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    المنح برنامج  2018 
  أمریكي دوالر ألف 106 إلى 500 بین تكون أن الممكن من المشاریع طلبات

 المتوفر) المبلغ كل ھو دوالر ألف 106( 
 مشاریعكم! نستقبل أن نرید نحن واآلن

 م 5:00 الساعة الثاني، تشرین 8 األربعاء،  الطلبات: لتقدیم تاریخ آخر 
 

 شرق من النزوح ومنع الحیاة إمكانیة على الحرص ھو بورتالند شرق في العمل خطة من المنح برنامج من الھدف 
 خطة بورتالند. شرق عمل خطة في المذكورة االستراتیجیات وتأخذ إیجابي طابع ذات مشاریع تمویل طریق عن بورتالند

   U www.eastportlandactionplan.org التالي: الموقع ىعل والروسیة واإلسبانیة اإلنكلیزیة باللغة متوفرة العمل
 
 

  التالیة: للغایات أجلھ ومن المجتمع قبل من عملھ تم العمل خطة یحتوي الذي المستند
 

 بورتالند. شرق في للقاطنین الحیاة جودة تحسین 
 المجتمع. أفراد بین قویة صالت رعایة 
 إقلیمیاً. المنطقة وأھمیة قیمة تحسین 
 النزوح. ومنع المساواة تحسین 

 

 التالي: المنح طلبات تملك أن یجب بورتالند شرق في العمل خطة
 

 بورتالند شرق في العمل خطة من بند أو واحدة استراتیجیة تعالج أن  
astportlandactionplan.orgwww.e  بحرف مسبوقة تكون العمل خطة استراتیجیات 

  )A.1.1( برقمین متبوع بحرف مسبوق یكون الخطة في والبند )A.1( واحد برقم متبوع
 الخریطة إلى (أنظر ھناك القاطنین الناس ومع أجل من بورتالند شرق حدود ضمن بالعمل تقوم أن 

 الطلبات). تقدیم حزمة من  14  رقم الصفحة في
 

ً  تمویلھ تم مشروع أكبر المتوفرة. األموال مجموع عدا ما الطلبات على مالي حد أي الیوجد  سابقا
 .أمریكي دوالر ألف 13 كان الخطة ھذه ضمن

 
ً  مسجلین الغیر المدني المجتمع منظمات  أو لألفراد یمكن  أي أو )c(501(3( حالة دون ومن رسمیا
 االستفسار أجل من المنح مدیر مع اإلتصال المسؤولیة تأمین لدیھ الوالیة أو المدینة ضمن ُمسجل عمل
 المالیة. الرعایة تخص اقتراحات حول
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  بورتالند. مدینة قبل من بورتالند شرق في العمل خطة تمویل یتم
 

 الطلبات: لتقدیم النھائي الموعد
 

   م 5:00 الساعة الثاني، تشرین 8  األربعاء،
 

 قبولھا. یتم لن النھائي الموعد بعد استالمھا سیتم التي الطلبات
 

ً  أو اإللكتروني البرید عبر لغة بأي الطلبات تقدیم یمكن  البرید: عبر أو شخصیا
cameron.whitten@portlandoregon.gov أو  

 بورتالند شرق في العمل خطة
th117 NE 1017 97220 OR Portland, Ave.,  
 المیاه) برج تحت Glisanو Halsey بین 117(

 
 المنح: إعطاء عملیة

 الموجود المجتمع من لجنة قبل من الطلبات ومراجعة النظر یتم تنافسیة. عملیة عبر المنح إعطاء یتم
 لكل عالمة إعطاء یتم للتمویل. طلبات لتقدیم یسعون ال الذین بورتالند شرق في العمل خطة نطاق ضمن
 8و 7 الصفحات في شتھُ قمنا ستتم والذي الطلب" "سرد في البنود مع مقارنتھ طریق عن تقدیمھ تم طلب

 یتم األموال. ومنح والمشاریع للطلبات عالمات إلعطاء ثابتھ طریقة تقدم األسئلة ذهھ الحزمة. ھذه من
 شرق في العمل خطة لجنة تقوم بند. كل بعد سؤال لكل المتوفرة العالمات لمجموع األكبر العدد تحدید

 تقییمو مشروع لكل العالمات اقشةنلم الطلبات لتقدیم النھائي الموعد قدوم عند باالجتماع بورتالند
 لخطة النھائي االجتماع في تقدیمھا سیتم والتي النھائیة التوصیات بتقدیم اللجنة ستقوم ككل. المشاریع

