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  بدأت الجلسة الساعة 6:32 مساءا.
 الحاضرون: أنیسه الفرقان ، داریل سمیث ، ألكسندر كیبارا ، میشیل ترافر ، لور وینترغرین ، فریدا

 كریستوفر ، لیلى عاصم ، جالینا نیكراسوفا ، زینه مظفر ، وناتالیا سوبولفزكي
 

 اجتماع الشهر القادم نوفمبر 20
 المیسر: ناتالیا

 المالحظات: لیلى
 الطعام : لور

 التقریر العام لشرق بورتالند (EPAP) : لیلى وزینه
 د_ اشراك المجتمعات المختلفة في أنشطة المنطقة بتوفیر التمویل االضافي لخدمات الترجمة لغرض

 ازاله العوائق وتحسین المراسله والدعوات. وقالت لور ان كلیر لم تستطع الحضور هنا اللیلة للمتابعة من
 مكتب المفوض فیرتز الذي یشرف على مكتب حقوق اإلنسان (OEHR) الذي ارسل البرید اإللكتروني
 من وینتا یو هانیس مع مكتب المفوض ایودالي. حیث قالت ان مبلغ 75 الف دوالر امریكي المخصص
 لإلیواء في میزانیة  المدینة یخضع إلدارة مكتب المجتمع والحیاة المدنیة. تنص رسالة ونتا اإللكترونیة
 على ما یلي: "لقد تعلمت من Civic Life و OEHR أنه في أول 6 أشهر (حتى ینایر) ، انها تعطي

 األولویة لطلبات المجتمع" ، وهي تعني المجموعات التي ال تمول برامجها المدینة. هذا یعني أن
 مجموعات مثل EPAP ، التي تتلقى تمویًال للمدینة ، یجب أن تنتظر حتى ینایر لتقدیم الطلبات. كان هذا
 اعتراًفا بالكمیة المحددة لهذا العام. وفي الوقت نفسه ، طلب مكتب حقوق اإلنسان من االشخاص المعنیین

 بالموازنة في مكاتب مختلفة جمع بیانات عن كیفیة قیام المكاتب المختلفة بتمویل أماكن اإلقامة.
 

 تابعت لور السؤال حول ماهیة المجموعات التي یمكنها طلب األموال وقیل لها إن هؤالء كانوا شركاء في
 المدینة. سألت ما الذي جعل المجموعة شریًكا. لم تعط إجابة. لم تستطع الحصول على تعریف "شریك".

 شجعت لور المنظمات على طلب التمویل. وقالت للذهاب إلى www.portlandonline.gov ، ثم ابحث
.https://www.portlandoregon.gov/civic/74155 :عن "أموال اإلقامة" أو انقر على ما یلي 

 هناك تطبیق بسیط یمكن تعبئته.
 تعتقد فریدا أن األموال استخدمت في دراسة. وقالت لور إن كلیر أعربت عن أن الدراسة ترى كیف یتم

 استخدام صندوق اإلقامة ، على الرغم محدودیته.
 وتساءلت زینه عما إذا كان بإمكان مجموعتنا اعتبار الصندوق والمنظمات األخرى بحاجة إلى راعي

 مالي. قال لور أن( EPAP) یمكن أن تقدم على المشاریع فقط بعد ینایر. ال تعرف ما إذا كان یجب على
 المجموعة أن تكون راعیة مالیة ، ولكن یجب أن یكون الطلب من أجل الترجمة الفوریة والترجمة،

 ورعایة األطفال والنقل. سألت ناتالیا ما إذا كانت مجموعتها قد عقدت مؤتمرا ، هل یمكن أن تقدم طلبا
 لرعایة األطفال وما إلى ذلك. وقال لور یجب علیهم. كانت هناك مناقشة إضافیة حول التقدم للحصول

 على األموال.



 ذ_ : عّلم أصحاب المنازل ألول مرة طلًبا لتقییم المخاطر البیئیة على الممتلكات التي سیتم شراؤها. وقد
 قدمت لور معلومات أساسیة حول ما تم تحدیده بالفعل في القانون. یوجد ORS 105،464 2017 یقضي

 بأن یقدم البائع بیان الكشف عن الممتلكات لكل مشتري یقدم عرًضا مكتوًبا. یغطي الكشف العدید من
 المجاالت: هل توجد أي دراسات حكومیة أو استطالعات أو تقسیمات متعلقة بـالعقار؟

  وهل هناك حق المرور الى مصدر المیاه؟
  هل هناك افات  أو تعفن جاف في آخر 3 سنوات؟

 هل هناك مشكلة في الماء أو الرطوبة في المنزل؟ هل یحتوي العقار على تعبئة؟
  هل هناك أي ضرر مادي للممتلكات من الكوارث الطبیعیة ، وما إلى ذلك؟
 هل العقار على منطقة  فیضان سهل أو منطقة منزلقة أو منطقة جیولوجیة؟

  كان هناك نقاش حول ما إذا كنا بحاجة إلى تغییر أي قانون. أرسلت لور رسائل البرید اإللكتروني لمعرفة
 ما هو موجود فیما یتعلق بالمدینة. كانت المشاكل؟

  هل هناك أي صهاریج تخزین تحت األرض؟ وقد تم استخدام هذه الصهاریج على اإلطالق كشركة
 مصنعة المخدرات غیر المشروعة حصلت على شهادة اللیاقة؟

 وقد تم اختبار أي من الممتلكات لقائمة بیئیة یبدو أن هذا اإلشراف ینطبق على سكن األسرة الواحدة
 واإلسكان المزدوج. ال یتعین علیك إعالم الناس بشيء لم یثبت وجود مشكلة.

 
 كان هناك نقاش حول ما إذا كنا بحاجة إلى تغییر أي قانون. أرسلت لور رسائل بالبرید اإللكتروني لمعرفة
 ما هو موجود فیما یتعلق بالمدینة. كانت على علم  بأن ممثل الدوله ریردون یحاول تغییر العملیه للسهول
 الفیضانیة  حتى یتم اإلبالغ عن المشترین في وقت سابق. كما ینظر مكتب الخدمات البیئیة في أمر جدید

 للمدینة یقضي بأن یكون التبلیغ مقدًما.
 قالت إلیزابیث إدواردز من دائرة العالقات مع حكومة المدینة إنها اكتشفت أنه یمكنها النظر في إجراء

 تغییرات على مستوى المدینة. كما اقترحت لور جیرمي أولیري ، الذي یرأس خطة التخفیف من المخاطر
 في المدینة وهو رئیس سابق لـ EPAP ، حضور اجتماعنا المقبل. وقالت لور إن مكتب بورتالند لإلسكان

 یعمل على اعالم المشتري وقدموا قائمة بالوكاالت التي تقوم بهذا العمل. اقترح أحد الموظفین في مكتب
 خدمات البیئة في المدینة أن أفضل طریقة هي أن تطلب المدینة من الوكاالت التي تمولها المدینة توفیر

 المعلومات البیئیة للمشترین الجدد.
 لعمل: ستتحدث لور مع أدریانا ، الرائدة في هذه األولویة االستراتیجیة ، عن المتابعة مع جیریمي ومكتب

 بورتالند لإلسكان للقدوم إلى االجتماع التالي للجنة المشاركة المدنیة.
 حركات لكسر الملل: قادتنا لیلى في الحركة في جمیع أنحاء الغرفة.

.Max 124nd Max في محطة Tri-Met Art مدخالت في مشروع 
  (میشیل ترافیر) قالت میشیل إن بعض محطات الترانزیت یجري تجدیدها وجزء صغیر من المیزانیة هو

 إضافة فن إلى مناطق المحطة. وهي تعمل على محطة SE 122nd Max وأرادت مساهمتنا. تقترح
 لوحة جداریة على الجدار األسمنتي على طول الرصیف الذي یحیط بمنطقة وقوف السیارات. أرادت

 معرفة ما یمكنها فعله للوصول إلى المجتمع.
 



 وقالت ناتالیا إن هناك الكثیر من الناطقین بالروسیة في المنطقة ویمكن أن یركز قسم واحد من الجداریة
 على اللغة الروسیة. قالت لیلى أنه سیكون من الجید وجود أقسام لكل مجتمع عرقي یعیش في المنطقة.

