لقاءان ملهمان مع اثنين من المتحدثين جاءوا ليحدثونا عن
المساحات الخضراء المعاصرة :
:
( 1اﻷحد 30يونيو الساعة  14مع السيد فيليب ديستناي من التعليم والبيئة.
( 2اﻻحد  30يونيو الساعة  15مع السيد ويرنر مارون من ناتاجورا.

من خﻼل مﻶ ورقه اﻻستبيان )داخل هذا الملف( ومن ثم أقوم بوضعه في
صندوق اﻷفكار التابع لميديا سيتي او الي أحد الجيران من أعضاء اللجنة

☺
عند مﻶ اﻻستبيان عبر اﻻنترنت ........

اقتراحي هو

------------------------------

مبادرة من أجل أخذ الرأي والتي نظمتها لجنه المنطقة
لوندو بوفري
انضم الي لجنه المنطقة
اﻻجتماعات :
كل ثالت ثﻼثاء من الشهر في مدرسه كوليج سان لويس
للتواصل:

quartier.longdozboverie@gmail.com
رقم الهاتف:

لو بيبر0499/374796
اوليفيي دهور0485/741613

أخبار منطقتك :
قم بزيارة الموقع اﻻلكتروني لتيريز جاما :

monquartierlelongdoz.net

مشروع جديد لمدينه لييج
انه جزء من مشروع مستقبل اﻷماكن العامة حيث قررت المدينة شراء قطعه
أرض في شارع ﻻريس )من أجل خلﻖ علﻰ مراحل شيء ملموس من شبكه
المساحات الخضراء المرغوبه والذات قيمه .
لذلك يجب أن تكون قطعه اﻷرض مساحة خضراء.
الغرض من هذا اﻻستبيان هو تحديد احتياجات الحي.
وﻻ يمكن تحقيﻖ كل اﻻحتياجات من خﻼل مساحة فضاء واحده في المدينة.

المشروع ﻣﻦ خﻼل ﺑﻌﺾ الصور واﻷرقام
قطعه ارض
تاريخ

من خﻼل بعﺾ
اﻷرقام:
اللوندو12.254:
نسمه ,أكثر تعداد
سكان من95 %
من سكان البلديات
الوالونيه

قطعه ارض ..مشروع من خﻼل خطوتين
التصميم المؤقت اثناء دراسة المشروع
النهاﺋي

إنك لست مضطرا علﻰ اجابه كل اﻷسئلة

قم بالرد وفقا ﻷولوياتك

 ◊.بالنسبة ﻻختيار النباتات:
...............................
◊ بالنسبة للمعدات:
..............................
◊ بالنسبة للترتيبات:
.......................
◊من أجل الوصول للمكان:
..........................
◊من أجل اللقاء:
.........................
◊ شيء أو أشياء أخري:
..........................

في هذه الحديقة أتمنﻰ القيام ب............ :

أن أجد ................:

في هذه الحديقة أتخيل.................................................:

اجباري
أنا أسكن في.......
العمر:
◊ 12-
◊ 18 -12
◊25-18
◊60-25
◊60+
الجنس:
◊ذكر
◊أنثي
المهنه:
◊طالب
◊متقعد
◊بدون عمل
◊مستقل
◊عامل
◊موظف
اللغه الﻸم .............
مكان العيش:
◊منزل
◊شقه
◊شيء اخر
أنا أسكن الحي منذ:
◊أقل من سنه
◊ 5-1سنوات
◊ 20-5سنوات
◊أكثر من  20سنه
اسم شارعي ............