 التوصیات على الموافقة طلب یتم ثم ومن الطلبات. على الموافقة أجل من بورتالند شرق في العمل
 ل.األموا تقدیم أو منح یتم أن قبل بورتالند مدینة مجلس قبل من النھائیة

 
 التالي: األمور أجل من األموال استخدام یمكن ال

 الطلبات. بتحضیر متعلقة نفقات أي .1
 شخصیة: احتیاجات أجل من الناس (اعطاء مثل طوارئ خدمات أو مباشرة اجتماعیة خدمات أي .2

 لألفراد). مباشرة خدمات یقدمون موظفین أو طبیة خدمات أو غذاء سلة
 الفواتیر). أو یجاراإل دفع مثل للمنظمة متواصل دعم .3
 فرد. ألي فوائد أجل من قروض أو الدراسیة المنح أو المباشرة المنح .4
 األموال). منح قبل الموجودة الفواتیر (دفع مثل للمنظمة قرض أو دین أي دفع .5
 المنظمة یخص شيء أو التمویل أجل من طلب أو استئناف أي .6
 شرق في العمل خطة ائتالف مكتب في الموجودة الخریطة نطاق خارج عقدھا یتم نشاطات أي .7

  الطلب). ھذا من 14 رقم الصفحة في بورتالند

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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 أساعدك دعني الرجاء – المعلومات من لمزید
 

ً  المدنیة والحقوق التمییز عدم قوانین كل إلى بورتالند مدینة تذعن Title Rights Civil  ذلك متضمنا
VI وII Title ADA.  

 
 مراسلة: الرجاء إضافیة معلومات أي أو تعدیل أو فوریة ترجمة أو ترجمة طلب أو طفل رعایة لطلب

 

  والمنح المناصرة مدیر ،ویتین كامیرون
  بورتالند شرق في العمل خطة

.Ave thNE 117 1017 
  cameron.whitten@portlandoregon.govو 503.823.8027

 أوریغن: في التوسط خدمات مكتب أو  503‐823‐6868 للمدینة البرقیات آلة باستخدام قم أو
711. 

 
  بالمنح الخاصة الدعم جلسات

  شخصي) موعد بأخذ قم (أو
 

       2017 األول تشرین 16 اإلثنین،
   أو   ص 10:30 إلى 9:00 

  2017 األول، تشرین 23 اإلثنین،
 أو  م 8:00 إلى 6:30

 2017 األول، تشرین  26  الخمیس،
 م 8:00 إلى 6:30

 

 بورتالند شرق في العمل خطة مكتب في
ortland, Oregon 97220Ave., P thNE 117 1017  

 المیاه) برج تحت Glisanو Halsey (بین
 مساًءا السابعة الساعة خدماتھا تتوقف والتي 25و 77 رقم :TriMet باص خطوط

 
 المنحة: كاتبي أجل من دعم خدمات
  ُأي یوجد كان إن بورتالند شرق في العمل خطة منح مدیر مع االتصال على األفراد بتشجیع نقوم نحن 

  بھم. الخاص المنحة طلب في رأیھم وأخذ دعم أجل من أو سؤال
 لغة. بأي الطلبات تقدیم یمكن 
 رتالند،بو شرق في العمل خطة مكتب في بالمنح متعلق أمر ألي الستخدامھما وطابعة حاسب توفیر یتم  

ortland, Oregon 97220Ave., P Pth
PNE 117 1017 

 لغة. بأي تكون أو الخطیة للطلبات یمكن تھاءقرا یمكن طالما بالید المكتوبة الطلبات قبول أیًضا یتم 
 قم جید، مشروع وجھ في یقوم ذلك تدع ال ذلك؟ یعني ما متأكد غیر أو مالي راعي أي تملك ال 

 المتوفرة. الخیارات حول بالسؤال وقم المنح مدیر مع باالتصال
 الرابط ھذا في المنح بكتابة متعلقة ونصائح موارد إیجاد یمكنك 

www.eastportlandactionplan.org/grants.   
  ُسؤال أي عن باإلجابة سنقوم األعلى. في المذكورة الدعم جلسات إلى القدوم على فرد كل نشجع نحن 

