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إلى السكان ورواد األعمال في حي Geuzenveld-Slotermeer

التاريخ
رقم التعريف الخاص بنا
الموضوع

 15يونيو 2020
BB 024
هل لديك فكرة جيدة لتطوير حي Geuzenveld-Slotermeer؟ قدِّم خطتك حتى  26يوليو القادم!

عزيزي الساكن في حي ،Geuzenveld-Slotermeer
ما الذي ستفعله إذا كان بإمكانك أن تنفق بنفسك مبل ًغا ماليًا لتطوير حيك؟ هل ستقوم مثال بإنشاء حديقة للعب ،أو وضع معدات لياقة
بدنية في الميدان الذي في المنطقة ،أو ربما جعل شارع ما في الحي أكثر اخضرارًا؟
ميزانية حي Geuzenveld-Slotermeer
خاصة في أوقات فيروس كورونا ،من المهم االستمرار في وضع خطط للمستقبل .من أجل الحي وبمساعدة الحي .كأحد سكان
الحي ،أنت تعرف ما هو جيد للحي الذي تقطن فيه .لذلك ،قررت البلدية تحرير ميزانية الحي .حيث يمكن للسكان أن يُحدِّدوا بأنفسهم
ما ينفقون عليه مبلغ  400ألف يورو.
قدِّم خطتك
هل لديك فكرة لتطوير حي Geuzenveld-Slotermeer؟ إذا يمكنك تقديم خطتك المقترحة .ويجب أن تكون الخطة ضمن نطاق
المواضيع التالية:
 .1الصحة ،والثقافة ،وإتاحة الفرص للجميع
 .2الشوارع ،والميادين ،والحدائق
 .3القيام بأشياء بشكل جماعي
يمكنك إرسال خطتك ال ُمقترحة حتى  26يوليو  ،2020عبر الموقع اإللكتروني .www.buurtbudgetGS.amsterdam.nl
يمكنك أيضًا االتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة (صوتية) عبر الواتساب إلى الرقم  ،06 39004343أو ملء البطاقة البريدية ال ُمرفقة
وإعادة إرسالها إلينا (ال يلزم وضع ووابع على البطاقة) .سوف تدرس البلدية ما إذا كانت الخطط ُمجدية ويمكن تنفيذها .وبعد ذلك،
سيكون هناك تصويت الختيار الخطط الفائزة .ستجد خاروة ُمص َّغرة بالخطوات على الجانب الخلفي من هذه الرسالة.
هل تحتاج إلى مساعدة في تقديم خطتك؟
اولب المساعدة من العائلة أو األصدقاء .ونحن أيضًا يسعدنا أن نساعدك .يمكنك الحصول على المساعدة عبر:
 مكتب تقديم المساعدة عبر الهاتف ( ،)06 39004343حيث يمكنك االتصال بهم هاتفيًا خالل أيام العمل من الساعة 9
صباحً ا إلى الساعة  5مساءًا .وأيضًا من خالل إرسال رسالة (صوتية) عبر الواتساب.
 يمكنك أيضًا إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى .buurtbudgetGS@amsterdam.nl
 حضور اجتماع عبر اإلنترنت :في أوقات مختلفة ،اضغط على www.buurtbudgetGS.amsterdam.nl
للتعرف على آخر المعلومات الحالية.
أثق بأن لديك خطط رائعة لتطوير حيك .حظًا سعيدًا ،واستمتع بوضع خطتك وتقديمها والترويج لها!
مع خالص التقدير والتحيات،
إمره أونفر ()Emre Ünver
رئيس الحي

اطلع على المواضيع الثالثة لتطوير حي Geuzenveld-Slotermeer
َّ .1
• الصحة ،والثقافة ،وإتاحة الفرص للجميع

• الشوارع ،والميادين ،والحدائق

• القيام بأشياء بشكل جماعي

سوف يحدد السكان ورواد األعمال في حي  Geuzenveld-Slotermeerبأنفسهم ما ينفقون مبلغ  400ألف يورو عليه لتطوير الحي .ضع
خطة جيدة للحي ضمن نطاق الموضوعات الثالثة المذكورة أعاله.

 .2أرسل خطتك

روج لخطتك
ِّ .3

يمكن ألي شخص ُيقيم في منطقة  Nieuw-Westتقديم خطة.
يمكنك أن تفعل ذلك:
• عبر الموقع اإللكتروني buurtbudgetGS.amsterdam.nl
• عبر الهاتف أو عبر الواتساب على الرقم06 3900 4343:
• بمساعدة البلدية من خالل موعد عبر اإلنترنت
المرفقة
• أو عبر البطاقة البريدية ُ

بعد تقديم الخطة ،يمكنك القيام بحملة ترويجية لخطتك .احرص
إيجابيا على األقل ،أو أن تجمع
إعجابا
على أن تحصل خطتك على 40
ً
ً
توقيعا .وعندئذ ستنتقل خطتك إلى المرحلة التالية للتحقق
40
ً
من جدواها وإمكانية تنفيذها.

 .4فحص جدوى الخطة وقابلية
تنفيذها من قبل البلدية

فضلة
الم َّ
صوت لخططك ُ
ِّ .5

€
€
€

إعجابا على األقل ،فستتحقق البلدية
إذا حازت خطتك على 40
ً
من جدوى الخطة وإمكانية تنفيذها.

ثم ُيدلي السكان ورواد األعمال في حي Geuzenveld-Slotermeer
فضلة .وهكذا ُيحددون بأنفسهم ما
الم َّ
بأصواتهم ويختارون خططهم ُ
يتم إنفاق المبلغ المالي فيه.

