( Community Connectionsصِ الت المجتمع)
هل تعمل في Kent industrial valley؟
إذا كنت تعمل في  ،Kent industrial valleyنرجو منك أن تخبرنا كيف
يمكننا أن نحسّن وسائل النقل كي يصبح من األسهل عليك الوصول إلى هناك
— مهما كان وقت اليوم الذي تعمل فيه.
نحن نعمل مع  City of Kentلتوسيع خيارات النقل لألشخاص الذين يعملون
في  ،Kent Valleyبما في ذلك أولئك الذين يعملون في ساعات متأخرة أو
مبكرة.
إذا كنت تعمل في منطقة  ،valleyأو تخطط للعمل هناك في المستقبل ،فنرجو
منك المشاركة في استطالع الرأي التابع لنا إلخبارنا حول احتياجات النقل التي
قد نكون قادرين على تلبيتها من خالل برنامجنا الذي يدعى Community
( Connectionsصِ الت المجتمع) يمكنك العثور على استطالع الرأي على

اإلنترنت على العنوانkingcounty.gov/metro/kentvalley :
لماذا Kent Valley؟
تعد هذه المنطقة مركز عمل وتوظيف رئيسي في  .Kentلدى العديد من العمال
جداول عمل ال تسمح لهم باستخدام خدمة الباصات الحالية .إضافة إلى ذلك،
فإن بيئة التضاريس وعبور المشاة في منطقة  valleyتشكل تحديات تجعل من
الصعب على القوى العاملة المتنوعة والنامية االنتقال من عملهم وإليه.

حول ( Community Connectionsصِ الت المجتمع)
يُحضِ ر برنامج  Metro’s Community Connectionsالخدمات إلى
أجزاء من مقاطعة  King Countyالتي تنقصها البنية التحتية ،الكثافة ،أو
أنماط استخدام األراضي وذلك لدعم شبكة كثيفة من خدمة خط الباصات الثابت
طابق الخدمات البديلة في هذه المناطق احتياجات النقل المجتمعية
التقليدية .قد ُت ِ
على نحو أفضل .وقد تكون أيضا ً فعّالة أكثر من حيث التكلفة.
يشكل هذا البرنامج التوضيحي الذي يمتد إلى أربع سنوات فرصة لتجربة حلول
النقل المبتكرة.
احصل على المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج والحلول التي نأخذها بعين
االعتبار أو التي نقوم بتزويدها في مجتمعات محلية أخرى على موقع الويب
التابع لنا على العنوان:
kingcounty.gov/metro/community-connections

شارك برأيك
انخراط المجتمع المحلي
شكلت  Metroمجموعة عمل من أصحاب
المصالح لهذا المشروع .يتضمن أعضاؤها ممثلون
عن أرباب العمل المحليين ومنظمات الخدمات
اإلنسانية والمجتمعية المحلية التي تخدم سكان
 Kentالمتنوعين ،إضافة إلى عضو في مجلس
المجتمعات الثقافية للمدينة.
وعليه ،تساعدنا مجموعة العمل في رفع وعي
المجتمع المحلي فيما يخص المشاركة في هذا
المشروع ،وتحديد احتياجات النقل والفجوات التي
تعاني منها منطقة ،Kent industrial valley
وكذلك تقديم التقارير حول تطور حلول النقل لتلبية
احتياجات المجتمع المحلي فيما يخص النقل.