 األفراد مقابلة وعند مشروعك. حول لدیك سؤال وأي المراجعة لجنة وعملیة التقدیم طلبات حول لدیك
 قبل من بالك على تخطر لم أسئلة عن اإلجابة تتم أن الممكن من طلبات بتقدیم قاموا الذین اآلخرین

 لدیك. سؤال أي على اإلجابة وستتم
 
 

mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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 الزمني الجدول
 

  2017 أیلول، 27    في للطلبات مجال فتح سیتم
  

 2017 الثاني، تشرین 8    م 5:00 الساعة في الطلبات الستالم موعد آخر
 

 من أو إضافیة معلومات طلب أجل من المراجعة عملیة خالل الُمتقدمین مع التواصل یتم أن الُمحتمل (من
 محتملة). شراكة فرص أي استكشاف أجل

 
  2018 الثاني، كانون 8 عند أو قبل  إما المنح توصیات عن اإلعالن سیتم

 
 ھذه ضمن مسبقا. جماعي بشكل علیھ االتفاق یتم وقت في األموال منح حول تعریفیة جلسة جدولة سیتم

 الراعي من ووثیقة موقع عقد احضار المنحة إعطائھم تم ِمَمن الطلب سیتم اإللزامیة التعریفیة الجلسة
 تمویل سیتم كان إن العمال" تعویض "شھادة تأكید ووثیقة العامة" "المسؤولیة تأمین تخص المالي

 المواصالت بتوفیر ستقوم كنت إن السیارات تأمین ووثیقة الكامل الُمستقل" التعاقد "تصریح أو موظفین
  تمویلھ. تم الذي المشروع في المشاركین أو للمتطوعین

 
  2018 حزیران،  30 حول كامل بشكل المدینة قبل من المشاریع على الموافقة ستتم

 
  2019 حزیران، 1    قبل للمشروع" مؤقتة محاسبة "فاتورة إرسال یجب

 
  2019 األول، كانون 15   قبل والتوثیق النھائي التقریر أرسال ویجب 

 
 تمویلھا سیتم التي للمشاریع التبلیغ متطلبات

 
 تنسیق سیتم بورتالند. شرق عمل بخطة الخاصة التعریفیة الجلسة حضور المشاریع منسقي من كل على .1

 وتوفركم. أعمالكم جدول حسب على بورتالند شرق عمل خطة في المنح مدیر قبل من الجلسة ھذه
 

 إرسال تم قد یكن لم إن 2019 حزیران، 1 یوم إلى النفقات حول المیزانیة تقریر نموذج إرسال یجب .2
 مسبقا. المیزانیة ونفقات المشروع نھایة تقییم نموذج

 

 مدیر إلى وإرسالھ صفحات ثالث من المؤلفین المیزانیة ونفقات روعالمش نھایة نموذج إكمال یجب .3
 النفقات وُملخص التقییم ملخص إرسال على نشجعك نحن .2019 األول، كانون 15 قبل المشاریع

 .مشروعك اكمال من یوم 30 ضمن
 

 النھائي. التقییم تقدیم عند المشروع نشاطات حول jpg. بصیغة صورتین تقدیم مشروع كل على .4
 بحاجة. كنت إن كامیرا اعارتك المنح مدیر یستطیع

 

 عمل بند كل تحت بورتالند شرق عمل بخطة الخاصة الویب صفحة تحدیثات في مشروعك لنجاح توثیق .5
  www.eastportlandactionplan.org/updates  لنا. قدمتھ الذي التمویل طلب في تحدیده تم

http://www.eastportlandactionplan.org/updates
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 البدایة صفحة نموذج
 

 . طلبك في المذكورة البنود  كافة على ىویحت جدید نموذج بإنشاء قم أو النموذج، ھذا تعبئةب قم
 

                     المشروع اسم
 

             المنظمة:
 

  _____     االتصال: جھة أو المشروع منسق
 

 البرید___________________  :الھاتف
 :_______________________________________اإللكتروني

 
 _______________________________________________________ :البریدي العنوان

 
 :البریدي والرمز والوالیة المدینة

_________________________________________________________________________
________________________  

 
 ____________________________________________ مالیا: الراعیة المنظمة

 
  :_______________________________ المالي: بالراعي الخاص أو بالمنظمة الخاص الضریبي الرقم

 
 حزمة من 6 الصفحة  في المذكورة متطلبات مع یتوافق المالي الراعي أن تأكید عن لمسؤول المالي للراعي االتصال مسوؤللا

