
 خطة تفعیل منطقة شرق بورتالند
 اجتماع اللجنة الفرعیة للمشاركة المدنیة

 الموافق 12/18/2018
 ابتدا االجتماع الساعه 6:32 دقیقه مساء

 الحضور:فریدا كریستوفر، لیلى عاصم، كلینا نكراسوفا، زیمه مظفر، نتالیا سوبولیفیزكایا، ادریانا كوفیا،
 و اشلي لوبیز.

 لیلى رحبت بالحضور وقدم كل شخص نفسه.
 اجتماع الشهر القادم (01/15/2019)

 میسر االجتماع: نتالیا
 المالحظات: فریدا

 الطعام: كلینا
  التقریر العام لEPAP: ادریانا ولیلى

 التخطیط للمدافعة عن  األولویات اإلستراتیجیة للمنطقة:

 D :  إشراك المجتمعات ذات األصول المختلفه في أنشطة الحي ، وتجهیز
 التمویل اإلضافي للترجمة /وخدمات اللغة إلزالة الحواجز وتحسین الرسائل

 والدعوات.  تحدثت لیلى مع كلیر لكنها لم تتمكن من الحضور اللیلة ویمكنها الحضور یوم 15 كانون
 الثاني لتقدیم تقریرها من مجلس المدینة. تحدثت لیال مع وینتا أیضا بخصوص هذا الموضوع.

 
(CHW) تحدیث موضوع تدریب العاملین في مجال الصحة المجتمعیه  : E 
 قالت ناتالیا إنهم التقوا مع بي-رو و تیریزا من مقاطعة ملتنوما  وثمانیة أعضاء من المجتمع الروسي.

 حیث كان االجتماع الختیار أعضاء للجنة التوجیهیة. سترسل بي-رو إلیهم جدوًال زمنیًا محتمًال لمواعید
 االجتماع والوقت لبدء عمل اللجنة التوجیهیة.نتالیا نحن نعرف أن علینا دعوة الناس مباشرة ثم یقوموا

 بدعوة اآلخرین. تعتقد كالینا أن االجتماع سار بشكل جیًدا جًدا. وقالت كالینا كان في نیة  المقاطعة
 التحضیر لالجتماع من تلقاء نفسها دون مساعدة كالینا ونتالیا ، ولكنها ال تزال جیدة للغایة. وكان أغلب

  الحضور في االجتماع یبحثون عن فرص عمل.
 البعض لدیهم وظائف لكنهم یطمحون الى شيء جدید. وشعرت ناتالیا وكالینا إذا لم یشاركا في إعداد

 البرنامج فلن یتم له النجاح المطلوب.حیث قاموا بالكثیر من التحضیرات  قبل االجتماع ،حیث ناقشوا
 موضوع المرشحین المحتملین للجنة التوجیهیة واألشخاص الممكن استفادتهم من تلك الشهاده. واطلعنا

 على المنهج الدراسي وأعددنا قائمه اسماء المدربین المرشحین للتدریس في التدریب.

 
 

 وقالت نتالیا إن تیریزا أرادت أن تفعل ذلك على طریقتها. وقالت ناتالیا إنها تحتاج للعثور على أشخاص
 للمساعدة في التدریس مجاًنا.بما یبدو أن المقاطعة هي من ینوي تنظیم التدریب. سألت زینة عما إذا كانوا



 قد التقوا بهم متمثلین بلجنه  وقالت ناتالیا إنه لم یكن اجتماًعا رسمیا. تكلمت زینه عن تجربتها السابقة
 معهم حیث التقوا مع 30 شخص وتم اختیار 8 فقط للجنه. وقالت جالینا إنها كانت لدیها بعض الشابات
 اللواتي قد یهتمون بالعمل في البرنامج. وشرحت زینه كیف كان یعمل عندما قاموا بالبرنامج العربي.
 قالت كالینا إنها ال تشعر أنهم یصغون لطریقه العمل مع المجتمع الروسي. وقالت أدریانا إنها یجب أن
 تدعو نویال ألنها مدیر البرنامج. قالت أدریانا إنها تود الحریث مع تیریزا ألنها ال ترید أن تفعل أشیاء

 بدون معرفه سابقه باألعراف المختلفة للجماعة العرقیة. ,تشعر أن تیریزا لیس لها  معرفه عامه بالثقافات.
 تشعر جالینا أن األمر قد یستغرق بعض الوقت ولكنها تشعر أنها ستنجح في النهایة. أرادت غالینا أن

 تشكر زینه على مساعدتها لهم.
 

 كما سألت لیلى عن موعد االجتماع التالي لكن لم یتم تحدید موعد مع  ناتالیا. أرادت لیلى أن تعرف ما إذا
 كان علینا دعوتهم إلى احد االجتماعات ، لكن جالینا ونتالیا اعتقدوا أنه یجب علینا االنتظار حتى یتم اللقاء
 بهم مرة أخرى. اقترحت ناتالیا دعوتهم  في اجتماع شباط القادم. سألت زینة عما إذا كانت تیریزا ستستمر

 معهم. اجابتها جالینا  بنعم.
 

 كسر الملل  : قادت لیلى فعالیة كسر الملل في االجتماع

 
 F :تثقیف مالكین المنازل للمره األولى وذلك بطلب تقییم المخاطر البیئیة على

 الممتلكات التي سیتم شراؤها . فریداابلغت أدریانا بعدم قدرتها على حضور اجتماع اللجنة
 الفرعیة لإلسكان لكنها حصلت على نقاط التواصل الى أدریانا. ستقوم بإرسال القائمة لها بالبرید

 اإللكتروني. من المفترض أن یحضر دیبي االجتماع التالي وأدریانا تتولى متابعة األمر.

 
 التخطیط لغیاب لور

  لدى غالینا بعض المخاوف وقالت إنه من المهم أن یتم تعیینهم وملىء الفراغ وقلقها عن طریقة تعاملهم
 مع أفراد من مجتمعات مختلفة. من المهم أن یفهم هذا الشخص المجتمعات المختلفة. أیضا سوف تكون
 قادرة على القیادة ومن اختار الناس لمتابعة.شرحت فریدا طریقه التوظیف والفتره المحدده للتعیین ثم

 تختار لجنه المقابله شخص معین ذو قابلیات للعمل مع مختلف المجتمعات. كما اضافت فریا ان شخصا
  من لجنة المشاركة المجتمعیة سیكون من ضمن لجمه المقابله  لیتأكد من اختیار الشخص المناسب.

 قالت أدریانا إن الشخص یجب أن یحترم بغض النظر عن اللغة التي یتحدث بها وكان تركیزها عن الحیاة
.ONI معها عندما كانت جزًءا من االجتماع االستشاري لمیزانیة  Suk المدنیة والطریقة التي تعاملت بها 

  لم تظهر أي احترام لها. و كالینا ایضا لها لها شعور مماثل.
 أرسلت لها Civic Life  االستطالع الذي أرادت أن تأخذه ، ولكن أرسلته باللغة اإلنجلیزیة فقط. اقترحت
 فریدا على كالینا االتصال بهم وطلب ترجمة االستطالع إلى اللغة الروسیة. كان هناك نقاش حول القضایا

 مع Civic Life والمخاوف لدى أعضاء اللجنة.



 قالت لیلى إننا بحاجة إلى رئیس ونائب رئیس. تطوعت ناتالیا وأدریان لمنصب النائب. سألت لیلى عما إذا
 كان أي شخص اعترض على ناتالیا وأدریانا لشغلهم المنصب بل كان هناك إجماع. وقالت فریدا إنها

 سترسل اإلشعارات وجدول األعمال والمالحظات للجنة حتى یتم تعیین شخص لمنصب رئیس اللجنه .
 
 

 اإلعالنات:
 وقالت آشلي إنها تساعد في تنظیم حمله زرع شجره في Parkrose UCC في 23 شباط. في 26

 حزیران ، حیث سیجتمع اصدقاء االشجار لزرع االشجار االسبانیه وسیكون التجمع في كنیسة
SE 117th and Marke في Geshsemane Lutheran  

 
 وقالت أدریانا هناك لقاء لالجتماع مع أولیاء األمور ، وسیكون من الرائع أذا ترغب آشلي في حضور

 اجتماعه في كانون الثاني لدعوة العائالت الالتینیة للمشاركة.

 
  موعد االجتماع القادم

EPCO 15 كانون الثاني 2019 الساعه 6:30 مساءا في مكتب  
 

  انتهى االجتماع الساعه 8:30 مساءا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


