
الرؤیة واألولویات

ا في كیف نرید أن تبدو منطقتن
؟ ما الذي یجب أن 2070عام 

یظل كما ھو، وما الذي یجب 
بدو أن یتغیر؟ كیف نرید أن ت

عالقتنا بالمیاه؟

إطالق المشروع
2021مارس 

المخاطر واألدوات

یة ما ھي األحیاء والبنیة التحت
في منطقتنا األكثر عرضة
ي لخطر الفیضانات الیوم وف

؟ ما ھي )2070(المستقبل 
األدوات التي لدینا لمواجھة 

ھذه المخاطر؟

الحلول الممكنة

ما ھي السیاسات، أو البرامج،
فیذھا أو المشاریع التي یمكن تن

لمواجھة المخاطر وتحقیق 
الرؤى المحددة؟ كیف ستؤثر

الحلول في منطقتنا؟

:معًا، سنضع خارطة طریق لمعالجة الفیضانات الحالیة والمستقبلیة من خالل إكمال المراحل التالیة

الخطة النھائیة
2022مایو 

اإلجراء
الخطة

ما ھي اإلجراءات التي نلتزم 
بھا؟ ما ھو المطلوب إلنجاز 

ھذه األعمال؟ كیف یمكن لكل 
ل شخص في منطقتنا أن یفع

شیئًا للمساعدة؟ 

في شمال شرق نیوجیرسي المرونة

جھودیوحدنیوجیرسيشرقشمالفيالمرونةمشروعإن
سیتيجیرسيمدنفيویلعبونویعملونیعیشونالذیناألشخاص
لمعالجةواضحةعملخطةإلنشاءوبایونوھوبوكینونیوآرك

.الحیاةجودةتحسینمع،والمستقبلیةالحالیةالفیضانات

:علىنیوجیرسيشرقشمالفيالمرونةمشروعسیعمل
شأن بلتعزیز التعاون المستقبليعبر منطقتنا بناء عالقات•

.المرونة والقضایا األخرى
باستخدام أفضل تطویر حلول لمواجھة مخاطر الفیضانات•

البیانات المتاحة، ومبادئ صنع القرار الشاملة، والمدخالت 
!الواردة منك

تغیر تي التي یمكن أن تتراوح بین المشاریع الاإلجراءاتتخطیط •
میة المبادرات التعلی، وسیاسة جدیدة، ووضع بیئتنا المبنیة
..والمجتمعیة

منطقة مشروع المرونة في شمال شرق نیوجیرسي 

!شاركانظر الصفحة الثانیة من المنشور 
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مجتمعكاءأجزوتحدیدمنطقتنا،لمستقبلالرؤیةتشكیلفيمساھمتكستساعد
.وتقییمھاالمحتملةالبدائلوتطویرإلیك،بالنسبةأھمیةاألكثر

:المساھمةطرق

انقر فوق الرابط أو امسح رمز(االستبیان الخاص بناالمشاركة في  •
)االستجابة السریعة ضوئیًا

جیل في قائمة التسقم بالتسجیل لتلقي تحدیثات البرید اإللكتروني من خالل •
عة انقر فوق الرابط أو امسح رمز االستجابة السری(البرید اإللكتروني

)ضوئیًا

لمشاركة ) اضوئیً امسح رمز االستجابة السریعة(قم بتنزیل تطبیق المشاركة •
أفكارك أینما كنت

الرقماتصل بالخط الساخن متعدد اللغات الخاص بالمشروع على •

واترك رسالة بتعلیقاتك201-275-0861

resilient.nj.gov/nenj: تفضل بزیارة موقعنا التفاعلي•

فیسبوك وتویتر على ResilientNENJ@تابع حساباتنا •
على إنستغرامResilient_NENJ@و

راسلنا بأسئلتك عبر البرید اإللكتروني •
ResilientNENJ@dep.nj.gov

أوراق التلوین استخدم ! شارك بأفكار عن مجتمعك من خالل عمل فني•
تواصل ثم أرسلھا إلینا عبر وسائل الالمتوفرة على موقعنا إلظھار أفكارك، 

االجتماعي أو البرید اإللكتروني

!ساعد في نشر الخبر من خالل مشاركة ھذه النشرة اإلعالنیة•

:قریبًا
اجتماعات عامة افتراضیة ومجموعات تركیز وطرق أخرى للمساھمة بناءً •

!على تعلیقاتك

االستبیان

:لقیادة مشاریع مماثلة في ھذه المجاالت األخرىNJDEPالمجتمعات تشارك مع 
نھر راریتان ومجتمعات باي•
جزیرة لونج بیتش•
المنطقة الساحلیة لمقاطعة أتالنتك•

لمزید من المعلومات حول ھذه المشاریع األخرى، قم بزیارة 
https://www.resilient.nj.gov

رید التسجیل في قائمة الب
اإللكتروني

:Irysنزل تطبیق 

أجھزة أندروید

iOSأجھزة 

في شمال شرق نیوجیرسي المرونة

؟ "المرونة"ما ھي 
المرونة ھي القدرة على التكیف مع الظروف المتغیرة 

نھدف في سیاق الفیضانات،. والصالبة في مواجھة التحدیات
ة تحتیة إلى تشكیل مجتمعات لدیھا أنسجة اجتماعیة قویة وبنی

.قویة یمكن أن تتعافى بعد العواصف

؟ "المخاطر"ما ھي 
ار المخاطر ھي احتمال أن تكون لخطر ما، مثل الفیضانات، آث

ي إحداث مخاطر الفیضانات ھي احتمالیة تسبب المیاه ف. سلبیة
ندما تزداد مخاطر الفیضانات ع. أضرار وتعطیل لمجتمعاتنا

یزداد الخطر، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو ھطول 
األمطار الغزیرة ، أو عندما یكون ھناك المزید من الناس في

.طریق الضرر

شارك

https://forms.office.com/r/XM22w0CWnH
https://forms.office.com/r/62PFnN8b6K
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