 ________________________________________________________ االسم: ھذه: الطلب تقدیم
 

 :_______________________________________اإللكتروني البرید___________________ :الھاتف
 

 _______________________________________________________ :البریدي العنوان
 

 :البریدي والرمز والوالیة المدینة
_________________________________________________________________________

________________________ 
 

 من 10 رقم  الصفحة في النموذج إلى النظر (الرجاء موقعة" شراكة "وثیقة بتوفیر وقم إضافیون شركاء أي بذكر قم
   ھذه) الطلب تقدیم حزمة

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

  www.eastportlandactionplan.org علیھا العمل تم التي البنود أو العمل خطة استراتیجیة
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________  المطلوب: المالي المبلغ

http://www.eastportlandactionplan.org/
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  المتطلبات
 المشروع: توصیة تمت إن التالیة المعلومات تقدیم المالي الراعي على

 
 التالي: على یشمل مالي راعي وجود  .1

 الغیر للمنظمة رسمي تسجیل مع أوریغن والیة في المؤسسات قسم في كعضو حالیة أھلیة   أ.
   http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx العمل: أو ربحیة

 
 مجاني. التسجیل .Buyspeed عبر بورتالند مدینة مع التسجیل األعمال على یجب ب.

   /https://procure.portlandoregon.gov والبائعین: األعمال بوابة من للتسجیل
  الرابط: ھذا زیارة ییمكنك Buyspeed  بوابة عبر التسجیل كیفیة حول تعلیمات أجل من

https://www.portlandoregon.gov/brfs/article/537049   
 الضریبیة الھویة على المذكورین لھؤالء مطابق وعنوان اسم وضع على الحرص الرجاء

 أي لدیك كان إن المشتریات خدمات مع التواصل الرجاء أیضاً. الضریبي الرقم مع الفدرالیة
    eeoeb@portlandoregon.govأو 503-823-5047 على سؤال

 
 ویتضمن الممتلكات وضرر صیةخوالش الجسدیة اإلصابات یغطي عام مسؤولیة ضمان .ت

 أعلى وحد أمریكي دوالر 1000 عن یقل ال بحد الحادثة وقوع عند المستقلین للمتعاقدین حمایة
  .أمریكي دوالر ملیون 2 عن یقل ال

 
  على: متوفر (النماذج موقعة مستقل عقد ووثیقة موقعة العمال تعویض حول وثیقة ج.

2013.pdf Jan form comp workers Contractor's Independent(. 
 
 

ً  منحك تم قد كان إن نھائي أو مبدئي تقییم إرفاق  .2  والسابق الحالي التقییم برنامجنا. قبل من ُمسبقا
 المنح. اختیار عند المنح مراجعة لجنة قبل من تقییمھما سیتم

 

http://sos.oregon.gov/business/Pages/register.aspx
https://procure.portlandoregon.gov/
https://www.portlandoregon.gov/brfs/article/537049
mailto:eeoeb@portlandoregon.gov
http://eastportlandactionplan.org/sites/default/files/Independent%20Contractor%27s%20workers%20comp%20form%20Jan%202013.pdf
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  الُمقدم الطلب سرد 
 

 1( سم 3 ھامش و 12 بحجم وخط واحد سطر بفراغ یكون أن یجب التالیة "السرد" أسئلة على إجاباتك
 صفحات الثالث یتجاوز بالمشروع الخاص السرد كان إن صفحات الثالث یتجاوز أن یجب وال بوصة)

 نموذجان ھما المشروع" و"میزانیة البدایة" "صفحة فقط. األولى الثالث الصفحات مراجعة ستتم
  حد. أي علیھم ولیس السرد عن منفصالن

 
  مقبول. غیر أو مقبول أساس على مراجعتھا تتم التالیة الخمسة البنود

 
 االعتبار. عین في مشروعك أخذ یتم لن الممكن من مشروعك في الخمسة البنود ھذه بشمل تقم لم إن

 
 عمل خطة تخص البدایة" "صفحة في األقل على واحد عمل بند أو ستراتیجیةا وذكر بشمول قم .أ

 في والبند )A.1( واحد برقم متبوع بحرف مسبوقة تكون العمل خطة استراتیجیات بورتالند. شرق
 التالي الرابط عبر العمل خطة مشاھدة یمكنك  )A.1.1( برقمین متبوع بحرف مسبوق یكون الخطة

www.eastportlandactionplan.org  العنوان من مطبوعة نسخة على تحصل أن یمكنك أو 
 األعلى. في المذكور

