيم
في مدينتنا" "،أنا شديد اإلعجاب بالتفاين الكبري الذي يقدمه موظفو  ،CLCواملعلمون ،واملتطوعون.
تستطيع الربامج التي يقدمها مركز  ،CLCواألثر الدائم الذي ترتكه عىل الطالب ،أن تجعل من كامربيدج
مكانًا أكرث حيوية للحياة والعمل".

عىل مدار العقود الخمسة املاضية ،استطاع مركز  CLCأن يظل مكانًا آم ًنا ومرحبًا بالناس من جميع
الثقافات والخلفيات .استطاع موظفو ومتطوعو مركز  CLCالتكيف برسعة لدعم الطالب أثناء ظروف
الحجر الصحي ،يف إطار مواجهتهم تحديات غري مسبوقة خالل جائحة كوفيد .19-وباإلضافة إىل مساعدة
الطالب عىل التعامل مع املرحلة االنتقالية إىل التعلم االفرتايض ،والحفاظ عىل االتصال مع معلميهم
وزمالئهم يف الفصل ،تعاون مركز  CLCمع الرشكاء املجتمعني ،مبا يف ذلك مكتبة كامربدج العامة ،لتوفري
أجهزة  ،Chromebookونقاط االتصال باإلنرتنت ،وكامريات ويب حتى يتمكن الطالب من مواصلة
تعليمهم بأمان.

صورة تخرج من فصل املواطنة تم التقاطها قبل تفيش جائحة كوفيد.19-
البنجالديشيني ،اإلثيوبيني ،الهايتيني ،اإلسبان ،وكذلك املجتمعات الناطقة باللغة العربية ،ما يضمن أن جميع
هذه املجتمعات متتلك إمكانية الوصول إىل الخدمات واملوارد يف جميع أرجاء كامربيدج.

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول مركز التعلم املجتمعي ،قم بزيارة Cambridgema.
.gov/CLC
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خطة كامربيدج للتصدي لألزمات
تعمل مبثابة دليل للحد من مخاطر التغريات املناخية

يف شهر يوليو ،قامت املدينة بإصدار خطة كامربيدج للتصدي لألزمات ،والتي تعد مبثابة خارطة طريق
للحد من مخاطر التغريات املناخية ،ولتساعد يف تهيئة املجتمع ملجابهة اآلثار التي ال ميكن تجنبها .تعمل
الخطة بشكل أكرث تركي ًزا عىل املخاطر الناجمة عن تغري املناخ من زيادة درجات الحرارة ،وزيادة تساقط
األمطار ،وارتفاع مستويات سطح البحر ،ونرتقب ما سيحدث يف  2030و .2070
انبثق تخطيط التصدي لألزمات من عملية مجتمعية بدأت بتقييم إمكانية حدوث التغريات املناخية،
وهو ما يطلق عليه "اختبار الضغط املناخي" ودوره أن يوضح ما سيحدث لكامربيدج ماديًا واجتامع ًيا؛
إذا شاهدنا املزيد من املياه والحرارة ومل نقم باتخاذ أي إجراء .تم إرشاك السكان ،والرشكات ،واملؤسسات،
واملنظامت املجتمعية ،من خالل االجتامعات العامة ،وورش العمل ،ومجموعات الرتكيز ،واالستطالعات
الستيعاب ما يعنيه تغري املناخ لكامربيدج بشكل أفضل ،ومن ثم معرفة أنواع اإلسرتاتيجيات التي ميكن أن
تكون فعالة ،ومالمئة ومنصفة.
.Dashboard، Cambridgema.gov/urbanheatdashboardكام أن الفيالق
املجتمعية لكامربيدج التابعة إلدارة الصحة العامة ،والذي تم تشكيلها أثناء جائحة كوفيد ،19-مازالت تركز
جميع جهودها نحو املواجهة .تشارك كامربيدج أيضً ا يف ثالثة تعاونات إقليمية معنية بالتغريات املناخية
مع املدن املجاورة لنا ،ومع الوالية.
يقدم تقرير موجز بعنوان مدينة صامدة تعني شع ًبا صامدًا ،نبذة مخترصة عن الخطة.تم أيضً ا إنتاج
مجموعات أدوات مواجهة التقلبات املناخية ،وتتضمن بعض التوصيات واملصادر ،التي تم إصدارها من
أجل املستأجرين ،وأصحاب املنازل ،والرشكات الصغرية ،واملؤسسات الكبرية.
ونحن نشجع سكان كانتابريجيان عىل التعرف عىل الخطة واكتشاف طريقة املشاركة لجعل
كامربيدج أكرث صمودًا يف مواجهة التغريات املناخية عرب Cambridgema.gov/
.resilientcambridge

ترتكز خطة كامربيدج للتصدي لألزمات عىل فكرة أن كامربيدج مبنية ملناخ الزمن املايض ،وأنها يجب
أن تتكيف مع التغريات املناخية يف املستقبل .تهدف اإلسرتاتيجيات الـ  34يف الخطة إىل تحقيق زيادة
يف التصدي لألزمات املادية واالجتامعية من خالل أربع فئات من اإلجراءات :أحياء أقرب ،ومبانٍ أفضل،
وبنية تحتية أصلب ،ومدينة أكرث اخرضا ًرا .ولكل فرد من أفراد املجتمع دوره  -من املقيمني ،واملؤسسات،
والحكومة ،والرشكات .ليك نحقق النجاح ،يجب عىل كل األفراد القيام بدورهم والتعاون فيام بينهم.
قد نستطيع تقليل مخاطر الحرارة الشديدة من خالل استخدام املزيد من األسطح املغطاة بالنباتات مثل
الحدائق املطرية ،واألسطح الخرضاء ،واملزيد من مناطق املتنزهات ،وتوسيع املظلة الشجرية ،وكذلك زيادة
كمية الطاقة الشمسية التي تنعكس بعيدًا عن األسطح والطرق ذات األلوان الفاتحة .كام ميكننا الحد من
مخاطر الفيضانات الناجمة عن الهطول املتزايد لألمطار باستخدام صهاريج تخزين مياه األمطار تحت
األرض ،واستخدام تقنية األسطح الخرضاء والزرقاء (فيام يعني تخزين املياه مؤقتًا عىل األسطح) ،والبنية
التحتية الخرضاء مثل الحدائق املطرية .ومن املمكن التحكم يف سد هبوب العواصف التي ترتفع عن
مستوى سطح البحر عرب نظام حاجز إقليمي .وحيث ميكننا الحد من املخاطر ،فمن املستحيل القضاء عليها
متا ًما ،وعليه ينبغي اتخاذ بعض الخطوات لالستعداد للتحديات التي ال ميكن منع حدوثها.
تم تنسيق خطة كامربيدج للتصدي لألزمات مع
الخطة الرئيسية للغابات الحرضية ،ومع خطة تخيل كامربيدج أو ( )Envision Cambridgeعىل مستوى
املدينة ،وخطة عمل  ،Net Zeroوكذلك خطة تحسني صحة املجتمع .نُفذت العديد من إجراءات للتصدي
لألزمات للتعامل مع تغريات املناخ أو أنها مازالت قيد التنفيذ .كانت الخطة الرئيسية للغابات الحرضية
سب ًبا يف التوسع يف زراعة األشجار ،وكذلك زيادة العناية باملمتلكات العامة والخاصة .كام تم تنفيذ عدد من
املشاريع من قبل دائرة األشغال العامة كمشاريع الخزانات الجوفية ملياه األمطار والعواصف ،مبا يف ذلك
مرشوع البنية التحتية لحي .Port
سيتم إصدار بعض التوصيات لتقنني متطلبات الفيضانات والحرارة يف تقسيم املناطق من قبل فرقة العمل
املعنية بتقسيم املناطق ملواجهة التغريات املناخية .كام تم تصميم العديد من مشاريع التطوير الجديدة،
مثل مرشوع فينش لإلسكان قي كامربيدج ،ملواجهة ارتفاعات الفيضانات يف عام  .2070يتزايد االنعكاس
عىل السطح منذ عام  ،2008والتي تظهر عىل لوحة تحكم كامربيدج املدنية Cambridge Urban Heat

