
مغامــرات المناطــق الريفيــة النائيــة في أســتراليا

الكنغر األحمر

الَولَّب

العشــبية األمريكيــة األراضــي 

الدب الرمادي

موطن ذئب عائلة القطن

كلب البراري

البيسون

الُعقاب الرخماء

الدب الظربان

آكل النمل

شبنم

الكنغر الشجري

حيوانات المزرعة

ريا ، نسر ، كركي كندي   

موقع نزهة بحيرة بيرسون

Buddy‘s Pizza (موسمي)
اإلسعافات األولية ، األمن ،المفقودات 

والموجودات أكياس حسية

ARCTIC RING OF LIFE

الدب القطبي ، قضاعة البحر

Nunavut Gallery
محطة االستكشاف

يطل Arctic عىل موقع النزهة

Dippin’ Dots™(موسمي) 

موقع Arctic (موسمي)

األفريقيــة العشــبية  األراضــي 

زرافة

خنزير األرض

حمار زرد غريفي

الحيوانات البرية

خنازير تؤلولية

علند شائع

وحيد القرن

The Hangout
الكســالن ، خفاش الفاكهة ، الثعبان  

المكاك الياباني

أسد

طيور افريقية

النعامة ، اللقلق ، فالمنغو ، ســبونبيل ، كرين  

Baby and Me Nursing Space

Wild Burger Detroit (موسمي)
Dippin’ Dots™ (موسمي)

Mitten Market Snack Shop (موسمي)

مركز التداول (موسمي) 

األفريقيــة بــات  لغا ا

القرود الكبيرة في هارامبي

غوريال ، شمبانزي  

بــات األســيوية لغا ا

جمل

Holtzman Wildlife Foundation Red Panda Forest
Devereaux Tiger Forest

قرد أفريقي

موقع نزهة الباندا الحمراء

 American Coney Island

المحميــة األماكــن 

الحفظ حــرم 

نحن حديقة حيوانات لغير 

المدخنين   والمستعملين 

للسيجاّرة االلكترونية.

جميع موظفي حديقة حيوان ديترويت متاحون للمساعدة ويلتزمون  بتزويدك بتجربة تفاعلية 

وذات مغزى وال تنسى.  ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي السلوك غير المناسب تجاه الضيوف أو 

الموظفين إىل رفض   الدخول و / أو المرافقة األمنية للممتلكات و / أو المقاضاة ، اعتماًدا 

عىل  خطورة الحالة.

dzoo.org/ztreks امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا أو قم بزيارة

للحصول عىل خريطة رقمية.

ال يوجد طعام أو شراب في أي مبنى حديقة الحيوان.

إمكانية الوصول

في حين أن المباني ومعظم المعروضات الخارجية يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي 

المتحركة ، إال أن هناك بعض المناطق الجبلية والمنحدرة. الممرات عبارة عن مزيج من 

األسطح المرصوفة والحصوية و  المزودة برقائق خشبية. 

نحن منشأة شاملة حسية معتمدة. تتوفر الحقائب الحسية في  

خدمة العمالء ومكتب األمن كأساس لمن يأتي أوالً يخدم أوالً. 

يُسمح بتواجد حيوانات الخدمة في جميع المناطق العامة في حديقة الحيوان باستثناء 

مظلة الباندا الحمراء وممر ماتيلدا آر ويلسون فري فاليت أ ممر فياري ومغامرة المناطق 

النائية األسترالية نظرًا لوجود حيوانات حرة.    

اإلسعافات األولية والزائرون المفقودون والمفقودات والموجودات
اتصل بأي من أفراد األمن أو موظف حديقة الحيوان. يقع  مكتب األمن خلف 

.Buddy’s Pizza مطعم

عربات األطفال والعربات المقفلة والكراسي ذات العجالت
تتوفر عربات األطفال والعربات والكراسي المتحركة لإليجار في محطة 

Chrysler الرئيسية وبالقرب من محطة إفريقيا بشكل موسمي. 