 قبل من تمویلھا یتم التي النشاطات كل على بورتالند؟ شرق في المشروع على العمل سیتم أین ب.
  الصفحة في الخریطة إلى (أنظر  بورتالند شرق في تكون أن یجب بورتالند شرق في العمل خطة
 الحزمة). ھذه من  14
 عام بشكل الممولین شكر سیتم كیف بذكر وقم المشروع لترویج خطتك مختصر بشكل بالشرح قم  ت.
  بورتالند. مدینة بورتالند، شرق عمل خطة –

 اكمالھ یتم لم لمشروع مسبقا تمویل على حصلت قد كنت إن مبدئي أو نھائي تقییم بتقدیم قمت ھل  ج.
 بورتالند؟ شرق عمل خطة مع

 
 لمنظمتك. أو لعملك الضریبیة الحالة تأكید وثیقة بإرفاق قم   د.

http://www.eastportlandactionplan.org/
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 المختصة. اللجنة قبل من تقییمھا سیتم والتي قیاسھا) یمكن (أسباب كشرط اعتبارھا یتم التالیة البنود
 البند. من علیھا الحصول یمكن التي للعالمات األكبر بالعدد الحاقھ یتم بند كل

 
 سیقوم كیف بشرح قم المجتمع؟ مشاركة في زیادة إلى ویقود مجتمع ببناء المشروع یقوم كیف .1

 لقیادةا وضع وفرص المجتمع لمشاركة األمد الطویلة والنتائج فعال بشكل بالمشاركة المشاركون
  نقطة 20  المشروع. من الممول الجزء انتھاء عند المشاركین أجل من

 ھذه من 12 - 13  الصفحات في المذكورة االستراتیجیة األولویات بمخاطبة المشروع یقوم ھل .2
  نقطة 15 وكیف؟ األولویات من فأي نعم، كان إن الحزمة؟

 تحدید .1 أن: المیزانیة على المشروع. نشاطات وتغطیة بدعم المیزانیة تقوم كیف بالشرح قم .3
 التي الساعات بتحدید قم .2 المنحة. ھذه غیر استخدامھا سیتم ُمؤكدة أو ُمحتملة تمویل مصادر

 والموارد اإلضافیة األموال باستخدام ستقوم كیف بشرح قم .3 النقدیة. غیر والموارد تبرعھا سیتم
 قبل من المشروع علیھا حصل التي للشراكات للشراكة" موقع "تصریح بتوفیر قم  .4 نقدیة. الغیر

 الحزمة. ھذه من 10 الصفحة   على النموذج إلى النظر (الرجاء بذكره قمت شریك لكل المجتمع
  نقطة 15

 ولكن   تشمل ذلك على األمثلة  الُمستضعفة. المجموعات على المشروع تأثیر ھو ما بشرح قم .4
 ذوي أو ما إعاقة مع الناس أو مختلف لون من الناس أو السن كبار أو األطفال : محدودة غیر

  نقطة 15   العساكر. أو اإلنكلیزیة غیر األم لغتھم الذین أو المحدود الدخل
 سیتم الذي الوقت بذكر وقم    تكرار دون من المشروع في سیشاركون الذین الناس عدد بتحدید قم .5

  نقاط 10 بالمشروع. مشاركتھم بھا سیتم التي والطرق معھم قضائھ
 محددة ثقافات من ناس أو ُممثُلین الغیر المجتمع أفراد لشمل خطتك شرح أو خبرتك بوصف قم  .6

  نقاط 10 االعتبار. بعین اللغة أخذ مع
 دوالر ألف 250 بقیمة عمل میزانیة أو  أقل أو موظفین 10 مع جدیدة منظمة الطلب مقدم ھل  .7

  نقاط 5 ؟ أقل أو أمریكي
 5 ؟ماماأل إلى بورتالند شرق في علیھا العمل یتم ال فرصة أو قضیة بدفع المشروع یقوم كیف  .8

  نقاط
 واإلثنیة العرقیة المجتمعات لدعم الموجودة المجتمع خدمات بوصل المشروع سیقوم كیف بشرح قم .9

  نقاط 5 مناسب. لغوي تواصل طریق عن
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 المشروع میزانیة
 أقسام یوجد األسفل في أمریكي. دوالر ألف 106 إلى 500 بین تتراوح أن المقدمة للمشاریع یمكن 

  قسم. كل في البنود كافة تعبئة یجب ال المیزانیة،

 بند
 من المطلوبة األموال
 شرق عمل خطة

 بورتالند
 أو اإلضافیة األموال
 $* اإلضافیة المنح

 سیتم التي الخدمات
 والوقت بھا التبرع

 $** مالیة قیمةك
 الموظفین

 أجل من والعقود مباشر بشكل المشروع (إدارة
 الخ.) التطوع ووقت خاصة خدمات

   

 والمطبوعة اإلعالمیة المواد
 الخ.) وإعالنات وكتیبات (نشرات

   

 بالفعالیات المتعلقة التكالیف
 أو عذاء أو مكان حجز أو كرسي أو طاولة (استئجار

 في العاملین أجل من مواصالت أو وأكواب أوراق
  الخ.) المشروع

   

 والرسوم األذون
 تعبئة أو الضوضاء في تغیرات أو المرافق (حجز

 الخ.) الشوارع إغالق أو العدادات

   

 المشاركین دعم
 الخ.) والرواتب السفر (تكالیف

   

 المشروع مواد
 على—الخ. حقائب أو زھور أو طالء أو (خشب
 المشروع.) تُكمل أن المواد

   

 اإلضافیة التكالیف
 

   

 المجموع بوضع قم  (  الفرعیة التكالیف  
 اإلداریة) التكالیف وضع قبل عامود لكل الكلي

   

 اإلدارة**
 المحاسبة) أو المشروع إدارة أو المالیة (الرعایة

   

    عامود) (لكل الكلي (المجموع
 منظمتك. من مباشرة دعم أو إضافیة منح المثال سبیل على اً،مالی المشروع تدعم والتي اإلضافیة والمنح األموال   *

 ساعات تقدیر یتم أن یمكن أو مالیًا تقدیرھا یتم أن نقدیة غیر تبرعات وأي والوقت بھا الُمتبرع للخدمات یمكن   **
 أجل من التالي الموقع زیارة الرجاء مھني تطوعي عمل أي أجل من  بالساعة. أمریكي دوالر 24.15 بـ التطوع
  http://www.bls.gov/oes/current/oes_or.htm  للمتطوعین. بالساعة الدفع متوسط تحدید

 بكتابة تقوم وأنت بك الخاص المالي الراعي مع تحدث التكالیف. من %10 تجاوزت ال أن اإلداریة النفقات على   ***
  المیزانیة.

http://www.bls.gov/oes/current/oes_or.htm
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 الشراكة عقد من موقعة نسخة
 

 
 ألتزم أنا ______________________________ لـ كممثل

 الوكالة اسم     
 _____________________________________________ أتشارك  أن

   البدایة صفحة على "المنظمة" اسم
  لدعم موارد أو أموال أو أفراد توفیر عبر

 
  بورتالند: شرق عمل خطة مشروع

 
 
_________________________________________________________.  

 المشروع اسم
 

__________________________ 
 االسم اكتب

 
__________________________ 

 التوقیع
 

__________________________ 
التاریخ
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    م. 5:00 عند 2017 الثاني، تشرین 8 قبل الطلب استالم یتم أن یجب 
 

 للطلب التحقق قائمة
 أو الحزمة ھذه من 3 الصفحة إلى النظر الرجاء محبذ): (الحضور المنحة" دعم "جلسة حضور

 المنح. مدیر مع التواصل
 

  (مطلوب): الصیغة
 نحن  cameron.whitten@portlandoregon.gov إلى: إلكترونیًا المستندات بإرسال قم

 البرید استالم تم قد كان إن من للتحقق 503.823.8027 الرقم ھذا على االتصال على نشجع
 المنح. مدیر قبل من االلكتروني

 th117 NE 1017 بورتالند: شرق عمل خطة إلى الطرفین على مطبوعة نسخ  8 بإرسال قم أو
97220 OR Portland, Ave.,.  

 
 كافة على وتشمل مشابھة بصیغة ھنا المطلوبة المعلومات جمیع بتضمین قم (مطلوبة): البدایة صفحة

 معلومات التالیة: المعلومات تضع أن تذكر الرجاء الحزمة. ھذه من  5 الصفحة على المعلومات
 ھذه من 6 الصفحة في الموجودة "المتطلبات" یستوفون أنھم من للتأكد المالي الراعي مع االتصال
 المطلوب. والمبلغ العمل خطة وبنود استراتیجیات الحزمة.

 
 عقد من وموقعة كاملة نسخة على يیحتو أن الطلب على (مطلوبة): شراكة عقد من موقعة نسخة

 الحزمة). ھذه من 10 الصفحة في متوفر (العقد تحدیده یتم شریك لكل الشراكة
 

 من 7 – 8 الصفحات على المطلوبة والمعلومات األسئلة على یجیب أن السرد على (مطلوب): السرد
 واحد فراغ مع بوصة) 1( سم 3 عن تقل ال ھوامش مع 12 بحجم یكون أن الخط على الحزمة. ھذه
 فقط. صفحات ثالث یكون أن ویجب لغة وبأي السطور بین

 

 مع میزانیة بعمل قم أو ھنا الموجود المشروع میزانیة نموذج  بإكمال قم (مطلوبة): المشروع میزانیة
 أن على أحرص الحزمة. ھذه من 9 الصفحة على المطلوبة المعلومات وجمیع الصیغة نفس استخدام
   مالي). بشكل التبرعات أو مالي (بشكل المتوفرة األخرى األموال بذكر وقم السرد تعكس المیزانیة

 

 دلیل )5 موقع شراكة عقد  )4 المیزانیة  )3 السرد )2 البدایة صفحة  )1 (مطلوبة): الكاملة الحزمة
 قد كنت إن مسبقا قبلنا من ممول لمشرع جزئي أو أولي تقییم  )6 العمل شھادة أو المنظمة حالة على

 أو بنود أي إلى بالنظر تقوم لن المنح مراجعة لجنة بعد. النھائي التقییم بإرسال تقم ولم قبل من ُمنحت
 إضافیة. مستندات

 
 .م 5:00 عند 2017 الثاني، تشرین 8 قبل الطلبات كافة استالم یجب :النھائي الموعد

  

mailto:cameron.whitten@portlandoregon.gov
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 استراتیجیة أولویات 2017 – 18 بورتالند شرق عمل خطة
 
 

 
 بھا. المتعلقة االستراتیجیة أو بالبند اتباعھا یتم ھنا موجودة استراتیجیة أولویة كل

 
 المرافق حیث من المدینة من األخرى األجزاء مع تكافؤ إلى تصل بورتالند شرق لجعل ھدفًا ضع 

 بورتالند. شرق إلى المشاریع لجلب أولویة إعطاء تشجیع على ویقوم الرأسمالي واإلنفاق العامة
)EQ.1.4 وEQ.3.2(    

 
 المدینة. تنفقھ ما حول مؤسسي جیوغرافي مخطط وضع )EQ.1.1(   

 
 بورتالند. لشرق سنویة ربع خطة بتطویر قم )EQ.1.4(   

 
 والمشاریع للمناصرة منصب الخطة: تنفیذ یتم أن إلى بورتالند شرق عمل خطة مناصرة تمویل 

    )CB2.1و CB.1.5و EQ.3.1و EQ.1.5( والعملیات.
 

 من عام تمویل بتوفیر والقیام الحي في نشاطات طریق عن اإلثنیة المجتمعات مشاركة بتشجیع قم 
 التي والدعوات الرسائل وتحسین الحواجز إلزالة األطفال ورعایة واللغة الترجمة خدمات أجل

    )CB.1.2(  ترسلھا.
 

   تقویة على والعمل سنتین كل جدیدة ولغات ثنیاتإ لتأسیس للمنظمات التقني والدعم التمویل زیادة 
 مختلفة وأثنیة عرقیة فئات یمثل تمعمج بتأسیس قم وصحتھا. األثنیة المجتمعات تخدم التي البرامج

    )SN.6.2و EC.4.4( المجتمع. صحة برامج على لإلشراف
 

 والتنقل الحركة الستراتیجیة كامل تمویل )EPIM( 4و 130 مشاریع ذلك متضمنًاM. بتطویر قم 
 NA.1.3( المدارس. لطرق األولویة بإعطاء قم ذلك فعل وعند )EPIM( تخص ثانیة خطة

    )T.7.1+2و T.6.5و T.6.2و T.4.7و T.3.6و T.3.3و T.2.2و
 

   في الخارجیة للمناطق النظري التصمیم خطة تمویل Powell. جادة في تحسینات بعمل القیام 
Powell 26( في US( 205 اإلقلیمیة الملكیة شرق-I.  أو الھوائیة للدراجات طرق بإضافة قم 

