
 0202تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للعام 
 إعادة التواصل مع مجتمعنا للتركيز على أولوياتنا.

، وبعد مساهمة واسعة النطاق من الجمهور، نشرت إدارة المتنزهات 0202ي أوائل عام 

خطة استراتيجية لتوجيه البرامج والخدمات واالستثمارات للفترة  (SPR)والترفيه في سياتل 

إلى عمليات الطوارئ  SPR. وقد تم تأجيل هذه الخطة مع انتقال 0200إلى  0202الممتدة من 
. واآلن، وبينما نحن نفكر في كيفية تنفيذ هذه األولويات فإننا نسعى 21-استجابًة لوباء كوفيد

للتأكد من أن تخطيطنا يعكس كيف تغيرت االحتياجات إلعادة االتصال بمجتمعنا  جاهدين
 واألولويات.

 التزاماتنا لتعزيز رؤيتنا المتمثلة في: 0200-0202لألعوام  SPRتحدد الخطة االستراتيجية الخاصة بـ 

 مع التزام شامل بما يلي:

 بيئة صحية
 §تقليل النفايات  §الإدارة المستدامة لموارد المياه 

إحياء الغابات  §الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
إنشاء  §الحفاظ على أراضي المتنزهات  §الحضرية 

تحسين  §المناخي  التغيّر مع للتكيّف مرافق قابلة
 §الاستثمار في الطاقة البديلة  §القدرة على التواصل 

توسيع فرص الوصول  §ترسيخ مبدأ احترام الطبيعة 
 المتكافئ إلى المتنزهات

 التميز التنظيمي
تحقيق الاعتماد  §إجراء تحليل شامل لرأس المال 

الاستثمار في  §بناء قوى عاملة فّعالة  §الوطني 

 §التخطيط المستمر  §تحديث الأنظمة  §الموظفين 
تطبيق نهج على مستوى  §تحدي الوضع الراهن 

تبسيط  §تطبيق الدورة الشاملة للصيانة  §المدينة 
 الرقابة المجتمعية 

 مجتمعات قوية
 §توفير رعاية الأطفال  §توفير إمكانات الدعم المناسبة 

تمويل  §تقليل العقبات التي تواجه تقديم الخدمات 

تحسين مستوى السلامة في  §البرامج المجتمعية 

إقامة المناسبات  §معالجة التشرد  §المتنزهات 

البحث عن الفرص  §التبليغ الواضح  §المجتمعية 

توفير دورات مياه عامة  §جذب الشركاء  §الاقتصادية 
 نظيفة وآمنة

 أشخاص أصحاء  
إعطاء أولوية الوصول لجميع  §توفير برامج عادلة 

 §إقامة أماكن عالية جودة  §الأعمار والقدرات 
ضمان الوصول  §مشاركة المعلومات حول خدماتنا 

إعادة  §الاتصال بالطبيعة  §إلى الأماكن العامة 

بناء مرافق متعددة  §النظر في المراكز المجتمعية 

 تحسين الوصول إلى الغذاء §الاستخدامات 
  

 

للعب دورنا في إنهاء العنصرية  SPRخارطة طريق : الطريق لتحقيق المساواة
 المؤسسية والهيكلية وتفكيك ثقافة التفوق الأبيض. 



شهدت سياتل اضطرابات وتغييرات دراماتيكية خالل األشهر الثمانية عشر 
الماضية. وأثناء قيامنا بمراجعة إجراءاتنا واستثماراتنا قصيرة األجل، فإننا نسعى 

حول كيفية قيام خدمات المتنزهات والترفيه الخاصة بنا للحصول على تعليقات 
 بلعب دور في االستجابة ألربع أزمات موازية نواجهها: 

 ما هي الخطوة التالية

 ابق على اتصال وتعلم المزيد

التوعية 
المجتمعية 

والتوعية عبر 
  اإلنترنت

وضع إجراءات 
قصيرة المدى 

(0200-
0202( 

 

تحديد أولويات 
  التمويل

التنفيذ  
والتحقق مرة 

  أخرى

 

 تعّرف على الخطة الاستراتيجية وابق على اطلاع على التحديثات وفرص المشاركة:
http://www.seattle.gov/parks/strategicplan 

 تواصل معنا! دعنا نعرف ما يدور في ذهنك.
PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov 

 التغيير في الظروف

 نخطط للوصول إلى المجتمعات التي نخدمها من خالل العديد من الفعاليات: ،0202في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من عام 

 مع المنظمات المجتمعية SPRجلسات استماع لقيادة  ▪

بما في ذلك خدمات أثناء األحداث المجتمعية و المتنزهاتالتوعية والمحادثات الشخصية في  ▪
 الترجمة الفورية 

 مع عمل استطالع لتقييم االحتياجات الحالية يوم مفتوح على اإلنترنت ▪

 على جميع المستويات للتعلم واالستفادة من خبراتهم المهنية والحياتية  SPRموظفي محادثات مع  ▪

منشآتنا والحدائق واألماكن المفتوحة ضمن فعاليات  وزواربرامجنا، التواصل مع المشاركين في  ▪
 وغير ذلك الكثير! للمشاريع الكبرى الحالية التوعية

الصحة العامة 
  والرفاهية

 تصفية الحسابات 
  بشكل عنصري

 الإنكماش
  الاقتصادي

تأثيرات التغييرات 
  المناخية

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan

