
 مبادرات تصميم 
المجتمع الصحي

مالدن تسير
 الفتات مالدن للتعرف على الطريق هي هدية من لجنة 

مالدن لتسهيل السير.
 جاءت الالفتات بتصميم أصلي للفنان "فرانك ستيال" ذي الشهرة العالمية، 

والذي ولد في مالدن.

صممت الفتات التعرف على الطريق لمساعدة المشاة على التحرك بسهولة 
في المدينة ولتشجيع عيش أسلوب حياة صحي.

كان الموضوع األساسي لبرنامج الفتات التعرف على الطريق هو "الربط بين 
الميادين". تظهر ميادين مالدن المختلفة على الالفتات، إضافة إلى المباني الحكومية 

ومباني البلدية والمدارس والمتنزهات والمنشآت الترفيهية. إضافة إلى ذلك، تشير 
كل الفتة إلى المواقع المختلفة في مالدن وتبين عدد الدقائق التي يستغرقها الوصول 
إلى تلك المواقع سيراً على األقدام، مع وجود أسهم تشير إلى االتجاه الصحيح الذي 

يجب اتباعه.

تؤمن لجنة مالدن لتسهيل السير أن إحدى طرق تحسين تجربة السير على األقدام 
 Northern Strand Community Trail في الجزء الخاص بمالدن من طريق
هي وضع عالمات الميل. يمتد الجزء الخاص بمالدن في طريق الدراجات لمسافة 

3.1 ميل، بدءاً من خط مالدن - إفيريت، في الجناح رقم 1، ويستمر إلى قسم 
ليندن، في الجناح رقم 8. تكون الالفتات ذات جانبين حتى يتمكن من يسيرون في 
االتجاهين معرفة المسافة التي قطعوها. يبدأ خط إفيريت - مالدن بالفتات 0، 1، 

2، 3، ويبدأ خط ليندن بالفتات 0، 3، 2، 1 على التوالي.
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الشوارع المكتملة
يتميز مجتمع مالدن بشوارعه المكتملة

منهج لتصميم النقل والسياسات يتطلب تخطيط الشوارع وتصميمها وتشغيلها 
وصيانتها بما يتيح التنقل بشكل آمن ومريح. قد يتضمن الشارع المكتمل على سبيل 

المثال: أرصفة، وطرق للدراجات، وحارات مشتركة لوسائل الحركة، وأجناب 
طريق عريضة ومرصوفة، ومحطات للنقل العام يسهل الوصول إليها، ونقاط عبور 

آمنة ومتعددة، وجزر وسط الطريق، وإشارات يسهل وصول المارة إليها، وامتدادات 
لحافة الرصيف، وحارات ضيقة للحركة، وطرق دائرية، والمزيد.

يسمح بالتنقل اآلمن للسائقين، وسائقي الدراجات، والمشاة، وركاب  	•
وسائل النقل، والعربات التجارية، وسيارات الطوارئ.

الراحة وسهولة الوصول لكل المستخدمين، وللسكان من كل األعمار  	•
والقدرات ومستويات الدخل.

يساهم في األمان والحيوية االقتصادية للمجتمع عن طريق تحسين طرق  	•
التنقل للجميع.

 طريق ممهد بطول 3.1 ميل للدراجات والمشاة في 
مالدن. يتبع طريق Northern Strand Community Trail طريق السكك 

الحديدية السابق بين بوسطن ومين، وهو مفتوح للجمهور.

يربط الطريق عدة مدارس - بما فيها مدرسة ليندن، ومدرسة سالموود، ومدرسة 
مالدن الثانوية - باألحياء السكنية، ويوفر لكثير من األطفال طريقاً آمناً إلى 

المدرسة.

في وجود الطريق الحالي المتصل بطول 7.5 ميل عبر إفيريت، ومالدن، 
وريفيري، وسوجوس، تحقق مدينة لين تقدماً ثابتاً في تطوير القسم النهائي منه 

هناك. لمتابعة الحصول على أخر أخبار الطريق، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
www.biketothesea.com

 يمتد نهر مالدن لمسافة 2.3 ميل ويمكن العثور 
على خريطة الطريق الممتد بجواره، والصالح للسير أو لركوب الدراجات، 

 www.maldenismoving.org :على الصفحة التالية

طريق Malden River Greenway هو جزء من مبادرة أكبر هي 
Mystic Greenways Initiative، وهي رؤية ألكثر من 20 ميالً من 

المتنزهات والطرق تمتد من بحيرات ميستيك إلى ميناء يوسطن. لقد أصبح 
 مشروع Malden River Greenway ممكناً بفضل الشراكة 

 Mystic River بين القطاعين العام والخاص، والتي تشمل جمعية
Watershed Association;، ومدن إفيريت ومالدن ومدفورد، وشركة 
بايك تو ذا سي المحدودة Bike to the Sea, Inc، وأصدقاء نهر مالدن، 

ومؤسسة Lawrence and Lillian Solomon Foundation، و
Preotle, Lane and Associates، وميناء وين بوسطن.

سوف يسفر هذا الجهد عن خطة لنظام لمتنزه ذي واجهة مائية على طول 
النهر بالكامل، مما سوف ينشئ وسائل للمتعة في الهواء الطلق للمجتمعات 

القريبة. استفادة بالتعليقات الواردة من الجماعات المحلية، سوف تضع الشركة 
االستشارية للتصميم، يوتايل Utile، خطة رئيسية وسوف تعد توصيات 

للمتنزهات والطرق ووسائل المتعة بجوار نهر مالدن.

حديقة مجتمع مالدن
 تحقق حدائق المجتمعات فائدة 

للمجتمعات وسكانها بطرق متعددة...
البستنة هي نشاط صحي وغير مكلف للسكان يتيح لهم تجربة  	•

الزراعة في الحضر بينما يتفاعلون مع بعضهم بعض بطريقة مهمة 
اجتماعياً ومنتجة مادياً.

زيادة التعود على تناول الفواكه والخضروات الصحية والطازجة. 	•
زيادة الشعور بامتالك المجتمع وإدارته. 	•

تشجيع االستدامة البيئية. 	•
زيادة النشاط الطبيعي وتحسين التغذية. 	•



مالدن تتحرك!
مشاريع الشباب

نهر مالدن

شباب من مدرسة مالدن 
الثانوية

بالعمل مع شبكة متنوعة من الشركاء، تنسق إدارة الصحة العامة لمالدن، 
بالتعاون مع شركائها في جمعية الشابات المسيحيات في مالدن، مبادرة مالدن 
تتحرك! يسعى هذا النهج إلى تقليل مخاطر األمراض المزمنة عن طريق دعم 

الوصول العادل للغذاء ولفرص الحياة النشطة في المدن والبلدات في كافة أنحاء 
ماساتشوستس.

يمّكن هذا المفهوم البلديات واألقسام اإلدارية من تطبيق السياسات المحلية 
المثبتة والنظم واستراتيجيات التغيير البيئي، بينما يشجع تكوين بيئات مادية 

صحية وآمنة. سوف يستفيد كل شخص في مالدن في النهاية من فرص التمتع 
بصحة أفضل عن طريق اإلشراك الجماعي لقطاع عريض من الوكاالت المحلية 

والجماعات المحلية واألعمال التجارية واالئتالفات والسكان والشباب.

مواجهة مشاكل التدخين 	•
التطوع للعمل في سوق الطعام النقال 	•

مشروع البحث والعمل التشاركي لصحة وعافية المجتمع 	•
المشاركة قي حديقة المجتمع 	•

مشروع تصميم المرافق العامة/البحث والعمل التشاركي 	•
مشروع تصميم المجتمع من أجل شيخوخة صحية 	•

مالدن تتحرك!
النسخة المحلية لبرنامج الجماهير تتحرك 

(MiM). تتلقى هذه المبادرة المتعلقة بصحة 
البلدية والقيادة الدعم من إدارة ماساتشوستس 

للصحة العامة.

www.maldenismoving.org www.maldenismoving.org

مالدن تتحرك!مالدن تتحرك!

ساعدوا أطفالكم على تناول الطعام الصحي!
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني	www.chopchopmag.org للحصول على 

نصائح ووصفات مرحة للطهي ولتناول الطعام الصحي مع عائلتك.

مدير الصحة العامة
كرستوفر ِوب

مجلس الصحة في مالدن
110 Pleasant Street, 2nd floor

Malden, MA 02148
781-397-7049

www.cityofmalden.org

MiM منسق برنامج الجماهير تتحرك
كرستينا ميرفي

جمعية الشابات المسيحيات في مالدن
54 Washington Street

Malden, MA 02148
781-322-3760 | ext. 23

www.ywcamalden.org

نحن نعمل لجعل مالدن مجتمعاً أكثر صحة بإرساء 
استراتيجيات للسياسات والنظم والبيئة.

 القضاء	على	التمييز	العنصري
وتمكين	النساء

جمعية	الشابات	
المسيحيات

يلعب الشباب دوراً مهماً في تقوية المجتمعات بينما ينمي مهاراته 
الحياتية. تتيح البرمجة الممتازة الفعالة في إشراك الشباب بناء 

المهارات والقيم والتحفيز إلحداث أثر.

 فتيات فريق عمل جمعية الشابات المسيحيات 
وممثل الوالية، أولترينو Ultrino والعمدة 

كريستنسون.