    )T.4.1.5و T.4.2و T.4.1( المشروع. تصمیم ضمن لھم منفصلة طرق
 

   أو الرئیسیة الطرق عبور عند األمان من تزید التي للمشاة بورتالند شرق لمشاریع أولویة إعطاء 
 15 بإضافة القیام التطویر. لمشاریع منافس أو الحي في مدارس أو أخرى توصیل وسائل إلى النقل
 ذات الكامیرات مع تتغیر والتي التقاطعات عند إشارة 15و المشاة أجل من الومض سریعة منارة

    )T.6.2و T.5.3و T.2.5و T.2.4و 2.3T.و T.2.2و .7T.1( األحمر. الضوء
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 مثل الحواجز وإزالة تحدید عبر المنطقة خارج مدفوعة بأعمال بورتالند شرق سكان بوصل القیام 
    )T.1.2و EC.4.5( المحدودة. النقل خیارات

 
 العامة. المشاریع من بورتالند لشرق االقتصادیة الفوائد من قدر أكبر تحقیق )EC.1.4 وEC.2.3 

    )CM.2.7و CM.2.3و CM.1.3و CM.1.2و EC.4.2و
 

 تحسین مبادرات مع بالعمل القیام بورتالند. شرق في العاملة القوى تنمیة محفزات لمشاریع الترویج 
 EC.4.2( بورتالند شرق إلى األعمال لجلب واالقتصادي المدني للتطویر أخرى جھود وأي الحي

    )CM.2.7و CM.1.2-3و EC.4.4و
 

 والتعلیمي". االقتصادي التطویر بوابة "مركز تأسیس  )EC.2.3 وEC.4.1 وL.3.2 وL.6.3 
     )CM.2.7و CM.2.4و CM.1.2-4و

 
 والمساواة باإلعاقة الخاص مریكياأل القانون بین یوازنان وعمل سیاسة تأسیس )ADA( واألبنیة 

   )EQ.2.1( بورتالند. عبر عادل تشارك وترویج للمعاقین مدخل على تحتوي التي
 

 األقلیات. لفئات المنازل وملكیة محدود دائم دخل على للحصول الفرص زیادة )SN.2.1+2(   
 

   تحمل مكانیةإو المظھر وتحسین األمان زیادة أجل من منازل تأھیل إعادة برنامج تمویل 
 برنامجك. تطویر في بالسكن الخاصة الفرعیة اللجنة بمشاركة قم بورتالند. شرق في المصاریف

)HD.2.3(   
 

   في للمنتزه: مسبقُا الموجودة الرئیسیة الخطط تنفیذ Parklane و Butte Clatsop )P.2.1 
   )P.2.7و P.2.5و P.2.2و

 
 في المناطق وصل Dome Lava شرق في المشاة ممر لبدء" Park Forest." )NA.3.3 

    )P.5.1و NA.4.1و
 

  منتزه لبوابة التصمیم أو التخطیط إكمال Green. )P.4.4(    
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 بورتالند شرق عمل خطة منطقة

 
 


	لا يمكن استخدام الأموال من أجل الأمور التالي:
	كاميرون ويتين، مدير المناصرة والمنح
	خطة العمل في شرق بورتلاند
	1017 NE 117th Ave.

	خدمات دعم من أجل كاتبي المنحة:
	سرد الطلب المُقدم
	ميزانية المشروع
	صفحة البداية (مطلوبة): قم بتضمين جميع المعلومات المطلوبة هنا بصيغة مشابهة وتشمل على كافة المعلومات على الصفحة 5  من هذه الحزمة. الرجاء تذكر أن تضع المعلومات التالية: معلومات الاتصال مع الراعي المالي للتأكد من أنهم يستوفون "المتطلبات" الموجودة في الصفحة 6 من هذه الحزمة. استراتيجيات وبنود خطة العمل والمبلغ المطلوب.
	ميزانية المشروع (مطلوبة): قم بإكمال  نموذج ميزانية المشروع الموجود هنا أو قم بعمل ميزانية مع استخدام نفس الصيغة وجميع المعلومات المطلوبة على الصفحة 9 من هذه الحزمة. أحرص على أن الميزانية تعكس السرد وقم بذكر الأموال الأخرى المتوفرة (بشكل مالي أو التبرعات بشكل مالي).  

