خطة العمل في شرق بورتالند ()EPAP
اجتماع اللجنة الفرعية للمشاركة المدنية
 17أبريل2018 ،
 .1مقدمات الحضور :أدريانا غوفيا ،لور وينترغرين ،زينة مظفر ،ياديرا بيريز ،ياتالي أريوال ،ناتاليا
سوبوليسكايا ،وفيكتوريا فرايتاج.
الغاية:

تنظيم ورش عمل تخص ثقافات ولغات محددة ومشاركة المناهج والمدافعة للحصول على
تمويل دائم وتقديم المشورة حول القضايا والمشاريع الخاصة بثقافة  +لغة محددة في شرق
بورتالند.

 .2االجتماع القادم ( 15مايو:)2018 ،
مُيسر الجلسة :أدريانا غوفيا
المالحظات :هومبرتو ماركويز
الطعام :لور وينترغرين
تقرير  EPAPالعام في  25أبريل :فيكتوريا فرايتاج
 .3تدريبات مكتب مشاركة األحياء على الوقاية من الجريمة وطلب اإلحاالت ( Office of
 - )Neighborhood Involvementيوالندا سانشيز-ماركويز
تقوم الوقاية من الجريمة بالتعليم وتكون ممنونة لإلحاالت إلى المجموعات في المجتمع المحلي .إنها تقدم
معلومات عن كيفية الحد من أن يصبحوا ضحايا جرائم ضد الممتلكات وكيفية اإلبالغ عن الجرائم عندما
تحصل .قالت يوالندا أنهم سيقوموا بالتدريب عن كيفية االتصال بـ  911وما يجب أن يتوقعوا.
تقوم يوالندا بتشجيع األشخاص على طلب الخدمات في لغتكم عندما تتصل بمكتب الشرطة في بورتالند.
أعلنت عن حدث لتمزيق األوراق والتخلص من المخدرات يوم  28أبريل في تقاطع الشارع  47وبورنسايد
الشرقي ( )E. Burnsideمن الساعة  10صباحً ا حتى الساعة  1بعد الظهر.
سألت زينة إذا ما كانوا يقوموا بورشات عمل للشباب حول كيفية التعامل مع الشرطة .أجابت يوالندا بالنفي،
لكنها تستطيع أن تحيل الموضوع إلى مكتب الشرطة في بورتالند.
 .4مراجعة توصيات المنحة الخاصة بـ  EPAPلعام  .2018نرغب في التأكد من حصول المنح المبنية
على أساس العرق واإلثنية واللغة على األولوية المتوخاة.
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الذي كان يُعرف بمقترحات منح المشاركة المدنية كان له  10,000دوالر أقل من المنحة المقترحة من قبل
 EPAPلعام  .2018استكشفنا كيفية تصحيح هذا التمثيل الناقص .إذا قررنا تغيير المعايير التي
تستخدمها لجنة مراجعة المنح التابعة لـ  EPAPلوضع العالمات ،كيف يبدو ذلك؟
لم تكن هناك أي تغييرات مقترحة لمعايير مقبول/غير مقبول المنصوص عليها أدناه.
البنود الخمسة التالية تتم مراجعتها على أساس مقبول أو غير مقبول.
إن لم تقم بشمول هذه البنود الخمسة في مشروعك بشكل ناجح ,لن يتم أخذ مشروعك في عين االعتبار
للتمويل.
أ .قم بشمول وذكر استراتيجية أو بند عمل واحد على األقل في "صفحة البداية" تخص خطة عمل شرق
بورتالند .استراتيجيات خطة العمل تكون مسبوقة بحرف متبوع برقم واحد ( )A.1والبند في الخطة
يكون مسبوق بحرف متبوع برقمين ( )A.1.1يمكنك مشاهدة خطة العمل عبر الرابط التالي
 www.eastportlandactionplan.orgأو يمكنك أن تحصل على نسخة مطبوعة من العنوان
المذكور في األعلى.
ب .أين سيتم العمل على المشروع في شرق بورتالند؟ على كل النشاطات التي يتم تمويلها من قبل خطة
العمل في شرق بورتالند يجب أن تكون في في شرق بورتالند (أنظر إلى الخريطة في الصفحة 14

من هذه الحزمة).

ت .قم بالشرح بشكل مختصر خطتك لترويج المشروع وقم بذكر كيف سيتم شكر الممولين بشكل عام –
خطة عمل شرق بورتالند ،مدينة بورتالند.
ج .هل قمت بتقديم تقييم نهائي أو مبدئي إن كنت قد حصلت على تمويل مسبقا لمشروع لم يتم اكماله مع
خطة عمل شرق بورتالند؟

د .قم بإرفاق وثيقة تأكيد الحالة الضريبية لعملك أو لمنظمتك.
وضعت تغيرات مقترحة للجدول التالي:
البنود التالية يتم اعتبارها كشرط (أسباب يمكن قياسها) والتي سيتم تقييمها من قبل اللجنة المختصة .كل
بند يتم الحاقه بالعدد األكبر للعالمات التي يمكن الحصول عليها من البند.
 .1كيف يقوم المشروع ببناء مجتمع ويقود إلى زيادة في مشاركة المجتمع؟ قم بشرح كيف سيقوم
المشاركون بالمشاركة بشكل فعال والنتائج الطويلة األمد لمشاركة المجتمع وتوفر فرص المناصب
القيادية للمشاركين عند انتهاء الجزء الممول من المشروع 15 20 .نقطة متوفرة
 .2هل يتناول المشروع "أولوية إستراتيجية لـ "EPAP
(http://eastportlandactionplan.org/sites/default/files/2017.07.25%20EP
 )AP%20Strategic%20Priorities%202017%20-%2018%20.pdfأو توصيات
اإلخالء القسري لشرق بورتالند
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(http://eastportlandactionplan.org/sites/default/files/2015.12.07%20EP
AP%20Involuntary%20Displacement%20Prevention%20Recommenda
 )tions%20for%20East%20Portland.pdf؟ إن كان نعم ،فأي من األولويات وكيف؟
تتوفر  15نقطة
 .3قم بالشرح كيف تقوم الميزانية بدعم وتغطية نشاطات المشروع .على الميزانية أن .1 :تحديد مصادر
تمويل مُحتملة أو مُؤكدة سيتم استخدامها غير هذه المنحة .2 .قم بتحديد الساعات التي سيتم تبرعها
والموارد غير النقدية .3 .قم بشرح كيف ستقوم باستخدام األموال اإلضافية والموارد الغير نقدية.4 .
اذكر الشراكات المجتمعية التي اقامها المشروع وقم بتوفير "تصريح موقع للشراكة" للشراكات التي
حصل عليها المشروع من قبل المجتمع لكل شريك قمت بذكره (الرجاء النظر إلى النموذج على
الصفحة  10من هذه الحزمة .تتوفر  10 15نقاط
 .4قم بشرح ما هو تأثير المشروع على المجموعات المُستضعفة .األمثلة على ذلك تشمل ولكن غير
محدودة  :األطفال أو كبار السن أو الناس من لون مختلف أو الناس مع إعاقة ما أو ذوي الدخل
المحدود أو الذين لغتهم األم غير اإلنكليزية أو العساكر .تتوفر  15نقطة
 .5قم بتحديد عدد الناس الذين سيشاركون في المشروع من دون تكرار وقم بذكر الوقت الذي سيتم
قضائه معهم والطرق التي سيتم بها مشاركتهم بالمشروع .تتوفر  10نقاط
 .6قم بوصف خبرتك أو شرح خطتك لشمول أفراد المجتمع الغير م ُ
ُمثلين أو ناس من ثقافات محددة مع
أخذ اللغة بعين االعتبار 10 .تتوفر  20نقطة
 .7هل مقدم الطلب منظمة جديدة مع  10موظفين أو أقل أو ميزانية عمل بقيمة  250ألف دوالر
أميريكي أو أقل ؟  5تتوفر  10نقاط
 .8كيف يقوم المشروع بدفع قضية أو فرصة لألمام ال يتم العمل عليها في شرق بورتالند حالياً؟ تتوفر 5