سياسة التدخين واستعمال السيجاّرة اإللكترونية

من أجل توفير بيئة آمنة وصحية لكل من الحيوانات وضيوفنا ، ال يُسمح 

بالتدخين والتدخين اإللكتروني 

النطاق الخارجي 1.7 ميل

المرحاض

مرحاض األسرة

مركز تمريض 
Mommy and Me

غذاء
(المعلومات الغذائية 
متوفرة في المواقع)

مواقع النزهة

متجر الهدايا

تأجير مشاية األطفال / عربة

ماكينات الصرف اآللي

اإلسعافات األولية/ المفقودات 
والموجودات

أماكن الحماية من الرياح

ملعب

نافورة مياه الشرب

نافورة الشرب و

محطة إعادة تعبئة زجاجة المياه

AED (أجهزة تنظيم ضربات 
القلب الذاتية الخارجية)

محطة شحن الجهاز المحمول

الحقائب  

الحسية

مراحيض مزودة بميزة  

التنظيف التلقائي

هادئ مزعج

منطقة

خريطة 

الرجــاء إعادة تدوير هذه الخريطة.

N

معرض الحياة البرية

حديقة الفراشاة   
Science On a Sphere™   

Matilda R. Wilson Free-Flight Aviary   
Polk Penguin Conservation Center

National Amphibian Conservation Center
 .Edward Mardigian Srموطن قضاعة النهر

Jane and Frank Warchol Beaver Habitat
Cotton Family Wetlands Boardwalk
Holden Reptile Conservation Center

مركز فورد التعليمي

المسرح رباعي األبعاد  
Exhibit Gallery  

Korman Playventure (موسمي)
Rissman Playventure (موسمي)

موقع النزهة الرئيسي

Playscape موقع نزهة

موقع نزهة ثعالب الماء

جناح فعاليات طاقة المستهلكين

وجبات العالم القديم (موسمي)

محطة Boardwalk (موسمي)

   ™Dippin’ Dots (موسمي)
Cup and Cone (موسمي)

Za’atar (موسمي)
Table 28/Cup and Pint

Zoofari Market
Drake Passage Gifts

رعاية العمالء ، اإلسعافات األولية ،

أكياس حسية

أدخل

المستهلكون 

طاقة 
األحداث 

جناح

 FORD
EDUCATION  

 CENTER  

 FORD
EDUCATION  

 CENTER  

Pierson Lake

موقع  

النزهة الرئيسي

    NATIONAL
 AMPHIBIAN

 CONSERVATION
 CENTER  

  HOLDEN
 REPTILE  

 CONSERVATION  
 CENTER  

  GREAT APES
 OF HARAMBEE  

  ARCTIC RING
 OF LIFE  

  ARCTIC RING
 OF LIFE  

  American
Coney Island

 Pierson Lake
مواقع النزهة

 Arctic تطل عىل

مواقع النزهة

  Buddy’s
 Pizza 

 Otter
مواقع النزهة

مناطق اللعب 
مواقع النزهة

  Zoofari
 Market 

  RACKHAM
 FOUNTAIN  

 Main
 Picnic Grove 

  WILDLIFE
 INTERPRETIVE  

 GALLERY  

برج الماء 

موقف السيارات

موقف السيارات  

Woodward Permeable ل

هيكل مواقف

 السيارات

10 أميال  
لوقوف السيارات

أدخل

خروج

الهضم  
الالهوائي

مواقع النزهة 
Red panda 

األمن

أدخل

خروج

أدخلخروج

خروج

   Table 28/
  Cup & Pint

  POLK
 PENGUIN
 CONSERVATION  
 CENTER  

  POLK
 PENGUIN
 CONSERVATION  
 CENTER  

رعاية 
 العميل

أدخل

خروج

  Cup
 and 
 Cone 

Za’atar

  Old World
Snacks

   Boardwalk
 Station 
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 Mitten Market
Snack Shop

 Wild Burger
ديترويت

 Dippin’
Dots™

المحطة 
 التجارية

جسر التغذية  

و لقاء الزرافات

إسطبل

القطب 
المخفر

 Drake Passage
Gifts

حديقة الحيوان 
الصور

كاريكاتير

  GREAT APES
 OF HARAMBEE  

  RACKHAM
 FOUNTAIN  

  HOLDEN
 REPTILE  

 CONSERVATION  
 CENTER  

    NATIONAL
 AMPHIBIAN

 CONSERVATION
 CENTER  

  WILDLIFE
 INTERPRETIVE  

 GALLERY  
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Mile Entrance 10
Gate 1

 Woodward Avenue Entrance
Gate 0

مدخل  

ومخرج حديقة الحيوان

    Tauber Family
 Railroad

   CHRYSLER
 MAIN

 STATION  

   Tauber Family
 Railroad

  AFRICA
 STATION  

 Rackham Fountain
دخول األعضاء 

(موسمي)

 Dippin’
Dots™