التحسينات بحي  Portللتعامل مع مشاكل الفيضانات ،والشوارع واألرصفة ،والساحات املفتوحة

يعد حي  Portمن أكرث املناطق عرضة للفيضانات وقد أظهر تقييم املدينة للتغريات املناخية أن خطر حدوث الفيضانات يف ازدياد مستمر ،بسبب حدوث العواصف املتكررة ،قصرية املدة ومرتفعة الحدة.إن املرحلة
الثانية من مرشوع تحسني البنية التحتية لحي  ،Portقيد التنفيذ حاليًا،
وتستهدف هذه املرحلة التقليل من تكرار وحدّة الفيضانات الناجمة عن مياه األمطار ،ودعم أنظمة الرصف الصحي يف الحي ،ومن ثم تحسني البنية التحتية السطحية للحي ككل ،مبا يف ذلك الشوارع ،واألرصفة ،واألشجار
الظليلة ،واملناظر الطبيعية ،والساحات املفتوحة.
عامل يف مايو  2021ووضحت فوائده عىل الفور من حيث
تضمنت املرحلة األوىل بناء خزان جويف ملياه األمطار جراء العواصف ،وكان مقره يف ساحة انتظار السيارات  )PL6( 6قبالة طريق  .Bishop Allenأصبح الخزان ً
تقليل حدوث الفيضانات يف حي  Portخالل العواصف املطرية املتكررة يف صيف  .2021استطاع الصهريج ومحطة الضخ استيعاب ما يقارب  400000جالون من مياه األمطار ،وزاد معدل الضخ عن  6000جالون يف
الدقيقة خالل العاصفة املطرية يف  2يوليو  .2021قبل تركيب خزانات مياه األمطار ،تسببت عواصف يوليو يف حدوث فيضانات كبرية يف الحي.
يف إطار املرحلة الثانية ،سيتم إنشاء مخزن إضايف ملياه األمطار والرصف الصحي تحت األرض داخل حي  .The Portتشمل املرحلة الثانية أيضً ا تحديثات للمرافق املوجودة تحت األرض ،والشوارع ،واألرصفة ،واألماكن
العامة املفتوحة األخرى داخل منطقة املرشوع.
كام تلتزم املدينة كذلك بزيادة املظلة الشجرية ،وتقليل الساحات املرصوفة يف حي  The Portكجزء من هذا املرشوع .أصبح الصيف اآلن أكرث حرارة بسبب التغريات املناخية .تساعد األشجار يف خفض درجة الحرارة
"املحسوسة" كام تقلل تكاليف تربيد املنزل ،وتحسن من جودة الهواء الذي تنتفسه.
تم إنشاء مجموعة عمل تتضمن سكان الحي لتقديم املشورة للمدينة بشأن املرشوع ،كام أن جهود التوعية جارية حال ًيا لالستامع إىل آراء الحي حول هذه التحسينات .للحصول عىل معلومات حول املرشوع وكيفية
املشاركة،
قم بزيارة .Cambridgema.gov/theport
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نصائح وتذكريات خاصة بطقس الشتاء
مبجيء فصل الشتاء ،يُرجى مراجعة هذه التذكريات التي تساعد
املقيمني وماليك العقارات.
ستقوم املدينة بإجراء معالجة كيميائية عىل جميع الشوارع
الرئيسية يف غضون ثالث ساعات من بدء تساقط الثلوج ،وكذلك
سيتم الحفاظ عليها ممهدة خالل جميع مراحل العاصفة ،وسيتم
العمل كذلك عىل تنظيف جميع الشوارع ،واألرصفة املجاورة
ملمتلكات املدينة مبجرد انتهاء العاصفة.

تأكد من الحفاظ عىل نظافة األرصفة ،والصنابري وأحواض الصيد

ميكنك تقديم املساعدة للمجتمع بأكمله عن طريق التأكد من قيامك بدورك للتخلص من الثلج والجليد.
للتذكرة ،تب ًعا ملراسيم املدينة فإن:
ماليك العقارات يتحملون مسؤولية إزالة الثلوج
â
من األرصفة املجاورة ملمتلكاتهم أو أعاملهم يف غضون 12
ساعة بعد توقفها عن السقوط نها ًرا ،وقبل الساعة  1مسا ًء إذا
تساقطت الثلوج عىل مدار الليلة املنقضية .يجب أن يرتاوح
عرض املمرات الخالية من الجليد عىل األرصفة الجانبية بني
 4-3أقدام؛ حتي يتيح مرور الكرايس املتحركة وعربات األطفال.
يجب أن تقوم املرافق الركنية كذلك بإخالء األرصفة من جميع
الجوانب ،وإخالء املنحدرات عند ممرات املشاة.
â

ينبغي عليك كذلك إزالة أو إذابة كل الثلوج يف

غضون  6ساعات من وقت تكونها وتراكمها .إذا كنت بعيدًا
عن املكان ،فستظل مسؤوليتك كذلك التأكد من قيام شخص ما
بتنظيف وإخالء األرصفة واملنحدرات بجوار املمتلكات الخاصة
بك .تبلغ غرامة عدم االمتثال لقانون تنظيف أرصفة املدينة 50
دوال ًرا يف اليوم.

