
الجدران في مدينة ديترويت عنأسئلة وأجوبة في جھود إزالة الكتابة 

 اآلن المخربون يواجهمدينة ديترويت تتخذ موقف ضد الكتابة على الجدران. وبفضل مجلس مدينة ديترويت وعمدتھا مايك دوغان، 
جناية، ويمكن أن يواجه سوف يعاقب بتھمة دوالر من األضرار  1,000عقوبات مشددة. أي شخص يشوه عقارات ويسبب بأكثر من 

عقوبة السجن. وتعمل أطقم المدينة في جمیع أنحاء المدينة لتنظیف الكتابة عن الجدران في الممتلكات العامة والخاصة ونحن 
 بحاجة إلى مساعدتكم. وإلیكم المعلومات عن كیفیة العمل معنا لتنظیف شوارعنا.

 
 كیف أقوم بإزالة الكتابة عن الجدران؟

 
المنتجات متاحة لحل الكتابة عن الجدران في األسطح الغیر 

مطلیه حتى أنه يمكن غسلھا بالماء. بواسطة ألة الماء 
دقیقة  20المضغوط يمكن إزالة الكتابة عن الجدران بعد مدة 

الج ولكن بواسطة خرطوم حديقة المیاه يمكن شطف من الع
شارك تتوضحاھا.  لیلةبة عن الجدران إذا عولجت بین الكتا
م خصومات في مواقع يتقدبمع شیرون ويلیامز نة المدي

منطقة ديترويت على الدھانات المقاومة للكتابة على 
مضغوط، ولوازم الدھن حیث أنه الجدران، ايجارات االت الماء ال

إذا ظھرت الكتابات  على الكتابات على الجدران ودھنت  إذا
عندئٍذ يمكنك غسل الكتابات بواسطة الصابون  من جديد

والماء، أو، في أسوأ األحوال، بواسطة ألة الماء المضغوط . 
للحصول على أسعار مخفضة، فقط أذكر "مبادرة الكتابة على 

فازات الجدران في ديترويت". وينبغي دائماً استخدام ق
 ونظارات السالمة عند إزالة الكتابة عن الجدران.

 
للحصول على معلومات بشأن تنظیف الكتابة عن الجدران أو 

، أو www.detroitmi.gov/graffitiمنتجات مخفضة، زيارة 
 .)313( 491 5650اإلتصال ب شیرون ويلیامز على 

ماذا يحدث إذا قمت بإزالة الكتابة عن الجدران 
جدداً؟ ماذا ستفعلون لمالحقة واألمر يعود م

 المخربین؟
 

أفضل طريقة إليقاف المخربین ھو عن طريق تنظیف أي 
ساعة. يجب أن تأخذ صور  48كتابات جديدة في غضون 

الممتلكات الخاصة بك بعد أن قمت بإزالة الكتابة عن 
الجدران. ولو عادت، تأخذ صورة أخرى قبل تنظیفھا من جديد 

 ھا كأدلة لمالحقة المخربین.ألن الصور يمكن استخدام
إدارة الشرطة في ديترويت ستالحق المخربین الكتاب على 

الجدران. يمكن أن تعطیك نصائح مفیدة في كیفیة تركیب 
كامیرات للقبض على المخربین وكیفیة تقرير ومتابعة قضیة 

أضرار الممتلكات. إذا وجدت كتابة على جدران الممتلكات 
عن الجريمة عن طريق اإلتصال ب الخاصة بك،نرجو اإلبالغ 

أو البريد اإللكتروني .)313( 378 1944
scrapgrafdump@detroitmi.gov 

 
إذا تشھد وقوع جريمة الكتابة على الجدران نرجو اإلتصال ب 

911. 

ان عقاري كتابة؟ على جدر وجدماذا يحدث إذا 
ماذا يحدث إذا لم أقم بإزالة الكتابة عن 

 الجدران؟
 

إذا كان موجود كتابة على جدران العقار الخاص بك، فمفتش 
المدينة سوف يقدم إشعار بلتصحیح لمدير العقار أو المالك 

في الموقع أو يلصق اإلشعار على المبنى. و سوف أيضا 
ر المسجل و إعالمه يرسل المفتش بطاقة بريدية لمالك العقا

 أنه قد صدر إشعار تصحیح بھذا الشأن.
 

أيام، سوف  7إذا لم تقم بإزالة الكتابة عن الجدران في غضون 
تحصل على تذكرة مخالفة. إذا لم تكن موجود في العقار عند 

زيارة المفتش، فسوف تلصق تذكرة المخالفة على المبنى 
افیة إذا الخاص بك. أيضا قد تحصل على تذاكر مخالفة إض

ن االمتثال لسائر كانت الممتلكات الخاصة بك خارجه ع
تذھب المدينة إلى مراسیم صیانة ممتلكات المدينة . ثم س

الممتلكات الخاصة بك إلزالة الكتابة عن الجدران. و سوف 
أسابیع في وقت  4-2تحصل على موعد محكمة في مدة 

 اصة بك.الحق، وسیكتب التاريخ على تذكرة المخالفة الخ
 

إذا كنت ترغب في اإلعتراض على إشعار التصحیح ألي سبب 
. ستتلقى )313( 628 2451 -من األسباب، فورا إتصل ب

مذكرة من أجل تعیین موعد جلسة استماع، ولن تدخل 
 المدينة إلى ممتلكاتك الخاصة للتنظیف.

 كم تكلفة مخالفة الكتابة على الجدران؟
 

 130الكتابة على الجدران ھي  رسوم المخالفة األولى لتذكرة
دوالر. أيضا يجب علیك دفع رسوم أي مخالفات أخرى تتلقھا. 

علیك دفع سیتوجب إذا نظفت المدينة الممتلكات الخاصة بك، 
دوالر استناداً إلى  200رسوم التنظیف، التي تبدأ في حوالي 

 حجم المنطقة التي تغطیھا الكتابة على الجدران.

 بة فنیه على ممتلكاتي؟ماذا لو كان لدى كتا
 

بأن ھناك طائفة واسعة من أنماط الكتابات  تعلمالمدينة 
الفنیه التي يأذن ألصحاب األمالك في استعمالھا على ھیاكل 
العقارات، بما في ذلك بعض الذي قد يكون "نمط الكتابة على 

الجدران". إذا كان ھناك أي عمل فني على الممتلكات 
رجاء تسجیل العمل الفني في الخاصة بك قد أذنت لك، ال

www.detroitmi.gov/graffiti. 


