
Pyetësori i Worcester Sot | Nesër 
Jepni përshtypjet tuaja!  
 
Si të merrni pjesë: Draft-objektivat parësore të mëposhtme për planin afatgjatë të Worcester-it në 
mbarë qytetin janë shfaqur në bazë të angazhimit të komunitetit dhe qytetit gjatë vitit 2022. Lexoni 
draftet e objektivave më poshtë dhe na tregoni çfarë mungon, nëse ka diçka!  
 
Shënim rreth formatit: Kini parasysh se këto draft-objektiva janë qëllimisht të gjera. Secili prej tyre 
do të përmbajë rekomandime të hollësishme politikash dhe veprime të caktuara të përfshira në planin 
përfundimtar. Shqyrtimi publik për të përmirësuar rekomandimet dhe veprimet do të mbahet në fillim 
të vitit 2023 në dëgjesa publike për draft-planin.  
 
Rreth: Worcester Sot | Nesër është një proces planifikimi tetëmbëdhjetë mujor në mbarë qytetin 
që trajton, ndër të tjera, çështje si strehimi, mundësitë ekonomike, transporti dhe lëvizshmëria. 
Plani përfundimtar për mbarë qytetin do të ofrojë një udhërrëfyes të koordinuar për zhvillimin dhe 
evolucionin e ardhshëm të qytetit dhe do të krijojë një kuadër për studime më të hollësishme në 
të ardhmen.  
 

Objektivat e strehimit Nuk jam  
dakord 

Jam 
asnjanës 

Jam 
dakord 

Jam 
shumë 
dakord 

1. Të përmirësohet cilësia e strehimit ekzistues 
të Worcester-it. 

    

2. Të rritet oferta e strehimit në Worcester me një 
shumëllojshmëri llojesh të banesave.  

    

3. Të mbrohet dhe të zgjerohet strehimi i përballueshëm.      

4. Të zgjerohen dhe të krijohen mundësi të reja për 
pronësinë e shtëpisë. 

    

5. T’u jepet përparësi rrugëdaljeve për të pastrehët.      

 
A mendoni se ka mangësi tek Objektivat e Strehimit? A do të ndryshonit ndonjë gjë në lidhje me këto 
objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me komentin tuaj.)  
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Objektivat e transportit dhe lëvizshmërisë Nuk jam 

dakord 
Jam 

asnjanës 
Jam 

dakord 
Jam 

shumë 
dakord 

1. Të riprojektohen mënyrat për të ripërcaktuar prioritetet 
për sigurinë, komfortin dhe qëndrueshmërinë për të 
gjithë përdoruesit.  

    

2. Të investohet në transportin publik të Worcester-it.     

3. Të krijohet kuadri rregullator për të arritur një zhvillim të 
barabartë të orientuar drejt transportit.  

    

4. Të zgjerohen dhe të përmirësohen alternativat e 
transportit rajonal.  

    

 
A mendoni se ka mangësi tek Objektivat e transportit dhe lëvizshmërisë? A do të ndryshonit ndonjë 
gjë në lidhje me këto objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me komentin tuaj.)  

 

 
 

Objektivat për mundësi ekonomike Nuk jam 
dakord 

Jam 
asnjanës 

Jam 
dakord 

Jam 
shumë 
dakord 

1. Të mbështetet tregtia në shkallë lagjeje dhe 
sipërmarrja lokale.  

    

2. Të mirëpritet një ekuilibër i industrive që ofrojnë punë 
me paga të mjaftueshme për jetesë normale për të gjithë. 

    

3. Të tërhiqet, të mbështetet dhe të mbahet një fuqi 
punëtore e shumëllojshme. 

    

4. Të mbështeten burime të thjeshta dhe të aksesueshme 
të zhvillimit të fuqisë punëtore për të gjithë. 

    

5. Të vazhdohet me kultivimin e një qendre plot gjallëri 
të qytetit. 

    

 
A mendoni se ka mangësi tek Objektivat për mundësi ekonomike? A do të ndryshonit ndonjë gjë në 
lidhje me këto objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me komentin tuaj.) 
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Objektivat e kulturës dhe krijimtarisë Nuk jam  

dakord 
Jam 

asnjanës 
Jam 

dakord 
Jam 

shumë 
dakord 

1. Të festohet diversiteti i Worcester-it.       

2. Të kultivohet një art i lulëzuar dhe një ekonomi krijuese.      

3. Të ofrohet mbështetje për zgjerimin dhe përmirësimin e 
sistemeve të barabarta të ushqimit në nivel lokal.   

    

4. Të krijohet një qytet mbështetës për të gjitha moshat 
dhe aftësitë.  

    

5. Të mbështetet ruajtja e ndërtesave, vendeve dhe 
rretheve që tregojnë historitë e shumëllojshmërisë së 
komuniteteve  të Worcester-it.  