يف بعض الحاالت ،تقوم األشغال العامة بتطبيق تقنية املحلول
امللحي يف صورة سائلة ،ووضعه عىل الطريق قبل ظهور الثلج أو
الجليد املتوقع مام مينعهام من االلتصاق بأسطح الشوارع .عىل
عكس األمالح الحبيبية التي ميكن أن ترتد عن الطرق أو تلتصق
بالثلج والجليد ،فإن املحلول امللحي يبدأ يف العمل فو ًرا مبجرد
مالمسته للثلج املتساقط .مام يؤدي إىل إزالة الجليد بشكل أكرث
سهولة وكفاءة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن استخدام املحلول امللحي
يقلل من األثر البيئي املحتمل حيث يتم استخدام ما يقرب من
 ٪30أقل من امللح ،ومن ثم يقلل من ترسب امللح الزائد إىل أنفاق
ري األشجار واملمرات املائية.
نحن نقوم بتقييم عمليات إزالة الثلوج بشكل مستمر؛ لتنفيذها
بأكرب قدر ممكن من الكفاءة ،والفعالية ،ونقوم كذلك باالستثامر
يف رشاء معدات جديدة ،واستخدام تقنيات صديقة للبيئة؛ لجعل
أرصفة املدينة وشوارعها أكرث أمانًا حيث ميكن لجميع املستخدمني
التنقل بكل سهولة.
مركز مدينة كامربيدج للثلج،
Cambridgema.gov/snowو
يتضمن هذا الرابط معلومات وتحديثات حول قيود وقوف
السيارات عىل الجليد يف حاالت الطوارئ ،وأماكن مواقف السيارات
البديلة البعيدة عن الشارع ،واإلغالقات الحادثة يف حاالت الطوارئ.
حتى يف حال
عدم اإلعالن عن حالة طوارئ ثلجية ،يُرجى مراعاة هذه
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معلومات حول تحديثات العواصف وركن السيارات

قم بزيارة مركز كامبريدج للثلوجCambridgema.gov/snow ،
سجل للحصول على تنبيهات حول تساقط الثلوج
سجل لتلقي تنبيهات حظر وقوف السيارات يف حاالت الطوارئ
عرب الهاتف ،أو الرسائل النصية ،أو الربيد اإللكرتوين عىل
Cambridgema.gov/subscribeو
أو تابعنا عىل  Twitterعىل @ CambMAوعىل  Facebookللحصول عىل جميع
التحديثات .تستخدم املدينة هاشتاج  CambMASnow#عىل  Twitterملساعدة الجمهور عىل

متابعة أجزاء الحوار.

اإلرشادات العامة لوقوف السيارات يف الشارع:
قم بصف سيارتك عىل بعد  20قد ًما عىل األقل من زوايا الشوارع حتى يصبح ممك ًنا
â
للمحاريث دفع
الثلوج بعيدًا عن ممرات املشاة .اصطفاف السيارة بعيدًا عن األركان يجعل الرؤية أفضل ويزيد
من معدالت السالمة عىل مدار العام كله.
يعد استخدام أدوات توفري الساحة لحجز مواقف السيارات الخالية
â
أم ًرا غري قانوين؛ ستتم إزالة جميع األشياء التي تم وضعها يف أماكن ركن السيارات عىل الشارع.
برنامج التخلص من الجليد ،واملساعدة يف تجريف الثلوج
يعد املقيمون ذوو الدخل املنخفض من كبار السن أو من أصحاب الهمم
مؤهلون لربنامج التخلص من الثلوج يف املدينة .للحصول عىل املزيد من املعلومات،
اتصل مبجلس كامربيدج للشيخوخة( 6220-349-617 ،الصويت) أو ( 6050-349-617النيص).
مؤهل ،فإن مجلس الشيخوخة قد يوفر قامئة محدودة بالرشكات املحرتفة إلزالة الثلج ،أو
إذا كنت غري ً
بالطالب الذين سيجرفون الثلج مقابل رسوم يتم االتفاق عليها.
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ميكنك اإلبالغ عن املشكالت التي تواجهك عرب اإلنرتنت ،أو باستخدام هاتفك الذيك
هل ترى بعض األرصفة ،أو ممرات الدراجات ،أو الشوارع التي تحتاج إىل إزالة الثلوج؟ يستغرق اإلبالغ
عن املشكلة دقيقة واحدة فقط ولكنه يساعد يف جعل شوارعنا وأرصفتنا أكرث أمانًا وسالمة .قم بتنزيل
تطبيق  Commonwealth Connectاملجاين ألجهزة  iPhoneأو  Androidأو قم باإلبالغ عرب اإلنرتنت
عىل .311/Cambridgema.gov
استعد للتعامل للتصدي لعواصف الشتاء
â

تحقق من امتالكك لوقود ٍ
كاف للتدفئة حتى تتمكن من تجاوز العاصفة؛

â
زجاجات؛

قم بتخزين البطاريات ،واملصابيح اليدوية ،والسلع املعلبة ،واملياه املعبأة يف

تأكد من أن األجهزة املستخدمة للكشف عن انبعاثات الدخان وأول أكسيد الكربون
â
تعمل بشكل سليم؛
â

تأكد من امتالكك لألدوية الرضورية.

