خطة العمل في شرق بورتالند ()EPAP
اللجنة الفرعية للمشاركة المدنية  -مالحظات اجتماع  15مايو2018 ،
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.

 .1المقدمات :فريدا كريستوفر ،هومبرتو ماركويز مينديز ،لور وينترغرين ،ناتاليا سوبوليفسكايا ،وغالينا
نيكراسوفا.
 .2االجتماع القادم 19 :يونيوالساعة  6:30-8:30مساء
سر :أدريانا غوفيا
ال ُم َي ِّ
المالحظات :فريدا كريستوفر
المسؤول/ة عن الطعام :؟
ال ُم َبلغ/ة في االجتماع العام لخطة العمل في شرق بورتالند :؟
تنظيف الغرفة:؟
 .3اإلنجازات واألولويات اإلستراتيجية:
هـ .إشراك الجاليات اإلثنية في أنشطة األحياء؛ توفير التمويل العام لخدمات الترجمة واللغة ورعاية األطفال
إلزالة العوائق وتحسين سبل اإلعالم والتراسل والدعوات التي يتم إرسالها)CB.1.2( .
مثلت كل من أندريا وإيميلي (كما قامتا بذلك ناتاليا وآنا في الماضي) اللجنة الثانوية للمشاركة المدنية في
مكتب اللجنة االستشارية للميزانية التابعة لمكتب مشاركة األحياء ودعتا بنشاط للتمويل لتغطية تكاليف
خدمات للترجمة/الترجمة الفورية/استيعاب رعاية األطفال .في السنة المالية  ،2017-18استلم مكتب
مشاركة األحياء حزمة "إضافة" لطلب  100,000دوالر لميزانية المكتب خصيصًا له.
اجتمع موظفو مكتب العدالة وحقوق اإلنسان مع اللجنة الثانوية للمشاركة المدنية ودعا أعضاء خطة العمل
في شرق بورتالند للتمويل العام لخدمات الترجمة/االستيعاب .كما عقدنا اجتماعات خاصة مع أندريا
فالديراما (من مكتب العمدة) ،وقالت مؤخرً ا بأنه من المرجح كثيرً ا أن يشمل العمدة في ميزانيته الموصى
بها أن يخصص كل مكتب  %5 - 1،0من ميزانيتهم لتغطية خدمات اللغة/التسكين (الترجمة
الفورية/الترجمة/رعاية األطفال/النقل) ،ألن العمدة ويلر يدعم التوصية .عارض أندرو سكوت (مدير مكتب
الميزانية) فكرة تخصيص  - %5 - 1،0حيث يريدها أن تكون توجيهًا صادرً ا من مكتب العمدة ،وليس
كمخصصات للميزانية .ولم يزل غير مقتنع بالجدليات حول مخصصات النسبة المئوية ويبدو أنه كان فعاالً
في دعوته المناهضة.
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صرح مدير مكتب الميزانية (أندرو سكوت) أنه سوف يترك البلدية ،لذلك قد نفوز بقسط أوفر من النجاح في
السنة القادمة .بالمناسبة ،قدم مدراء المكاتب التالون إشعارهم مؤخرً ا بترك البلدية :التخطيط واالستدامة،

النقليات ،والمنتزهات والترفيه.