نقاط
 .9قم بشرح كيف سيقوم المشروع بوصل خدمات المجتمع الموجودة لدعم المجتمعات العرقية واإلثنية
عن طريق تواصل لغوي مناسب .تتوفر  5نقاط

األعمال :ستأخذ اللجنة الثانوية للمشاركة المدنية ما ُذكر أعاله وتناقشه القتراح التغيرات أو ما إذا سيقترحوا
العودة إلى خيارين لمنح  :EPAPالمشاركة المدنية والعامة.
 .5اإلبالغ عن منحة لإلسكان على وسع نطاق المدينة
أدت كل من زينة وأدريانا بشهادة في جلسة استماع الميزانية لمدينة بورتالند في مدرس ديفيد دوغالس
الثانوية يوم  3أبريل .كل منهما تكلمت عن التغيرات المقتضية ألداء خدمة أفضل للمجتمع المحلي.
 .6تحضير التقرير السنوي للجنة مجلس البلدية
وافقت أدريانا وناتاليا على تقديم القرير السنوي للجنة الثانوية للمشاركة المدنية إلى مجلس البلدية ،إذا يتوافق
ذلك مع جدولهم .ستتحدثان عن التقدم الذي أحرزتهما مع جلسات العاملين الصحيين المجتمعيين الناطقين
باللغة العربية والتقدم المحرز في وضع اعتبار مدينة بورتالند لتخصيص ميزانية الـ  %5،0للتمويل العام
للترجمة اللغوية ،رعاية األطفال والوصول إلى االجتماع لذوي اإلعاقات/اقدرات المختلفة.
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 .10االجتماع القادم :سنتناول إنجازاتنا لهذه السنة باإلضافة إلى األولويات االستراتيجية للسنة المقبلة
 15مايو ،2018 ،من الساعة  6:30حتى الساعة  8:30مساء ،في عنوان  1017شمال شرقي جادة
.(1017 NE 117th Ave )117
لطلب الرعاية لألطفال ،والترجمة الفورية وتلبية االحتياجات ،يُرجى االتصال بلور 503.823.4035 :أو
lore.wintergreen@portlandoregon.gov
األولويات اإلستراتيجية لمكتب خطة العمل في شرق بورتالند ()EPAP
السنة المالية 2016-18
اإلشارات إلى البلدية بخط عريض
المدافعون الرئيسيون للـ  EPAPبخط مائل
 .Eجميع مكاتب مدينة بورتالند :إشراك الجاليات اإلثنية في أنشطة األحياء؛ توفير التمويل العام
( )Overhead Fundingلخدمات الترجمة واللغة ورعاية األطفال إلزالة العوائق وتحسين سبل
اإلعالم والتراسل والدعوات التي يتم إرسالها )CB.1.2( .اللجنة الفرعية للمشاركة المدنية
()Civic Engagement Subcommittee
 .Fاإلدارة الصحية في مقاطعة مولتنومة ()Multnomah County Health Department
وشعبة الصحة في والية أوريغون ( :)State of Oregon Health Divisionزيادة
التمويل والدعم التقني للمنظمات التي ترغب في تأسيس (أثنيتين ولغتين جديدتين كل سنتين) أو
العمل على تقوية برامج العامل الصحي في المجتمع المحلي ( Community Health
 )Workerالمرتكزة على أساس إثني .القيام بتأسيس تمثيل مجتمعي يمثل فئات عرقية وأثنية
مختلفة لإلشراف على برامج صحة المجتمع EC.4.4( .و  )SN.6.2اللجنة الفرعية للمشاركة
المدنية ()Civic Engagement Subcommittee
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