
 

 

    2021كانون الثاني 

 2021ااتقرير االولي  لسهر كانون الثاني لعام 

ان تكون سنة جيدة على عائالتكم وجيرانكم .بما   2021,نتمى ان الشهر االول من سنة   5سنة سعيدة لسكان واصدقاء مقاطعة رقم 

ولقد عملنا جهدنا لمساعدة العائالت واصحاب االعمال الصغيرة .بعد عطلة   2020ان مجتمعنا مازال يواجه نفس صعوبات سنة 

 بالمعلومات   5مل مع مجلس المدينة لمتالعة الخدمات وتزوبد المقاطعة رقم األعياد لقد قمنا بالعودة الى الع

واحياء لذكرى  )كلفن كود ( عضو    19ب كوفيد في التقرير الشهري الموجود في مجلس المدينة سوف تجد المعلومات المتعلقة 

 باالضافة للمعلومات عن معدالت المباه   5مجلس مدينة فينكس .منطقة رقم 

 



 حديثجزء من اات

 

النفيات من االزقى والممرات ,باالضافة لتواصل  حفر وحمل ل ملف ،منها اتمام تصلبح ا 200قمنا باتمام ما يقارب  2020في عام 

بارا  مع احاب االعمال الصغيرة .الرجاء االتصال بمكتلنا اذا كنت نحتاج الى معلومات اضافبة تو لدبك مشاكل من هذا القبيل :لويي ي 

 وزوجها اامقيمبن في منطقة ماري بيل هم جدا مسروربن من خدمات مكتلنا 

بلدي,ايمانوبل والعاملين معه،ل قف د كان على مستوى عالي من الخبرة  أنه من دوتعي سرورنا للعمل والتعاون مع رءيس المجلي ال

 س )ببتي كاردادو ( لتامين الحماية والسالمة للمنطقة  لمجلوالتفهم لحل المشاكل القانونبة للحغاظ على االمان .ونحن نشكر رئيس ا 



 الخطوط العريضة للمنطقة

 

مشاهد ،هذه   100مشارك باالضافة الى  50ولقد شارك فبها  19( في كانون االول لقد قمنا بترتيب مسيرة ) نورث كلين سكوير  

في منطقة كلبندال .ولقد كان من المذهل وجود االضواء    31اميال ابتداؤا من منطقتنا وانتهاءا بشارع  8المسيرة كانت بطول 

 المشعة في الظالم  



 ويامين 5مفدمة عن المنطقة 

 

. نويامي هي من السكان االصلين لمنطقة ماري بل وفينيكس ، نويامي تخرجت من ثانوية الحمراء وهي االن طالبة في جامعة  

اريزونا تخصص خدمات اجتماعية عامة ،وهي المسؤولة عن الخدمات االجتماعية والناطق الرسمي بصوت المقيمبن في هذه  

 القادمة  ا لالجيال المنطقة .ونحن فخوربن بها وبتمثيله



 الخطوط العريضة لمنطقة فينيكس

 

 قامت ممكقة فينبكس بعرض تجندتها المتضمنة االتي على الموفع االلكترونى    2020في الينة الماضية 

https://www.youtube.com/watchv=bdemF0tXrJ0&feature=youth.be2020: 

   19المركبة المتنقلة لعمل تحليل الكوفبد ومن ضمنها   19كوفيد تطورات  2021ترفلوا في عام 

 

https://www.youtube.com/watchv=bdemF0tXrJ0&feature=youth.be


 الحدائق العامة والطرق الرئيسية متاحة للجميع

 

   19الحدائق والممرات ستكون مفتوحة طبقا لمواصفات كوفبد 

 رئيس المجلس ( باتي كوردادو ( تحاورت مع  سينتيا لتاكيد على الوقاية خالل ااتمتع بالتنزه .يمكن االطالع على الفيديو التالي  

kjoaOOMRPs-https://youtu.be/Video: 

 

https://youtu.be/-kjoaOOMRPs


   2020_1927بنة ) كيفن كود ( مدتخليدا لذكرى نائب عمدة ال

_  1972عاما من  22,نائب عمدة المدينة كيفبن كود قام بخدمة لمدة 

/كممثل لمنطقة فينكس وهو ثاني افريقي امربكي ممثل   1994

 west 251في   للمجلس ولذكراه سمي هذا المبنى الواقع

Washington  street     كيفن امن باهلل وبالمساوة للجميع.

 Dr .Martin Luther Kingوخالل االحتفال بالذكرى السنوية ل 

Jr    نقوم في ذاك اليوم لعرض انجازات ) كيفين كود ( .لمعلومات

 اضافية يمكن االطالع  

nix.gov/newsroom/article/1679ehttps://www.pho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phoenix.gov/newsroom/article/1679


شهر كانون القاني 

 

ر على جميع  ) الشهر الوطني للتوعية لتجارة البشر ( وتن تجارة البشر هي جريمة بتجارة ااجنس التى توث شهر كتنون القاني 

المستويات العمرية ) االطفال ،الرجال، اانساء ،االجانب ،واالمريكيين ( وجميع المستويات االجتماعية : التجارة البشربة هي من اي  

سنة بعتبر ضحية .في تجارة دعارة   18طفل امريكي والذين يقل اعمارهن عن   100,000ابشع الجرائم في العالم .على االقل  

 االطفال 

 سنة   14لسن للطفل الذي يباع بالدعارة فب اريوونا معدل ا

 يوم بالسنة   365تجارة البشر من اكبر المشاكل التى يواجهها المجتمع 

 



  اجتماع معدل النباه والخدمتت

انضموا الينا في اجتماعنا االغتراضي  

 القادم  

لمز يد من المعلومات عن مبته فيتيكس  

لها صعود .مباه فينبكس معد ومعدالت ال

 في اخر سنتين   6.5برتفع ب %

 12/الساعة  4سهر شباط 

 ظهرا  3/ الساعة 11شهر شباط 

مساءا )   6/الساعة 18شهر شباط 

 جميع المعلومات  متاحة في االجتماع  

قم بالتسجيل  

  phoenix.gov/waterratesعلى

 

 

 

 

 

 

 مع افراد عائلتك وجيرانك  شكرا لالطالع على هذا التقرير ،الرحاء مشااركة المنشور 

 council.district.5@phoenix.gov(&602-262-7446لمزبد من المعلومات الرجاء االتصال بمكتبنا على الرقم ااتالي )

 