ستطرح املدينة عربات قاممة قياسية خالل هذا الربيع

يف ظل جهود كامربيدج املوسعة ملكافحة القوارض ،ستطرح املدينة عربة قاممة قياسية لجمع
القاممة عن جوانب األرصفة يف ربيع عام  .2022ستقوم وزارة األشغال العامة ( )DPWبتوفري
عربات قاممة جديدة مجانية لجميع املباين التي تتلقى خدمات تجميع القاممة عن جوانب
األرصفة من املدينة.
وللمساعدة يف القضاء عىل الفرئان ،سرتكز هذه العربات الجديدة عىل الحد من سقوط القاممة
يف الشوارع /عىل األرصفة ،وستكون مبثابة البديل لتواجد العديد من الحاويات املنترشة يف جميع
أنحاء املدينة ،والتي تظهر بوضوح عالمات انتشار القوارض حيث يتوفر لها نقاط دخول سهلة إىل
الحاويات .سوف تزيد هذه العربات الجديدة
أيضً ا من تحسني إمكانية الوصول إىل األرصفة ومن ثم تحسني بيئة العمل
ملوظفي إدارة األشغال العامة.
للمضاعفة من الجهود املبذولة للسيطرة عىل القوارض ،يُرجى اتخاذ اإلجراءات
التالية:
•قم بوضع جميع مخلفات الطعام الخاصة بك يف العربة املخصصة لذلك واملوجودة
عىل جانب الرصيف ،حيث تحتوي عىل مزالج للغلق؛ مام يجعلها فعالة للغاية يف
السيطرة عىل انتشار القوارض .أفضل ما ميكننا فعله للحد من انتشار القوارض يف
مجتمعنا هو التخلص من مصدر طعامهم .لطلب عربة للتخلص من املخلفات العضوية
للتسميد و /أو حاوية مهمالت للمطبخ للتخلص من مخلفات الطعام بشكل منفصل ،قم
بزيارة .Cambridgema.gov/compost
مثال لثالث عربات قاممة مختلفة قد تقوم املدينة باختيارها لتالئم الربنامج الجديد.
بإرسال بطاقة بريدية تتضمن املعلومات الالزمة عن الوقت املتوقع لوصول عربة القاممة الجديدة ،وكيفية
التخلص من حاوية (حاويات) القاممة القدمية .ستصل عربات القاممة الجديدة يف ثالثة أحجام مختلفة،
حتى تتامىش مع األحجام املختلفة للمباين واملنشآت .قم باالشرتاك للحصول عىل النرشة اإلخبارية الشهرية
لكل ما يخص إعادة التدوير ،والتسميد ،والقاممة التي تتخلص منها املدينة؛ حيث ميكنك البقاء عىل اطالع
بهذا الربنامج وبرامج النفايات األخرى يف املدينة عىل الرابط
.Cambridgema.gov/Subscribe

موسم تجديد تصاريح ركن السيارات للمقيمني

ترسي التصاريح الحالية للمقيمني والزائرين حتى  31مارس  .2022سيبدأ موسم التجديد لتصاريح ركن
السيارات للمقيمني /الزائرين لعام  2022بد ًءا من  3يناير إىل  31مارس  .2022عىل الرغم من عدم
إمكانية إصدار التصاريح أو
إرسالها بالربيد قبل  3يناير
 ،2022ميكن للمقيمني البدء
يف إجراءات التجديد عرب
اإلنرتنت اعتبا ًرا من األربعاء
 1ديسمرب  .2021تستغرق
معالجة الطلبات عرب اإلنرتنت
من  3إىل  5أسابيع.
تع ّرف عىل املزيد
من خالل زيارة
Cambridgema.
.gov/RPP
ترصيح إقامة  2021تصوير مارك هورنباكل.

•تأكد من أن جميع أغطية عربات القاممة مغلقة متا ًما وأن العربة غري مملوءة بشكل
زائد.
•حاول أن تقوم بتحويل أكرب قدر ممكن من النفايات إىل عربات التسميد وإعادة
التدوير ،وتخلص كذلك من اإللكرتونيات أو املنسوجات إىل عربات إعادة التدوير املخصصة لتلك
املنتجات .احصل عىل أداة التخلص الصحيحة واستخدمها عب
ر  CambridgeMA.Gov/Recycleللحصول عىل مزيد من املعلومات.
•يجب أن تكون جميع العربات موضوعة عند الرصيف بعد الساعة  6مسا ًء يف الليلة
التي تسبق تجميع القاممة أو بحلول الساعة  7صبا ًحا يف يوم التجميع نفسه .يجب نقل العربات
من عند الرصيف بحلول الساعة  6مسا ًء بعد االنتهاء من التجميع.
يف بداية عام  ،2022ستستضيف املدينة اجتام ًعا مجتمع ًيا يدور حول الربنامج الجديد .ستقوم املدينة أيضً ا

ما رأيك يف أن تفكر يف التطوع للعمل
مبجلس املدينة أو اللجنة

تشجع مدينة كامربيدج جميع املقيمني عىل املشاركة يف عملية صنع القرار؛ عرب االنضامم ملجموعة متنوعة
من املجالس واللجان .قد تكون تجربة الخدمة يف مجالس اإلدارات أو اللجان تجربة مجزية وطريقة
أكرث من رائعة للمشاركة يف تحقيق جودة أفضل لحياة املجتمع الذي تعيش أو تعمل فيه .وإضاف ًة إىل
ما تقدم ،فإن الهدف الذي
تسعى إليه املدينة هو توسيع
نطاق املشاركة املجتمعية
وتعميقها ،جنبًا إىل جنب مع
زيادة الرتكيز عىل تعزيز التنوع
وإدماج مجالس إدارتها ولجانها
يف العمل املجتمعي ،وكذلك
العمل والتفاعل بشكل فعال
مع األفراد والجامعات من ذوي
الهويات ،والثقافات ،والخلفيات،
واأليديولوجيات املختلفة .تع ّرف
عىل املزيد من خالل
Cambridgema.
.gov/boards
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ميرون بحاالت تهدد الحياة سوا ًء يف املاء أو عند الغوص تحت املاء ،وعند مرور القوارب بظروف طارئة،
ويف حالة اصطدام املركبات باملياه ،وكذلك يف حاالت التحقيقات املتعلقة باملواد الخطرة .عىل مر التاريخ،
استجابت  Cambridge Fireللعديد من حوادث نهر تشارلز  Charles Riverالرئيسية ،مبا يف ذلك تحطم
طائرة هليكوبرت يف منزل قرب املياه ،وتحطم حافلة انتقال يف املاء ،وعند اندالع حريق يف الرصيف ،واندالع
النريان كذلك يف أحد صنادل األلعاب النارية.
يشمل أسطول الوحدات البحرية لـقسم اإلطفاء بكامربيدج  CFDما ييل:

توفر وحدة كامربيدج إلطفاء الحرائق البحرية ()CFD
االستجابة الالزمة للتعامل مع
طوارئ املياه