 اقترح فریدا استخدام طالب المدارس الثانویة للعمل مع طالء الجدار ، سواء دیفید دوجالس وبارك روز
 كل من المدارس لدیها الفن.البرامج وبعض الفنانین الموهوبین جدا. وقال لور إن كریس بیال مع فریش

 آرتس نورث ویست ، وهو برنامج فني مع الشباب ، لدیها شركة تدعى آرتي سولي على 122. مصطفى
 یعمل مع الشباب في New Avenues for Youth على مشروع صنادیق القمامة بشكل فني بقیادة

 Alfredo Gonzalez مع مكتب City of Planning & Sustainability. وافق جالینا مع ناتالیا.
 وقالت إنها شاركت في روسیا أن هناك مترو أنفاق جمیل مزین بشكل جید. واقترحت أن الطالب في دیفید

 دوغالس وبارك روز یمكن أن یساعدوا في تصمیم جداریة لمحطة. أوصت غالینا بأن یتم الدفع للطالب
 مقابل القیام بذلك. تحدثت میشیل عن جداریة أخرى حیث تمتزج اللغات والثقافات مًعا. اعتقدت ناتالیا أن

 هذا سیكون جیًدا. أوصت زینه بإجراء مسابقة للطالب. ذكرت لورسألت فریدا لماذا یحصل روكوود على
Sabina الكثیر في مجال الفن؟. وقالت میشیل إنها مولت من مدینة جریشام. اقترحت لور مشاریع 

 Hague وأظهرت EPAP الممولة من الجداریات التي لدیها رسالة سیاسیة. اقترح لور مناقشة موضوع
 والحصول على تمویل إضافي من المجلس اإلقلیمي للفنون والثقافة (RACC) ، ألنهم یریدون العمل في

 شرق بورتالند.
 سألت میشیل عما إذا كان هناك شيء أردنا معرفته عن المجتمع. وقالت زینة إنها مدینة واحدة وبوضع

 شيء حول المجتمعات العرقیة تجعلها تشعر كما لو أنها تنتمي للمنطقه. اقترح فریدا النظر إلى
 التصریحات التي أدلى بها فریق قیادة طالب مدرسة دوجالس الثانویة (DDHS) مشیًرا إلى أننا متحدین

 كمجتمع متنوع.
 تم النظر في ما إذا كانت هناك محطة خطوط عبور أخرى یجري النظر فیها ، وقالت میشیل أن هناك

 عبور سریع لقسم SE واحد في ممر SW. مما شجع كلینا ان تنطوي على النحت. وقالت میشیل إنه في
 هذا الوقت ، یناقشون الجداریة بسبب محدودیة األموال ومساحة منطقة المحطة. سألت فریدا عن منطقة

 البوابة. وقالت میشیل إنها تبحث عن تغییرات في المستقبل. اقترح فریدا أن هذا سیكون مكانا لوضع
 المنحوتات. میشیل أشار إلى تمثال في المنطقة. وقال لور إنه مع التحسینات التي أدخلت على الشعبة ،

 یمكن لشركة تراي أن تدفع المدینة للقیام بالفن على طول الطریق إلبطاء حركة المرور. شكرت میشیل
 اللجنة.

 
 الدعوة بشأن األولویة االستراتیجیة G: توسیع برامج المساعدة المجتمعیة غیر
 الهادفة للربح في إصالح المنازل وإعادة التأهیل لتغطیة عدد أكبر من األسر.
 تعتقد ناتالیا أن الكثیر من األشخاص ذوي الدخل المنخفض ال یعرفون البرامج المتاحة لهم إلصالح

 المنازل وإعادة التأهیل. یمكننا بذل بعض الجهود لمشاركة المعلومات مع المجتمعات المختلفة حتى یمكن
 أن یستفید عدد أكبر من الناس. یبدو أن المنظمات تخدم نفس المجموعات من األشخاص الذین یتلقون

 الخدمة. وترى أن هناك العدید من مالكي المنازل ذوي الدخل المنخفض الذین یمكنهم االستفادة من
 البرامج. قال لور هكذا البرامج غالبا ما تكون غیر مستغلة.



 وقالت ناتالیا في بعض األحیان أن السكان یعتقدون أن الحكومة ستعود إلى المنزل أو سیضطرون إلى
 تسدید األموال ، لذا فهم یخشون استخدام البرنامج. وقالت ناتالیا نحن بحاجة إلى كسر الخوف. أوضحت

 فریدا أن مكتب بورتالند لإلسكان قد وضع أمواال إضافیة إلصالح المنازل الخاصة بأصحاب المنازل
 ذوي الدخل المنخفض في میزانیة السنة المالیة الحالیة ، وقد أعطیت األفضلیة لشرق بورتالند. تعتقد

