
كيف تصف معرفتك بتقسيم املناطق اليوم؟. 1
ɢ ال توجد معرفة
ɢ معرفة قليلة جًدا
ɢ إىل حد ما عىل معرفة
ɢ معرفة عالية

ما هو مستوى إهتاممك يف معرفة املزيد حول التقسيم؟. 2
ɢ غري مهتم عىل اإلطالق
ɢ مهتم قليال
ɢ مهتم
ɢ مهتم جًدا

هل سبق لك قراءة/إستخدام قانون تقسيم املناطق يف مدينة . 3
ديرتويت؟

ɢ مل أقرأ/استخدم قانون تقسيم املناطق
ɢ لقد قرأت/استخدمت القليل من قانون تقسيم املناطق
ɢ     لقد قرأت/استخدمت قانون تقسيم املناطق يف كثري من

األحيان

ماهو عدد لجان تخطیط املدن، أو إجتماعات ذات الصلة بتقسيم . 4
املناطق أو جلسات إستماع عامة حضرتھا يف العام المايض؟

ɢ 0
ɢ 2-1
ɢ 6-3
ɢ 7 أو أكرث

تغطي املناطق السكنية ذو العائلة الواحدة وذو العائلتني حوايل . 5
65 ٪ من األرايض املقسمة يف مدينة ديرتويت. أيٍّ مام ييل تعتقد 

أنه ينبغي أن تكون لها األولوية يف تحسني القواعد يف املناطق 
السكنية يف املدينة؟ )مرتبة حسب األهمية - 1 كونها األكرث أهمية 

و 5 كونها األقل أهمية(
السامح ملجموعة أوسع من الرشكات املنزلية يف العقارات  _

السكنية
تشجيع املزيد من أنواع البناء )ثنائية الطوابق، ثالثية الطوابق،  _

رباعية الطوابق، بنايات للعيش والعمل، املنازل، املباين ذات 
شقق سكنية( التي تسمح ملزيد من خيارات السكن

السامح بإنشاء الهياكل الثانوية، باستثناء املرائب )الكراجات(،  _
يف الجزء الخلفي من القطع السكنية )منازل متنقلة، منازل 

صغرية جًدا ، مساكن صغرية(
السامح بإنشاء محالت صغرية الحجم )محالت تدار من قبل  _

األم واألب( يف مواقع محددة يف األحياء السكنية
أشكال آخرى: _________________________________ _

____________________________________________
____________________________________________

املناطق التجارية تغطي 7.5 ٪ من األرايض املقسمة يف ديرتويت. . 6
أي من األمور التالية تعتقد أنها يجب أن تكون لها األولوية يف 
تحسني القواعد يف املناطق التجارية يف املدينة؟ )مرتبة حسب 

األهمية - 1 كونها األكرث أهمية و 4 كونها األقل أهمية(
السامح بأنواع متعددة من االستخدامات/األنشطة يف املباين  _

للسامح باملزيد من املساكن، و/ أو التجزئة ، و / أو الخيارات 
التجارية عىل املمرات والجيوب التجارية

تشجيع املزيد من املناطق التجارية الصديقة للمشاة _
تشجيع و/أو تحفيز األرايض الشاغرة الستخدامها كمساحات  _

خرضاء لتجميل املمرات واستخدامها بشكل منتج
أشكال آخرى: _________________________________ _

____________________________________________
____________________________________________

ZONEDETROIT  

الرجاء إعادة اإلستبيان إىل أحد موظفي هيئة تخطيط 
املدينة CPC أو إرسالها بالربيد إىل:

Christopher Gulock
City Planning Commission

Coleman A. Young Municipal Center
2 Woodward Avenue, Suite 208

Detroit, MI 48226
hello@zonedetroit.com

(313) 224-6225
تتوفر نسخة إلكرتونية من هذا االستبيان عىل  املوقع 

ZoneDetroit.com اإللكرتوين

رشعت لجنة تخطيط مدينة ديرتويت يف عملية مدتها عامان لتحديث نظام تقسيم املناطق يف املدينة الذي تم تحديثه آخر مرة يف 
عام 2005. ملزيد من املعلومات أو لنسخة إلكرتونية من هذا اإلستبيان، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين

www.ZoneDetroit.com. ستساعدنا إجاباتك عىل هذا االستبيان يف تحديد القضايا املتعلقة بترشيع تقسيم املناطق.

إستبيان

من فضلك أخربنا عن تجربتك مع تقسيم املناطق من فضلك أخربنا عن أفكارك حول مسائل التقسيم التالية

البقية عىل الجانب اآلخر



املناطق الصناعية تغطي 16 ٪ من األرايض املقسمة يف ديرتويت. . 7
أي من األمور التالية تعتقد أنها يجب أن تكون لها األولوية يف 
تحسني القواعد يف املناطق الصناعية يف املدينة؟ )مرتبة حسب 

األهمية - 1 كونها األكرث أهمية و 4 كونها األقل أهمية(
الحاجة اىل املزيد من التنظيم بني املناطق الصناعية   _

والسكنية أوالتجارية
تشجيع إعادة االستخدام الجزيئ وإعادة تأهيل املباين الصناعية  _

من قبل عدد من املستأجرين
السامح باملزيد من األعامل الصناعية الخفيفة ذات املساحات  _

الصغرية يف املناطق التجارية
أشكال آخرى: _________________________________ _

____________________________________________
____________________________________________

ما هي أفكارك لتحسني قواعد تقسيم املناطق؟. 8
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

من فضلك أخربنا قليال عن نفسك

كم عمرك؟. 1
ɢ 17 عاًما أو أقل
ɢ 18-34
ɢ 35-50
ɢ 51-70
ɢ 70 أكرب من

أي مام ييل يصف بشكل افضل عرقك أو أصلك؟. 2
ɢ أمرييك من أصل أفريقي أو أسود
ɢ آسيوي أو من سكان جزر املحيط الهادئ
ɢ من أصل اسباين أو التيني
ɢ من السكان األمريكيني األصليني
ɢ أبيض أو قوقازي
ɢ متعددة األعراق
ɢ __________________________ :)غريها )يرجى التحديد

____________________________________________
____________________________________________

ما هي اللغة )اللغات( التي تتحدثها يف املقام األول يف املنزل؟. 3
ɢ اإلنكليزية
ɢ اإلسبانية
ɢ العربية
ɢ البنغالية
ɢ ________________________ :)غري ذلك )يرجى التحديد

____________________________________________
____________________________________________

منذ متى وأنت تعيش يف مدينة ديرتويت؟. 4
ɢ أقل من سنة
ɢ 1-5 سنوات
ɢ من 6 إىل 10 سنوات
ɢ 11-20 سنة
ɢ أكرث من 20 سنة
ɢ لست مقياًم

أين تعيش؟. 5
الرمز الربيدي:  __________

اسم الحي أو الشوارع املتقاطعة: _______________________
______________________________________________
______________________________________________

أي مام ييل يصف وضعك بصورة أفضل؟                             . 6
)قم بتأشري كل ما ينطبق(

ɢ مقيم
ɢ  صاحب عمل تجاري
ɢ طالب
ɢ مطور/ وكيل عقارات مهني
ɢ العمل يف ديرتويت
ɢ تعمل يف مدينة ديرتويت
ɢ مسؤول منتخب / معني
ɢ ____________________________________ :غري ذلك

___________________________________________
___________________________________________


