استبيان خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ()Worcester Now | Next
أخبرنا رأيك!
كيفية الممارسة  :جاءت مسودة األهداف ذات األولوية التالية لخطة ورسستر الطويلة المدى على مستوى المدينة استنادًا إلى مشاركة المجتمع
والمدينة طوال عام  .2022اقرأ مسودة األهداف أدناه وأخبرنا بما ينقصها ،إن ُوجد!
مالحظة بشأن التنسيق :تذكر أن هذه األهداف الواردة في المسودة هي أهداف واسعة النطاق عن قصد .ستكون لكل منها توصيات مفصلة
خاصة بالسياسات وإجراءات متداخلة تحتها في الخطة النهائية .ستكون المراجعة العامة لتحسين التوصيات واإلجراءات في مسودة خطة البيت
المفتوح ( )Draft Plan Open Houseفي أوائل عام .2023
شهرا
نبذة :خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ( )Worcester Now | Nextهي عملية تخطيط على مستوى المدينة لمدة ثمانية عشر
ً
الستكشاف مسائل مثل اإلسكان والفرص االقتصادية والنقل والتنقل ،من بين أمور أخرى .ستوفر الخطة النهائية على مستوى المدينة خارطة
ً
تفصيًل في المستقبل.
طريق منسقة للتنمية والتطوير في المستقبل للمدينة ،وستضع إطار عمل لدراسات أكثر

األهداف المتعلقة بقطاع اإلسكان

أرفض

على الحياد

أوافق

 .1تحسين جودة المساكن الحالية في ورسستر
 . 2زيادة المعروض من المساكن في ورسستر من خًلل مجموعة متنوعة من
أنواع المساكن.
 .3حماية اإلسكان الميسور التكلفة وتوسيع نطاقه.
 .4زيادة الفرص الجديدة المتًلك المنازل وتوفيرها.
 .5إعطاء األولوية لسُبل القضاء على التشرد.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بقطاع اإلسكان ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد رقم الهدف
المرتبط بتعليقك).

أوافق
تما ًما

استبيان خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ()Worcester Now | Next
أخبرنا رأيك!
األهداف المتعلقة بقطاع النقل والتنقل

أرفض

على الحياد

أوافق

أوافق
تما ًما

 . 1إعادة تصميم الشوارع إلعادة ترتيب أولويات السًلمة والراحة واالستدامة
لجميع المستخدمين.
 .2االستثمار في وسائل النقل العام في ورسستر.
 .3إنشاء إطار العمل التنظيمي لتحقيق العمران العادل الموجه نحو النقل العام.
 .4زيادة خيارات النقل المحلي وتعزيزها.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بقطاع النقل والتنقل ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد رقم الهدف
المرتبط بتعليقك).

األهداف المتعلقة بالفرص االقتصادية

أرفض

على الحياد

أوافق

أوافق
تما ًما

 .1دعم التجارة وريادة األعمال المحلية على مستوى األحياء.
 .2تبني توازن الصناعات التي توفر فرص عمل بأجور معيشية للجميع.
 .3جذب قوى عاملة متنوعة ودعمها واالحتفاظ بها.
 .4دعم موارد تنمية القوى العاملة المبسطة التي يسهل الوصول إليها للجميع.
 .5االستمرار في تنمية وسط المدينة النابض بالحياة.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بالفرص االقتصادية ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد رقم الهدف
المرتبط بتعليقك).

استبيان خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ()Worcester Now | Next
أخبرنا رأيك!
األهداف المتعلقة بالثقافة واإلبداع

أرفض

على الحياد

أوافق

أوافق
تما ًما

 .1السعي من أجل تحقيق التنوع في ورسستر.
 .2تعزيز الفنون المزدهرة وتنمية االقتصاد اإلبداعي.
 .3دعم التوسيع والتحسين لألنظمة الغذائية المحلية العادلة.
 .4إنشاء مدينة داعمة لجميع األعمار والقدرات.
 .5الحفاظ على المباني والمواقع والمناطق التي تروي قصص مجتمعات ورسستر
المتنوعة.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بالثقافة واإلبداع ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد رقم الهدف
المرتبط بتعليقك).