إن فريدا ممثلة خطة العمل في شرق بورتالند في لجنة الميزانية على نطاق المدينة .وقد شرحت بأن مكتب
الميزانية يراجع اقتراحات الميزانية في كل جلسة عمل لمكاتب ودوائر البلدية .يقوم العمدة بمراجعة
المقترحات ويصدر موافقته النهائية  -وفي هذه السنة الماليةً ،
بدال من مخصصات الـ  %5،0التي كان
"يؤازرها" ،طلب  75,000دوالر لخدمات اللغة/التوصل لكل مكاتب ودوائر البلدية ( 25,000دوالر أقل
من المبلغ الذي ُخصص لمكتب مشاركة األحياء في السنة المالية األخيرة).
هل نرغب في إبقاء مخصصات الـ  %5،0كأولوية إستراتيجية للسنة المالية القادمة؟
هنالك آراء متباينة حول إذا ما ينبغي االستمرار باعتبارها أولوية إستراتيجية للمشاركة المدنية:
▪ تعتقد غالينا بأن توفير الحصول بسهولة على الترجمة يجعل األشخاص كسالى ألنهم ال يجعلون تعلم
اللغة اإلنجليزية كأولوية.
▪ لم توافق ناتاليا على ذلك ،فهي تعتقد إن لبعض األشخاص العديد من العوائق التي تحد من تعلمهم
ً
سؤاال حيث إن العمدة لم يعزز ذلك ،فهل يستحق ذلك وقتنا؟
اللغة .كما طرحت
ً
▪ صرحت لور بأن المؤازرة للتمويل من البلدية هو عملية وإنها تستغرق وقتا .لقد بين تاريخ هذه
المجموعة إن التغيير ال يحصل بسرعة ،وبأننا يجب أن نثابر على اتساقنا وقوتنا.
▪ تقول فريدا بما أن أندرو على وشك ترك منصبه قد تتوفر مرونة أكثر في الحصول على الموافقة
لميزانية السنة القادمة .بإمكاننا أن نتابع متى وأين ال يتوفر للناس مترجمين فوريين وأن نستخدم
ذلك للمدافعة عن التمويل العام.
ّ
▪ تعتقد غالينا بأننا نحتاج إلى الترجمة الفورية ،لكننا في الوقت نفسه يجب علينا أن نعلم الناس اللغة
اإلنجليزية .يجب على مجتمعاتنا المحلية أن تفكر بكيفية تنظيم صفوف للغة اإلنجليزية لألشخاص
الذين بحاجة لتعلمهاّ ،
وإال نقع في حلقة مفرغة .وهي تعتقد بأننا يجب علينا أن نستمر في المكافحة،
ولكن يتوجب علينا التفكير مليًا عن كيفية تنظيم هذه الصفوف.
▪ تشير لور أن غالينا لم تتشارك ً
أبدا بمعلوماتها مع المجموعة ّإال عندما توفر مترجم فوري .وتفيد
أيضً ا بأن منح خطة العمل في شرق بورتالند تموّ ل ورشات عمل لبرنامج اإلنجليزية كلغة ثانية
وللمواطنة في العديد من اللغات.
▪ تقول ناتاليا بأنها توافق مع غالينا عن الصفوف ،لكن ذلك يدخل أكثر في مجرى الحديث عن ال ِم َنح،
وباعتبارنا اللجنة الفرعية للمشاركة المدنية لخطة العمل في شرق بورتالند ،يجب علينا أن ندافع
عن مجتمعنا المحلي .كما توافق لور بأن وظيفتنا كخطة العمل في شرق بورتالند وهذه اللجنة
الفرعية هي تقديم اإلرشاد إلى البلدية والحكومات األخرى .لسنا لجنة للخدمات االجتماعية .بإمكان
خطة العمل في شرق بورتالند أن تستمر في توفير المنح لتمويل هذه الخدمات لكننا ال نقدم الخدمات
بصورة مباشرة .إذا كنتم ترغبون بالمشاركة في تقديم هذه الصفوف ،بإمكان لور أن توصلكم
بالمنظمات والمشاريع التي تقوم بهذا العمل.
▪ سألت لور المجموعة إذا كنا ملتزمين جميعًا بالمدافعة عن خدمات اللغة /االستيعاب عبر جميع
اللجان والمجموعات التي ننتمي إليها ،حيث إن ذلك كل ما نحتاج إليه لتحقيق ذلك .لم يبدو دعم فوي
من لجنة البورتالنيين الجدد ( )New Portlander Committeeأو مكتب العدالة وحقوق
اإلنسان ( )Office of Equity and Human Rightsللمدينة.
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▪ اقترحت فريدا بأننا نستمر في اعتبار مخصصات الـ  %5،0هذه للتمويل العام كأولوية إستراتيجية
للسنة المالية القادمة.
األعمال :تمت الموافقة باإلجماع على المحافظة على الفقرة "هـ" كأولوية إستراتيجية لخطة العمل في شرق
بورتالند.
و .زيادة التمويل والدعم التقني للمنظمات لتأسيس إثن َيتين ولغتين جديدتين كل سنتين والعمل على تقوية
برامج العامل الصحي في المجتمع المحلي ( )Community Health Workerالمرتكزة على أساس
إثني .القيام بتأسيس تمثيل مجتمعي يمثل فئات عرقية وإثنية مختلفة لإلشراف على برامج العامل الصحي في
المجتمع ( EC.4.4و )SN.6.2
سألت لور المجموعة إذا ما كانت المدافعة عن برنامج العامل الصحي في المجتمع المبني على أساس ثقافي
ستستمر في مكانة أولويتها اإلستراتيجية في السنة المالية القادمة.
▪
▪
▪
▪
▪

عندما يكمل األشخاص البرنامج ويحصلوا على الشهادة ،بإمكانهم أن يُد َفع لهم مقابل الساعات التي
عملوا فيها إذا تم توظيفهم من قبل منظمة صحية.
إلحراز تطبيق برنامج مبني على األساس الثقافي ،يقوم شركاء من تلك الثقافة بالمساعدة في
التوظيف .وإذا طلبت هذه المجموعة لتوعية المزيد من الثقافات ،هل إن هؤالء األعضاء عازمون
وقادرون على المساعدة بجذب مشاركين؟
تطرقت ناتاليا إلى موضوع عدم توفر ما يكفي من األعضاء الحاضرين اليوم التخاذ قرار ما إذا
كان لدينا الوقت العتبار ذلك أولوية للجنة الفرعية.
شاركت غالينا المجموعة فكرتها أنه يصعب لألشخاص أن يتعهدوا بتكريس  90ساعة من التدريب
(مما يجعل جذب المشاركين صعبًا) .وقالت غالينا أنها إذا تعهدت بذلك ،قد ترغب في معرفة من
سيكون المدربون.
قالت ناتاليا بأننا يجب علينا أن نرجع إلى ذلك في االجتماع القادم عندما تحضر مجتمعات محلية
أكثر.