تعزز الوحدة البحرية التابعة إلدارة  )Cambridge Fire Department (CFDمن قدرة القسم عىل
مكافحة الحرائق البحرية ،وكذلك دعم مهام اإلنقاذ بالغوص ،والتعامل مع املكاملات الطبية الطارئة
املتعلقة باملياه ،والتخفيف من انسكاب املواد الخطرة يف املناطق املائية لدينا ،وتقدم كذلك الدعم لرشكاء
تنفيذ القانون ،واالستجابة ألية حالة طوارئ تتعلق باملياه .يتم تدريب رجال اإلطفاء يف الوحدة البحرية
وإعدادهم ليكونوا مؤهلني للعمل كمشغيل قوارب وأعضاء للطاقم .جميع األعضاء تقري ًبا هم أيضً ا فنيو
طب الطوارئ أو مسعفون ،والعديد منهم معتمدون كفنيي .HazMat

خصيصا من األلومنيوم
الوحدة البحرية  ، Marine Unit 1وهي عبارة عن قارب إنقاذ من الحريق صنع
ً
بطول  34قد ًما ،وبه عارضة بطول  10أقدام و  7بوصات ،كام يحتوي عىل مضخة حريق تستطيع ضخ
 1500جالون يف الدقيقة؛ ميكنها تغذية جهاز مراقبة قويس ،وجهاز مراقبة خلفي باإلضافة إىل العديد
من خطوط خراطيم مكافحة الحرائق.كام أنه يحوي خزانًا رغويًا ملكافحة حرائق األبخرة السائلة القابلة
لالشتعال .تم تسمية وحدة  1 Marineباتريك اتش .راميوند  Patrick H. Raymondإلحياء ذكرى رئيس
 CFDالسابق ،وتم تجهيزها بأحدث معدات املالحة ،واملوجات فوق الصوتية ،واالتصاالت ،ومعدات كشف
املواد الخطرة .كان راميوند رئيس قسم اإلطفاء يف كامربيدج من عام  1871حتى عام  1878وكان أول رئيس
أمرييك أفريقي األصل لقسم اإلطفاء يف الواليات املتحدة .وهو كذلك أحد قدامى املحاربني يف الحرب
األهلية األمريكية.
الوحدة البحرية  ،2هي عبارة عن قارب يبلغ طوله  24قد ًما.الوحدات البحرية  3و  4تم تثبيتها عىل
مقطورة وتخزينها يف مركز إطفاء يتيح سحبها ونرشها برسعة وسهولة يف حالة الطوارئ .تحمل رشكة اإلنقاذ
 1كذلك قارب إنقاذ ميكن نفخه واستخدامه بسهولة عىل منت أجهزتها.
شاحنة اإلنقاذ الغواصة تدعم الوحدات البحرية يف العمليات التي تحتاج إىل مهارات الغوص لعمليات
اإلنقاذ والبحث.وهي تحمل جميع معدات الغوص الالزمة (أجهزة التنفس املستقل تحت املاء) ،وال ُحلل
الجافة ،ومعدات االتصاالت تحت املاء ،ومعدات الغطس السطحي ،وأجهزة املوجات فوق الصوتية،
وكامريات الرؤية تحت املاء ،ومعدات إزالة التلوث عن الغواصني.
تتم صيانة جميع القوارب داخل املركز بواسطة ميكانيكيي الخدمات التقنية العاملني يف .CFD

باإلضافة إىل العمل يف حاالت الطوارئ عىل نهر تشارلز وعىل نهر فريش بوند ،فإن الوحدة البحرية هي
أحد أعضاء فرقة عمل مكافحة الحرائق البحرية بخليج ماساتشوستس ،والتي توفر استجابة متبادلة عىل
الطرفني لتقوم باملساعدة يف إطفاء الحرائق يف منطقة بوسطن الكربى ،والشواطئ الشاملية والجنوبية .إن
الوحدة البحرية هي أيضً ا أحد أعضاء رابطة كومنولث ماساتشوستس للمهاربني واملتخصصني البحريني
وقد قامت باملشاركة يف العديد من التدريبات واسعة النطاق مع رشكاء االستجابة لالستغاثات من خدمة
اإلطفاء ،وتنفيذ القانون ،والخدمات الطبية الطارئة ،وكذلك خفر سواحل الواليات املتحدة.
خالل العام املايض ،تم إرسال وحدات  Cambridge Fire Marineعدة مرات للعديد من األشخاص الذين

تحسينات جديدة للسالمة
يف جادة ماساتشوستس Massachusetts Avenue

يف سبتمرب ،أمتت املدينة مرشوع تحسينات السالمة يف منتصف جادة  ،Massوالذي ظهر يف عدد من
تحسينات السالمة والتحسينات الخاصة مبستخدمي الطرق يف جادة ماساتشوستس  ،Massachusettsومن
شارع  Inmanإىل شارع  .Trowbridgeتضمنت هذه التحسينات التايل:
•حارات دراجات منفصلة يف جادة  ،.Massمن شارع  Inmanإىل شارع
Trowbridge؛
•وتحديثات عالمات الرصيف والالفتات لركاب الرتانزيت؛
•وتحديثات الالفتات لتحسني سالمة املشاة؛
•والتغيريات يف لوائح وقوف السيارات والتحميل لتلبية احتياجات األعامل والسكان.
تنشئ حارات الدراجات املنفصلة مساحة منفصلة ماديًا عن حركة مرور املركبات ،مام يساعد عىل تحسني
سالمة وراحة راكبي الدراجات .مزيد من املعلومات حول املرشوع متاحة عىل املوقع
.Cambridgema.gov/mid-mass-ave
يتامىش هذا العمل مع أهداف  Vision Zeroالخاصة باملدينة،
 Cambridgema.gov/visionzeroوسوف تفي مبتطلبات مرسوم سالمة ركوب
الدراجات.Cambridgema.gov/cyclingsafetyordinance ،
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صورة :كايل كالين

