
 

 

 العامل  / عزيزي المقيم أو صاحب العمل 

 

 ، دودليCastle Hillفي   عمليات التطويرالمرحلة التالية المقترحة لنقدم لكم 

 

ا أ  قكييو  أنييا وعايلتيي  وأحااييي  فييي هيي   فييي  األوقييات العبييياة والبييعاة، أقمايين حقيي 

 أما  وببحة جيدة.

 

فييي وييروض أفأييل، أود دعوقيي  لحأييوع معييري أو عييري ققييديمي لتزويييد  ب رصيية 

مدياييية  فيييي Castle Hillشخبيييية للتعاميييل ميييم أحيييدل المقترحيييات لتعزييييز ماطقييية 

يحيياوا المسلييه جاهييدا   لكييق. لألسيي، ، هيي ا مييير ممكييق فييي الوقييا الحييالي. و دودلييي

 قواصيييلي، وهييي ا هيييو سييياب والتطيييوير إبقييياج مستمعاقيييا علييين ا يييجد با يييا  التسدييييد

ومسليييه  بليييدات دودليييي م اآل . فيييي هييي ا الييييياج، يعميييل مسليييه إداعة صيييادوجمعكييي

 ليكا  الماطقة.والتطوير  مع ا لتقديم التسديد مدياة دودلي  

 

، عليين قطعييا يحدلسييومييا حولييا ال يمكييق إنكيياع أ  التسديييد فييي وسييد مديايية دودلييي 

سيييايل الم،ييياا، يتقيييدم العميييل فيييي مرهيييز دودليييي الترفيعيييي السدييييد ب يييكل جييييد. قعميييل 

مرافيييت متيييرو ميدالنيييد، ومرهيييز االبتكييياع اليييو اي للييييك  الحديديييية الخ ي ييية جيييد ا، 

ا بخطييين  ومععييد بيييج  هاتييري وماعسييييه للتكاولوجيييا فيييي هاسييل هييييل ، قمأييي قيييدم 

 سريعة.



دلييي، والتييي جمعييا ألوا و د عايير مييدياو  طيييرا اللمسلييه عحليية فييي البييي،، أ لييت ا

ا. يمكيييق  ا سيييمعي ا ببيييري ا مييي هج  لسمييييم م ييياعيم التسدييييد الساعيييية حاليييي  ميييرة عر ييي 

ا إليين جاييب مييم الطيييرا   م يياهدة الحسييم الكامييل لم يياعيم التسديييد فييي المديايية، جاايي 

 لكااا لم ناتعي بعد.  ،www.regeneratingdudley.org.ukر  عا

 

بالاتييايا الريييييية  Castle Hillاإلبييجع عييق المرحليية التالييية مييق التسديييد فييي  قييم

 وهي است اعة عامة سابقة أجراها المسله.  -  بالتي قوصلا إليعا لساة ال ع

 

 :، وهيمق ثجثة عااصر عيييية  Castle Hillقتكو  الرؤية المحدثة لي  

و  •  قلعة.الالمرحلة التالية مق قطوير حديقة حيوا  دودلي 

المدياة •  .مرهز جامعي جديد لتوسيم التعلم في 

إليين وسيييد  Castle Hillمييق  طيييرجحييييق المييياحات الم توحيية العاميية والق •

 .المدياة

للحبيييوا علييين حعايييي  حيييوا المرحلييية التاليييية المقترحييية ميييق التطيييوير، قيييم إعفييياج 

 تو يحية.الا رة ه   ال استايا  مم

 

ا إهمييييييييييياا االسييييييييييتايا  عاييييييييييير اإلنترنيييييييييييا علييييييييييين  يمكايييييييييي  أيأييييييييييي 

www.regeneratingdudley.org.uk  ، حيث ستسد المزيد مق البيوع ومقطيم فييديو

المرحلة التالية مق قطوير    .Castle Hillقبير ي رح المزيد عق 

 

تيييليم قييم قييوفير وييرض ميييات الييدفم إلعييادة االسييتايا  المكتمييل. الموعييد الاعييايي لهمييا 

 مياج . 5دييمار الياعة  16يوم األعبعاج هو  لردود  ا

 

ماطقتيي  أو مستمعيي  لمااق يية جييل أل نترنيياعايير االاجتميياد   لييبإذا هاييا قرمييب فييي 

، فيرجيييين عييييدم التييييردد فييييي االقبيييياا بييييي Castle Hillالرؤييييية المحدثيييية لييييي 

Samantha Bright  أو إعسيييياا بريييييد إلكترونييييي إليييين  01384816968عليييين

samantha.bright@dudley.gov.uk 



 

والتييي  سيياتحدل إليييكم عييق المزيييد مييق م يياعيم التسديييد للمديايية فييي األشييعر المقاليية ،

 ،يتأييمق بعأييعا إعييادة قطييوير المايياني التراثييية، ومقترحييات م،يييرة لمراهييز التيييوج

 وقحيياات لمزيد مق األماهق العامة والم توحة.

 

ا ليي  عليين الوقييا اليي ي اسييتدرقتا للمييياعدة فييي ق ييكيل قسديييد إ ييافي ل مديايية شييكر 

 .دودلي

 

 

 مم خالص احترامي

 

 اندعو لوفيا  

 عييه إداعة صادوج بلدات دودلي  

 

 

 

 

 

 

إذا هاييا بحاجيية إليين أي مييياعدة فييي هيي   المراسييجت أو هاييا قرمييب فييي  لييب متييرجم 

ترجمييية أو نييييخة مطاوعييية أو صيييوقية هاييييرة، يرجييين االقبييياا نييييخة مفيييوعي أو 

أو  813470أو  813401أو  01384813400علييييييين  مسليييييييه مدياييييييية دودلييييييييب

 L2L@dudley.gov.uk  علن يالاريد اإللكترونالمراسلة عار 