    

A mendoni se ka mangësi tek Objektivat e kulturës dhe krijimtarisë? A do të ndryshonit ndonjë gjë që 
në lidhje me këto objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me komentin tuaj.)  

 

 
 

Objektivat e argëtimit, hapësirave të hapura 
dhe mjedisit 

Nuk jam  
dakord 

Jam 
asnjanës 

Jam 
dakord 

Jam 
shumë 
dakord 

1. T'u jepet përparësi parqeve, këndeve të lojërave 
dhe pemëve.  

    

2. Të sigurohet akses dhe programim i barabartë në të 
gjitha parqet, hapësirat e hapura dhe objektet argëtuese 
të Worcester-it. 

    

3. Të bëhet projektimi për përmirësimin e cilësisë së ujit, 
rritjen e ruajtjes së ujërave të shiut dhe zbutjen e efektit të 
betonizimeve urbane.   

    

4. Të zhvillohet dhe të mirëmbahet një rrjet i lidhur i 
hapësirave të hapura, që aksesohet në këmbë, me 
biçikletë dhe me transport publik. 

    

A mendoni se ka mangësi tek Objektivat e argëtimit, hapësirave të hapura dhe mjedisit? A do të 
ndryshonit ndonjë gjë në lidhje me këto objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me 
komentin tuaj.)  
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Objektivat e shërbimeve dhe lehtësirave Nuk jam 

dakord 
Jam 

asnjanës 
Jam 

dakord 
Jam 

shumë 
dakord 

1. Të përmirësohen politikat dhe programet e  mbledhjes 
dhe riciklimit të mbetjeve. 

    

2. Të shtohen alternativat dhe të përmirësohet cilësia 
e shërbimeve të internetit të disponueshme në qytetin 
e Worcester-it. 

    

3. Të modernizohet infrastruktura e ujit, kanalizimeve dhe 
ujërave të shiut në Worcester për të përmbushur nevojat 
e parashikuara dhe standardet mjedisore. 

    

4. Të krijohen partneritete për të përmirësuar 
infrastrukturën elektrike të Worcester-it. 

    

5. Të arrihet efikasiteti për prodhimin e energjisë nga 
burimet e ripërtërishme, pa emetime për objektet dhe 
veprimtaritë e qytetit të Worcester-it. 

    

 
A mendoni se ka mangësi tek Objektivat e shërbimeve dhe lehtësirave? A do të ndryshonit ndonjë gjë 
në lidhje me këto objektiva? (Ju lutemi, tregoni numrin e objektivit që lidhet me komentin tuaj.)  
 

 
 

 
 

Të dhëna demografike opsionale (1/2) 
Informacioni demografik vullnetar dhe anonim do të na ndihmojë të kuptojmë përzierjen e zërave që 
po dëgjojmë nga ky sondazh.  
 

Ju lutemi, shënoni kutinë në të djathtë për të 
gjitha alternativat që janë të vërteta për ju: 

Unë jetoj në Worcester.  

Unë punoj në Worcester.  

Unë jetoj në shtëpi me qira.   

Unë kam shtëpinë time.   

Unë jam prind ose kujdestar.   

Unë vuaj nga një aftësi e kufizuar.   
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Të dhëna demografike opsionale (2/2) 
Informacioni demografik vullnetar dhe anonim do të na ndihmojë të kuptojmë përzierjen e zërave që 
po dëgjojmë nga ky sondazh. 
 

Ju lutemi, tregoni moshën tuaj:  

Nën 25  

26-40  

41-60  

61 ose më shumë  
 

Cila racë/etni ju përshkruan më mirë?  

Nga ishujt aziatik ose të Paqësorit  

Me ngjyrë ose afrikano-amerikan/e  

Amerikan/e vendas/e ose vendas/e i/e Alaskës  

I/e bardhë ose kaukazian/e  

Shumëracor/e ose dy racor/e  

Një racë/etni që nuk është renditur këtu  

Të tjera:  
 
______________________ 

 

 
 

Faleminderit që ndani mendimet tuaja!  
Ju lutemi, vizitoni https://now-next.worcesterma.gov për më shumë 
informacion mbi planin e mbarë qytetit Worcester Sot | Nesër, duke 
përfshirë ngjarje, prezantime dhe më shumë!  