بالرشاكة مع  ،Fab Foundationأنشأت  CPL The Hive on Wheelsيف يوم  Port Prideحيث ابتكر الزوار
عيص فقاقيع مخصصة بالقطع بالليزر ودبابيس مطبوعة طباعة ثالثية األبعاد.
إن الورشة مفتوحة أيضً ا للرشاكة مع مجموعات املجتمع من أجل الربامج الخاصة وزيارات الرحالت امليدانية
خارج ساعات الدوام العادية .ينبغي لألطراف املهتمة التواصل عىل الرابط التايل thehive@cambridgema.
كامل للفعاليات عىل Camb.ma/
 govإلعداد الزيارات .تع ّرف عىل املزيد حول  The Hiveواعرض تقو ًميا ً
.cplhive
 The Hiveهي جزء ال يتجزأ من  STEAMيف املكتبة ومبادرة  Cambridge STEAMاألكرب .مبادرة STEAM
هي مرشوع مشرتك بني إدارة برامج الخدمات اإلنسانية يف مدينة كامربيدج ،ومدارس كامربيدج العامة ،ومكتبة
كامربيدج العامة .تسهل مبادرة  STEAMالوصول إىل برامج  STEAMومواردها عالية الجودة لضامن أن يكون
جميع سكان كامربيدج عىل دراية بالعلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والفنون ،والرياضيات ولديهم املهارات الالزمة
ليكونوا مواطنني ناجحني ،ومشاركني،
ومسؤولني يف عامل رسيع التغري .تعد
ساعات THE HIVE
مهم من
الورشات مثل  The Hiveجز ًءا ً
ءاثالثلا مايأ
 - 5اًحابص  10ةعاسلا نم
مهمة العدالة العرقية ملبادرة STEAM
ًءاسم
سهل ومجان ًيا إىل
وصول ً
ً
ألنها توفر
ً - 9:00ءاسم  1:00ةعاسلا نم أيام األربعاء
التقنيات الحديثة وبناء املهارات.
ًءاسم
تم توفري متويل  STEAMيف املكتبة
ً - 9:00ءاسم  1:00ةعاسلا نم سيمخلا مايأ
بسخاء من قبل مدينة كامربيدج،
ًءاسم
ومؤسسة مكتبة كامربيدج العامة،
وأصدقاء مكتبة كامربيدج العامة،
ً - 5:00ءاسم  1:00ةعاسلا نم ةعمجلا مايأ
ورشكة  ،Cambridge Trustوصندوق
ًءاسم
،Eric and Jane Nord Family
تبسلا مايأ
 اًحابص  11:00ةعاسلاوجوجل ،ومجلس ماساتشوستس
ًءاسم  00: 3ةعاسلا
ملفويض املكتبات ،و جمعية مكتبات
دحألا مايأ
ماساتشوستس ،وريتشارد مايرن وكورين قلغم
نينثالا مايأ
قلغم
ناجي،
و.Verizon

تزخر األجواء بالحامسة يف The Hive

يف يوليو ،رحبت مكتبة كامربدج العامة ( )CPLبالجمهور يف
 ،The Hiveوهي ورشة متطورة تعمل كمحور

فرصا
لتعلم ( STEAMالعلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والفنون ،والرياضيات) .توفر الورشة ً
تعليمية عملية ومجانية ملجتمع كامربيدج ،وموارد للمشاريع الشخصية ،وتعمل كمحور ملشاركة
املهارات والتعاون اإلبداعي.
تضمن ورشة  ،The Hive: Fab Labوهي ورشة عمل عملية مزودة بأدوات تصنيع رقمية
وتقليدية ،مثل آالت الخياطة والطابعات ثالثية األبعاد؛ واستوديو الوسائط املتعددة إلنشاء محتوى
صويت ومريئ؛ واستوديو للبث؛ ومخترب الواقع املوسع لتجربة الواقع االفرتايض واملعزز واختباره.
منذ االفتتاح ،شارك ما يقرب من  400زائر يف ورشة العمل األولية ليصبحوا مستخدمني حاملني
لشارة  The Hiveوقد خاض معظمهم واحدة من  12ورشة عمل أخرى للتعرف عىل الورشة .أنهى
الزوار مشاريع متنوعة مثل قطع غيار مطبوعة طباعة ثالثية األبعاد ألجهزة املطبخ واملنحوتات،
وريشات آالت النفخ الخشبية واأللعاب الخشبية املصنوعة بالقطع بالليزر ،وصناعة أزرار للفعاليات
الجامعية ،وتسجيل مقاطع الفيديو ملشاريع الصف.
أصبحت  The Hiveموط ًنا ملراهقي برنامج  Mayor’s Summer Youth Employmentالذين
يعملون يف املكتبة وأولئك الذين يعملون من خالل رشاكات مع  ،Innovators for Purposeو
 ،!Recessو .The Hip Hop Transformationباإلضافة إىل ذلك ،استضافت  The Hiveفعاليات،
مثل  ،Fab16وهو مؤمتر عاملي مختلط ملدة أسبوع يجمع اآلالف من املبدعني من جميع أنحاء
العامل من أجل الصناعة ،واملناقشة ،والتخيل.

كيف ستنفق مليون دوالر
لتحسني كامربيدج؟

التصويت عىل مشاريع امليزانية التشاركية من  3إىل  12ديسمرب
2021
لقد عادت امليزانية التشاركية ( .)PBإذا كنت من سكان كامربيدج
وعمرك  12عا ًما (مبا يف ذلك جميع طالب الصف السادس) أو أكرب،
ميكنك التصويت يف الفرتة من  3إىل  12ديسمرب  2021التخاذ قرار
بشأن كيفية إنفاق مليون دوالر عىل مشاريع لتحسني املدينة.

هذه العملية مفتوحة للجميع يف مجتمعنا ،مبا يف ذلك املواطنون
وطالب الجامعات غري األمريكيني.
يف يونيو ويوليو  ،2021قدم أعضاء مجتمع كامربيدج أكرث من 1000
فكرة حول كيفية إنفاق مليون دوالر من امليزانية الرأساملية للسنة
املالية  23للمدينة .من أغسطس إىل نوفمرب ،عمل أكرث من 40
مندوب ميزانية متطو ًعا يف خمس لجان لبحث هذه األفكار وتقييمها
ووضع مقرتحات نهائية لالقرتاع.
تضمنت مشاريع امليزانية التشاركية الفائزة يف املايض مجموعات
موارد مهمة للمرشدين ،وأجهزة كمبيوتر ملركز التعلم املجتمعي،
ودورة مياه عامة يف  ،Central Squareوإمكانية الوصول إىل غسيل
املالبس يف املدارس العامة ،وغريها الكثري.
ملزيد من املعلومات حول كيفية التصويت ،يُرجى زيارة
 pb.cambridgema.govأو اتصل مبكتب امليزانية يف
مدينة كامربيدج عىل
 pb@cambridgema.govأو (.4270-349 )617
مشهد للمدينة شتاء 22-2021
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Pages 9-15 are Highlights from this issue of CityView, translated in multiple languages.