سألت لور المجموعة ما إذا كان هنالك شيء آخر في وثيقة خطة العمل في شرق بورتالند الذي ترغب
اللجنة الفرعية بالمدافعة عنه .اقترحت ناتاليا بأنه من المهم العودة إلى خطة العمل التي تتعلق بالمجتمع
المحلي ،لمساعدتنا في النظر في مدافعة جديدة .ستضيف لور بنود بناء المجتمع في خطة العمل إلى هذه
المالحظات وسوف نتناقش بها أكثر في الشهر القادم.
وقد أثيرت مناقشة بأن هذه اللجنة الفرعية ليست محدودة فقط ببنود بناء المجتمع المحلي ،وإن أعضاء اللجنة
الفرعية قد يرغبوا النظر في أجزاء أخرى من خطة العمل ،كاإلسكان ،التنمية االقتصادية ،المنتزهات...
 .4الديناميكا
تجولنا في الغرفة وقام كل واحد منا بالمشاركة بمعنى كلمة "ثوري" وكيف يكون/تكون/يكونون ثوريون
(وقد سمت غالينا لور بهذه الكلمة أثناء االجتماع).
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 .5تحضير التقرير السنوي للجنة مجلس البلدية
وافقت ناتالي من البرنامج اإلسباني ( )El Program Hispanoعلى التقديمفي جلسة استماع مجلس
البلدية .وستتحدث عما يلي:
▪ نجاح الدعوة إلى برنامج التمكين لمقاطعة مولتنومة الذي قام بتدريب العامل الصحي في المجتمع
المحلي المبني على أساس اللغة والثقافة العربية.
▪ الدعوة الناجحة للسنة المالية  17 - 18التي نتج عنها منح مكتب مشاركة األحياء 100,000
دوالر ألجل صندوق لتكاليف الترجمة والترجمة الفورية واالستيعاب لرعاية األطفال.
▪ عدم نجاحنا في الحصول على الـ  %5،0للتمويل العام في ميزانية العمدة للسنة المالية 2017 -
 .18قالت فريدا بأنه ينبغي علينا أن نؤكد أن البلدية بحاجة للتمويل العام لخدمات اللغة/الوصول
وأن نستخدم األمثلة التالية :طلب تحالف دفشن ميدواي لمترجم فوري بورمي للحضور إلى جلسة
استماع ميزانية البلدية في مدرسة ديفيد دوغالس (بإشعار يومين) ولم تلبي البلدية هذا الطلب.
▪ تنوع لجنتنا الفرعية نظرً ا لتسهيالت اللغة/رعاية األطفال/النقل المتوفرة.
▪ التقدير لتأثير منح المشاركة المدنية من قبل خطة العمل في شرق بورتالند على المجتمع المحلي.
▪ بعد االجتماع ،ذكرتنا فريدا أن نتشارك بدعوتنا لجعل دعم البلدية لفكرة "المالذ اآلمن" أمر واقع
بوسطة توفير خدمات المساعدة القانونية .خصص العمدة  500,000دوالر في ميزانية السنة
المالية .2018 - 19
تشاركت لور بجدول أعمال للتقرير السنوي لمجلس البلدية.
 .6اإلعالنات
▪ األعمال :قالت لور بأنها ستدعو لجنة مراجعة المنح التابعة لخطة العمل في شرق بورتالند إلى
االجتماع القادم للمشاركة المدنية ،لكي نبحث وجهات النظر المختلفة عن معايير المراجعة
ومخصصات المنح .لن يكون ذلك موضوع يرفع إلى مجلس البلدية .اقترحت ناتاليا إلى مجلس
البلدية بأننا نستطيع على األقل معالجة أثر منحنا على المجتمع المحلي.
▪ La Consejería regional de arte y cultura (RACC) está ofreciendo un
taller bilingüe para artistas para aplicar para becas .El taller será el 2
de junio en el Teatro Milagro .Comunícate con Humberto Márquez
– para más información hmarquezmendez@racc.org
▪ ورشة عمل ثنائية اللغة (اإلنجليزية/اإلسبانية) لكتابة طلبات الحصول على المنح للفنانين الفرديين
في  2يونيو في تياترو ميالغرو .االتصال بهومبيرتو ماركويز للمزيد من المعلومات
hmarquezmendez@racc.org
▪ ستقوم المنطقة التعليمية لمدرسة ديفيد دوغالس بالمشاركة بإستراتيجيات الموارد البشرية الخاصة
بها لتنويع القوى العاملة الخاصة بهم  -لقد عملوا بجد لتغيير األنظمة وتحسين ممارساتهم في
التوظيف.

▪ االجتماع القادم 19 :يونيو2018 ،
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إذا ترغبوا أن تكون مشمولين في جدول األعمال أو تحتاجون لرعاية
األطفال أو الترجمة الفورية ،يُرجى االتصال بلور على:
 503.823.4035أو
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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