األهداف المتعلقة بالترفيه والمساحات المفتوحة والبيئة

أرفض

على الحياد

أوافق

أوافق
تما ًما

 .1إعطاء األولوية للمتنزهات والمًلعب واألشجار.
 . 2ضمان الوصول العادل والبرمجة عبر جميع المتنزهات والمساحات المفتوحة
والمرافق الترفيهية في ورسستر.
 .3التخطيط لتحسين جودة المياه ،وزيادة االحتفاظ بمياه األمطار ،وتخفيف تأثير
الجزر الحرارية الحضرية.
 . 4إنشاء شبكة من المساحات المفتوحة المتصلة يمكن الوصول إليها عن طريق
المشي وركوب الدراجات ووسائل النقل العام.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بالترفيه والمساحات المفتوحة والبيئة ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد
رقم الهدف المرتبط بتعليقك).

استبيان خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ()Worcester Now | Next
أخبرنا رأيك!

األهداف المتعلقة بقطاع الخدمات والمرافق

أرفض

على الحياد

أوافق

أوافق
تما ًما

 .1تحسين السياسات والبرامج المتعلقة بجمع القمامة وإعادة التدوير.
 . 2زيادة الخيارات وتحسين جودة خدمات اإلنترنت المتاحة في مدينة ورسستر.
 . 3تحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومياه األمطار في ورسستر
لتلبية االحتياجات المتوقعة والمعايير البيئية.
 . 4المشاركة في تحسين البنية التحتية الكهربائية في ورسستر.
 .5الوصول إلى صافي كفاءة طاقة صفرية لمرافق مدينة ورسستر وعملياتها.
هل تعتقد أن األهداف المتعلقة بقطاع الخدمات والمرافق ينقصها شيء؟ هل ستغير أي شيء فيما يتعلق بهذه األهداف؟ (يرجى تحديد رقم الهدف
المرتبط بتعليقك).

البيانات الديموغرافية االختيارية ()2/1
ستساعدنا المعلومات الديموغرافية الطوعية وغير المحددة للهوية في فهم اآلراء المتنوعة التي نحصل عليها من هذا االستبيان.
يرجى تحديد المربع الموجود على اليسار لكل ما ينطبق:
أعيش في ورسستر.
أعمل في ورسستر.
أستأجر منزلي.
أملك منزلي.
أنا ولي أمر أو وصي.
ي إعاقة.
لد َّ

استبيان خطة ورسستر للحاضر والمستقبل ()Worcester Now | Next
أخبرنا رأيك!
البيانات الديموغرافية االختيارية ()2/2
ستساعدنا المعلومات الديموغرافية الطوعية وغير المحددة للهوية في فهم اآلراء المتنوعة التي نحصل عليها من هذا االستبيان.
يرجى تحديد عمرك:
أقل من  25عا ًما
بين  26و 40عا ًما
بين  41و 60عا ًما
 61عا ًما أو أكثر

ما الساللة/العرق الذي تنتمي إليه؟
آسيوي أو أنتمي إلى سكان جزر المحيط الهادئ
من ذوي البشرة السوداء أو أمريكي إفريقي
مواطن أمريكي أو أنتمي إلى سكان أالسكا األصليين
من ذوي البشرة البيضاء أو قوقازي
متعدد األعراق أو ثنائي العرق
سًللة/عرق غير مذكور هنا
غير ذلك:
______________________

نشكرك على مشاركة أفكارك!
يرجى زيارة  https://now-next.worcesterma.govللحصول على المزيد من المعلومات بشأن خطة
ورسستر للحاضر والمستقبل على مستوى المدينة (،)Worcester Now | Next Citywide Plan
بما في ذلك الفاعليات والعروض التقديمية والمزيد!