Lo más importante de esta edición del
boletín del CityView
El Centro Comunitario de Aprendizaje
ofrece clases gratuitas para adultos
•

Dichas clases son de inglés, cursos de ciudadanía, habilidades
informáticas, etc.

•

Este es un ambiente seguro y acogedor para personas de todas las
culturas y todos los orígenes.

•

Los participantes tienen acceso a guardería, recursos laborales y
asistencia para la vivienda.

La ciudad de Cambridge tiene un plan
para ayudar a combatir el cambio
climático
•

Los riesgos del cambio climático surgen a partir del aumento de las
temperaturas, las precipitaciones y los niveles del mar.

The Hive, en la Biblioteca Pública de
Cambridge, ofrece oportunidades de
aprendizaje en ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemática (STEAM,
por sus siglas en inglés)
•

Los programas ofrecen posibilidades gratuitas de formación práctica,
recursos para proyectos y una oportunidad para la colaboración
creativa.

•

The Hive forma parte de la iniciativa STEAM más amplia de la
ciudad, que ofrece acceso gratuito y fácil al aprendizaje de STEAM
para todos los residentes de Cambridge.

¿En qué gastaría USD 1 millón para
mejorar Cambridge?

Recordatorios y sugerencias para el
clima invernal

•

•

Los dueños de las propiedades son responsables de quitar la nieve
con la pala y retirar el hielo de las aceras.

•

Cuando la ciudad declara una emergencia por nieve, las
actualizaciones están disponibles en la página web del Centro de
Nieve de Cambridge, en Cambridgema.gov/snow

El Departamento de Salud Pública de
Cambridge recomienda la vacuna y el
refuerzo de la vacuna contra la
COVID-19

Esta primavera, la ciudad distribuirá
carros de basura con ruedas nuevos en
los edificios residenciales
•

•

Los carros se entregarán en los edificios residenciales que
actualmente reciban los servicios de recolección municipales en el
espacio adyacente a la acera.
No llene en exceso los contenedores de residuos y deposite los
desechos de alimentos en los carros para compostaje. Puede
solicitar un carro de compostaje y un basurero de cocina en
Cambridgema.gov/compost.

Piense en ser voluntario en una junta o
comisión de la ciudad

Por medio del programa de presupuesto participativo, los residentes
de Cambridge pueden votar proyectos para mejorar Cambridge del 3
al 12 de diciembre de 2021 en pb.cambridgema.gov

•

Las tres vacunas contra la COVID-19 son buenas para prevenir la
enfermedad grave, las internaciones y la muerte de los pacientes.
Obtenga más información en Cambridgema.gov/vaccine

•

Una vacuna de refuerzo es una dosis adicional de vacuna que puede
ayudar a mejorar el sistema inmunitario.

•

Se anima especialmente a los niños elegibles, a los adolescentes y
adultos jóvenes a que se vacunen.

Además, en esta
edición:
•

Las mejoras en el barrio del puerto ayudarán a resolver los
problemas de inundación y renovar las calles y aceras

•

Prestar servicios en una junta o comisión puede ser una excelente
manera de contribuir a la calidad de vida de su comunidad.

•

•

La ciudad espera mejorar la diversidad de sus juntas y comisiones a
fin de interactuar de manera eficiente con personas de diferentes
culturas, orígenes e ideologías.

Renueve su permiso de estacionamiento de residente antes del 30
de marzo de 2022 en Cambridgema.gov/rpp

•

La unidad de bomberos de la Marina de Cambridge proporciona
respuesta ante emergencias de agua

•

Las nuevas mejoras de seguridad en la avenida Massachusetts
incluyen carriles separados para bicicletas

Consulte los artículos completos en español en
Cambridgema.gov/CVSpanish
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Destaques nesta edição da newsletter
do CityView
Centro de aprendizagem
comunitário oferece aulas
gratuitas para alunos adultos
•
•
•

Estão incluídas aulas de inglês, cursos de cidadania, aulas de informática e
outros.
Este é um lugar seguro e acolhedor para pessoas de todas as culturas e
origens.
Os participantes podem ter acesso a creches, recursos de emprego e
assistência habitacional.

A cidade de Cambridge tem um
plano para ajudar no combate às
mudanças climáticas
•

The Hive, na Biblioteca Pública de
Cambridge oferece aprendizagem
em Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Artes e Matemática (STEAM)
•
•

Os programas oferecem oportunidades gratuitas de aprendizagem prática,
recursos para projetos e uma oportunidade para colaboração criativa.
The Hive faz parte da maior iniciativa STEAM da cidade, que oferece acesso
fácil e gratuito ao aprendizado STEAM para todos os moradores
de Cambridge.

Como você gastaria US$ 1 milhão
para melhorar Cambridge?
•

Os riscos da mudança climática vêm do aumento da temperatura,
precipitação e elevação do nível do mar.

Por meio do programa de Orçamento Participativo, os moradores de
Cambridge podem votar em projetos para melhorar Cambridge de 3 a 12 de
dezembro de 2021 em pb.cambridgema.gov

Dicas e lembretes sobre o clima no O Departamento de Saúde Pública
de Cambridge recomenda a vacina
inverno
e o reforço contra a COVID-19
• Os proprietários são responsáveis por retirar a neve e remover o gelo das
•

calçadas.
Quando a cidade declara uma emergência de neve, atualizações estão
disponíveis online no Cambridge Snow Center em
Cambridgema.gov/snow

A cidade distribuirá gratuitamente
novos carrinhos de lixo para edifícios
residenciais nesta primavera
•
•

Os carrinhos serão fornecidos para edifícios residenciais que atualmente
recebem serviços de coleta na calçada da cidade.
Não encha demais os barris de lixo e coloque restos de comida em
carrinhos de compostagem. Você pode solicitar gratuitamente um carrinho
de compostagem e uma lata de cozinha em Cambridgema.gov/compost.

Considere ser voluntário em um
conselho municipal ou comissão
•
•

Atuar como voluntário em um conselho ou comissão pode ser uma ótima
maneira de contribuir para a qualidade de vida de sua comunidade.
A cidade espera melhorar a diversidade de seus conselhos e comissões
para interagir efetivamente com indivíduos de uma variedade de culturas,
origens e ideologias.
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•
•
•

Todas as três vacinas contra a COVID-19 funcionam bem para prevenir
doenças graves, hospitalização e morte. Saiba mas em
Cambridgema.gov/vaccine
Uma vacina de reforço é uma dose adicional de uma vacina que pode
ajudar melhorar o sistema imunológico.
Incentivamos especialmente crianças, adolescentes e jovens adultos a se
vacinarem.