 جالینا أنه قد ال یكون من السهل القیام بهذا العام ألن الرئیس یقول أي شخص یحصل المساعدة الحكومیة
 لن تجدد بطاقته الخضراء. قالت لیلى ربما ربما نحتاج إلى ترجمة المعلومات إلى لغات أخرى. وشرحت
 ناتالیا كیف یعمل مشروع أوریغون للطاقة وكیف عمل الشخص نفسه كل عام إلجراء إصالحات صغیرة

 مختلفة. وقالت ناتالیا لدعوة لها لمزید من المعلومات حول البرنامج. سوف ترسل فریدا معلومات ناتایا
 میشیل دي باس للحصول على معلومات االتصال لبرنامج إصالح المساكن. سألت ناتالیا ما إذا كان

 یمكنهم استخدام أموال اإلقامة وشجعوها على المحاولة. وقالت ناتالیا إنها ستحاول التقدیم.
 

 تحدیث حول تدریب العاملین في مجال صحة المجتمع
 وقالت ناتالیا غالینا وقد التقت بالفعل مع العاملین في صحة المجتمع في مقاطعة كاونتي ، وشاركوا في

 المناهج الدراسیة. وقالت ناتالیا إنها هي وجالینا تحتاجان إلى مساعدة المیسر المشترك والتجنید
 المشاركین. في الرابع من تشرین الثاني (نوفمبر) ، تلتقي ناتالیا مع بیي رو للحصول على منشورات

 والحصول على معلومات إضافیة. في الرابع من كانون األول (دیسمبر) ، سیعقدون اجتماًعا كبیًرا
 إلشراك المشاركین المهتمین في االجتماع لالستماع إلى البرنامج. تشعر ناتالیا أن األمر األكثر صعوبة
 هو الحصول على المیسر المشارك ، ألنهم بحاجة إلى معرفة بعض المناهج والتحدث باللغة الروسیة.

 

 االعالنات:
 قالت فریدا إن عملیة میزانیة المدینة تتغیر وسوف تركز على ثالثة مجاالت: المشاركة المجتمعیة ،

 واألولویات االستراتیجیة التي حددها مجلس المدینة ، والتركیز على األولویات والبرامج االستراتیجیة
 داخل كل مكتب. وقالت إن عملیة المشاركة المجتمعیة تحتاج بضع سنوات حتى تصبح ساریة المفعول.

 حیث قام خبیر استشاري بمراجعة عن آخر سنة من السنة المالیة وقدم تقریرا یحتوي على حوالي 26
 توصیة. اختار العمدة 3 توصیات للتركیز على هذه السنة األولى. لن تتضمن عملیة المیزانیة لعام 2019-

 2020 نقص في المیزانیة وإضافة صفقات ، كما فعلت في الماضي. وبدًال من ذلك ، سیركز مجلس
 المدینة على األولویات االستراتیجیة والبرامج ضمن المیزانیة األساسیة لكل مكتب وبتوجیه من تخفیض

 بنسبة 1٪ من قبل المكاتب في میزانیتهم األساسیة.
 كما قرأت لور عن حالة الهجرة والتهدید في حالة تلقي أموال حكومیة. وقالت إن القانون الحالي هو إذا

 كنت تتلقى الضمان التكمیلي ، أو قسائم الطعام ، أو TANIF ، فأنت غیر قادر على الحصول على
 اإلقامة الدائمة. اآلن الوالیات المتحدة كما یرید الرئیس ترامب تطبیق القانون على من یتلقي أي مساعدة

 حكومیة. كان هناك المزید من النقاش حول هذا الموضوع من الهجرة وما هي المساعدة المقترحة إلحداث
 قیود.

 



 شاركت فریدا العمل الذي تقوم به على سیاسة التفضیل من خالل تصمیم المساكن لشرق بورتالند. یتم
 استخدامه كأداة لمكافحة التشرید. وهي في المراحل األولى من البحث في جدوى إقامة المدینة مثل هذه

 السیاسة التي تعطي األولویة ألولئك الذین یعیشون في شرق بورتالند للوصول إلى المساكن بأسعار
 معقولة في شرق بورتالند.

 
 االجتماع التالي: 20 نوفمبر 2018

 الساعة 6:30 مساًء
  مكتب خطة عمل بورتالند الشرقیة ، NE 117th Ave 1017. لجدولة رعایة األطفال ، أو الترجمة

or 503.823.4035:على Lore الفوریة ، أو أي مكان إقامة آخر ، اتصل بـ 
lore.wintergreen@portlandoregon.gov 

 
 انتهى االجتماع الساعه8:40 مساءا
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