Também nesta
edição:
•
•
•
•

Melhorias no Bairro Portuário ajudarão com problemas de enchentes e
melhorar ruas e calçadas
Renove sua autorização de estacionamento de residente antes de 30 de
março de 2022 em Cambridgema.gov/rpp
Unidade Marítima de Incêndio de Cambridge fornece recursos de resposta a
emergências hídricas
As novas melhorias de segurança na Massachusetts Avenue incluem
ciclovias separadas

Veja artigos completos em português em Cambridgema.gov/CVPortuguese

Pages 9-15 are Highlights from this issue of CityView, translated in multiple languages.

Pwen Enpòtan nan Edisyon Bilten
Enfòmasyon CityView sa a.
Sant Aprantisaj Kominotè Ofri
Klas Gratis pou Apranti
Granmoun yo

Hive Biblyotèk Piblik Cambridge
Ofri Aprantisaj Syans, Teknoloji,
Jeni, Atizay, ak Mat (STEAM)

•

W ap jwenn ladann klas anglè, kou sitwayènte, klas konpetans
enfòmatik, ak lòt.

•

Pwogram nan ofri opòtinite aprantisaj gratis, pratik, resous pou
pwojè, ak yon chans pou kolaborasyon kolaboratif.

•

Sa a se yon espas akeyan ak san danje pou moun tout kilti ak orijin.

•

•

Patisipan yo gendwa jwenn aksè ak gadri, resous travay, asistans
lojman.

Hive la fè pati Inisyativ STEAM pi laj vil la ki ofri aksè fasil ak gratis
pou aprantisaj STEAM pou tout rezidan Cambridge.

Vil Cambridge gen yon Plan pou
ede Konbat Chanjman Klimatik
•

Risk chanjman klimatik soti nan ogmantasyon tanperati,
presipitasyon, ak ogmantasyon nivo lanmè a.

Konsèy ak Rapèl Tan Ivè
•

Mèt pwopriyete yo responsab pou pelte nèj ak retire glas sou twotwa
yo.

•

Lè vil la deklare yon ijans nèj, mizajou disponib sou entènèt nan Sant
Nèj Cambridge la sou cambridgema.gov/snow

Vil la pral Distribye Nouvo
Charyo Fatra nan Bilding
Rezidansyèl yo pandan Prentan
sa a
•

Y ap bay charyo nan bilding rezidansyèl yo ki aktyèlman resevwa
sèvis koleksyon fatra nan kwen ri vil la.

•

Pa twò ranpli barik fatra yo epi plase dechè manje nan charyo
konpòs yo. Ou ka mande yon charyo konpòs gratis ak poubèl kuizin
nan Cambridgema.gov/compost.

Anvizaje Sèvi Kòm Volontè nan
yon Konsèy oswa Komisyon Vil la
•

Sèvi nan yon konsèy oswa komisyon gendwa yon bon fason pou
kontribye ak kalite lavi nan kominote w la.

•

Vil la espere amelyore divèsite konsèy ak komisyon li yo pou fè
echanj efektivman ak endividi yon varyete kilti, orijin ak ideyoloji.

Kijan W T Ap Depanse $1 Milyon
pou Amelyore Cambridge?
•

Gras ak pwogram Patisipasyon Bidjè, rezidan Cambridge yo ka vote
sou pwojè pou amelyore Cambridge apati peryòd 3-12 desanm
2021 sou pb.cambridgema.gov

Depatman Sante Piblik
Cambridge Rekòmande Vaksen
COVID-19 ak Estimilan
•

Tout twa vaksen COVID-19 yo mache byen epi yo fè prevansyon
maladi grav, ospitalizasyon, ak lanmò. Aprann plis
souCambridgema.gov/flu

•

Yon vaksen estimilan se yon dòz anplis yon vaksen ki ka ede w
amelyore sistèm iminitè w.

•

Nou ankouraje espesyalman timoun kalifye, adolesan, ak jèn adilt
pou pran vaksen an.

Nan nimewo sa a
tou:
•

Amelyorasyon nan katye Port la pral ede ak Pwoblèm Inondasyon ak
Amelyore Ri ak Twotwa yo

•

Renouvle Pèmi Paking ou anvan 30 mas 2022 sou Cambridgema.
gov/rpp

•

Inite Ensandi ak Maren Cambridge Ofri Repons Sipò Ijans Dlo

•

Nouvo Amelyorasyon Sekirite nan Amassachusetts Avenue genyen
ladann Twotwa Bisiklèt Separe

Gade tout atik yo an Kreyòl Ayisyen sou
Cambridgema.gov/CVHaitianCreole
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مدير المدينة Louis A. DePasquale
مجلس مدينة كامربيدج:
العمدة سمبل صديقي
نائب العمدة أالنا م .مالون
عضو المجلس دينيس ج.كارلون
المستشار مارك سي ماكغفرن
المستشارة باتريشيا إم نوالن
المستشار إي دينيس سيمونز
المستشار جيفان سوبرينهو ويلر
المستشار تيموثي ج تومي جونيور
عضو المجلس كوينتون واي زوندرفان

وزارة الصحة تويص باللقاحات والجرعات املعززة ضد كوفيد19-
تشجع إدارة الصحة العامة يف كامربيدج األشخاص غري امللقحني وخاصة األطفال واملراهقني
والشباب املؤهلني للحصول عىل لقاح كوفيد 19-ويويص أيضً ا بأن يحصل األشخاص املؤهلون
عىل جرعة معززة من كوفيد.19-
بينام تعمل لقاحات كوفيد 19-بشكل جيد للحامية من األمراض الخطرية والوفاة ،قد
تقل هذه الحامية مبرور الوقت .الجرعة املعززة هو جرعة إضافية من اللقاح ميكن أن
تساعد عىل "تقوية" جهاز املناعة لتوفري حامية أفضل ضد األمراض.
اللقاحات والجرعات املعززة لكوفيد 19-آمنة وفعالة ومجانية .ال تحتاج إىل بطاقة
هوية أو تأمني صحي للحصول عىل لقاح أو جرعة معززة.
للمزيد من املعلومات قم بزيارة
 Mass.gov/COVID19boosterأو
.Cambridgema.gov/vaccine

كن على اطالع .سجل للحصول على تحديثات البريد اإللكتروني على Cambridgema.gov/Subscribe

