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  بورتالند شرق في العمل خطة

)PLAN ACTION PORTLAND EAST( 
 

 ياستراتیج لبشك رتنظ بینما الجھود بدعم أیًضا وتقوم المحلي المجتمع في القوة بنقاط بورتالند شرق في العمل خطة تعترف
 لجنة امتق ند.بورتال شرق تواجھ التي التحدیات بعض لمعالجة السیاسات إلى والنظر المعیشة لتحسین الموجودة الفرص إلى

)EPAP( میركلي جیف قام واآلن ،مولتنومة مقاطعة بورتالند، مدینة من بالقرب باالجتماع )Mekley Jeff( مجلس ضوع 
 يالت لمشاكلا الجةمع حول األخرى والھیئات العامة للوكاالت وإدارة "قیادة لتقدیم الخاصة بالمھمة یتعلق ما بذكر الشیوخ
 فائتال انمك عبر بورتالند أحیاء في المعیشة لتحسین موارد وتخصیص استراتیجي بشكل المحلي لمجتمعا أفراد یحددھا
  )EPNO( بورتالند شرق أحیاء مكتب

 
 

 
 
 

 من %28 یعادل لما وموطن متغیر محلي مجتمع وھو Interstate 205 العام الطریق شرق عموًما یقع – بورتالند شرق
 نم تحوالً  ببیس موالن وھذا بورتالند، شرق ھو بورتالند مدینة في النمو في سرعة األحیاء أكثر أحد بورتالند. مدینة انسك

 وجود سببب نطقةالم تلك في والعیش باالنتقال یقومون والناس تحضرا. أكثر محلي مجتمع إلى قرویة شبھ وبیئة ضاحیة كونھ
 عددیةت أن كما المنطقة. تلك في للمدارس العالیة والجدوة سمعة وبسبب رخیصةو جدیدة منازل ووجود المنازل من وفرة

 تحدیاتو َصافر یوفر مما األخرى) بورتالند مناطق في لھ مثیل ال (بشكل السنوات ھذه في زادت قد والحضارات األعراق
 والثقافات. اللغات متعدد محلي مجتمع لبناء جدیدة

 
 أو كافٍ  یرغ طرق دوعد للمشاة األرصفة من القلیل وجود مثل الموارد من الكثیر ىعل یؤثر السریع النمو ھذا فإن الحظ لسوء

 في .كتملةم غیر مدارس ومرافق رئیسیة تجاریة شوارع وجود إلى وحاجة المحلي المجتمع أفراد لكافة كافیة غیر خدمات
 جیدة یئةب وفرت وال بھا للعیش المرغوبة حیاءاأل صفات مع متوافقة غیر الجدیدة للمنازل والجودة التصمیم األحیان بعض

 المرافقو الندبورت في األحیاء بعض في متوفرة ھي كما متوفرة غیر المدینة في الخضراء واألماكن المنتزھات للعائالت.
 شدید. حد إلى مكتملة غیر الموجودة
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 لمنطقةا لتلك ددةمح طخط بتطویر نقوم وأن إبداعي بشكل نفكر أن یجب بورتالند شرق في اتالتحسین حاجات تلبیة أجل من
 متطلبًا اأمرً  نیك لم األرصفة بناء (مثل المدینة بقیة عن منفصل بشكل األحیان بعض وفي مختلف بشكل بالتطور قامت التي
 أحیاء ىإل ھابوالذ النزوح على الناس بعض إلى ندبورتال داخل في السكن أسعار ارتفاع أجبر وقد تطویر؛ خطة تقدیم عند

 بورتالند). شرق في أرخص
 

 یمكنك المحلي! مجتمعنا في حقیقة بورتالند شرق عمل خطة في تحدیدھا تم التي التحسینات بجعل نقوم لكي كل بحاجة نحن
 التالي الرابط في EPAP اختصارات مستند من صفحة 25 أو صفحة 51 من كاملة نسخة إیجاد

www.eastportlandactionplan.org   
 

                 
 

 قابلة وأعمال استراتیجیات لوضع معنا ستعمل بأنك قرر لك، بورتالند شرق في العمل خطة تقدم أن یمكنھ الذي ما تسأل ال
 في م 06:30 الساعة عند الشھر من أربعاء یوم رابع كل باالجتماع بورتالند شرق عمل خطة مجموعة تقوم للتحقیق.
 .th130 SE 1500 Ave في االجتماعات غرفة المقاطعة، مكتب )Douglas David( دوغالس دافید مدرسة

)th130  بین السوق شرق شمال في  Division  و Stark  خدمات توفیر یتم أسبوع قبل مسبق وبإشعار الطعام تقدیم یتم 
 أو 503.823.4035 على: EPAP في المناصرة موظفة مع التواصل یمكنك الفوریة. والترجمة األطفال رعایة

lore.wintergreen@portlandoregon.gov  
 

            
 

 على عقولم عدیلبت بورتالند مدینة تقوم واألنشطة وخدمات برامج إلى للوصول متساویة فرص تقدیم لىع والتأكید للمساعدة
 مبالرق االتصال الرجاء المعاقین. للناس إضافیة مساعدة خدمات بتوفیر أیًضا وتقوم واإلجراءات السیاسات

   على ریغونأو في التوصیل خدمات على أو 503.823.6868 على TDD جھاز أو 503.823.4000
 االجتماع. تاریخ من عمل أیام 5 عن یقل ال بما طلبك لتقدیم 2900-735-800-1-
 
 

http://www.eastportlandactionplan.org/
mailto:lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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  حقیقة: تحدیدھا تم التي التحسینات نجعل أن یمكننا سویًا
 268 قدیمت تم أشھر یةثمان خالل األحداث من سلسلة عبر المحلي. المجتمع ألجل المحلي المجتمع قبل من الخطة تطویر تم

 توجیھ فرتو راءاتوإج استراتیجیات على النتائج احتوت .واالستدامة للتخطیط بورتالند مدینة مكتب مع بالتعاون للعمل خطة
 سیتم بورتالند. شرق ھتواج التي والتحدیات الفرص لتلبیة واألفراد واألعمال ربحیة الغیر والمنظمات العامة للوكاالت وإدارة
 وفیرھات تم التي انیةالمیز ومخصصات المحلي والمجتمع الوكالة أولویات حسب مستقبلیة إجراءات أجل من ألموالا تحدید
 مناصرتك. عبر

 
  مسبق: بشكل نجاح بإظھار قمنا وقد
 205 شرق الحي في الجدران على من الرسوم إلزالة أیام أربعة-I.  
 بـ الخاص المنح جبرنام عبر بورتالند شرق في دوالر ألف 150 توزیع تم EPAP.  
 أوریغون في النقل ھیئة قامت )ODOT( طریق على جدیدة إضاءة أجل من الفدرالیة التحفیز أموال باستخدام -I

 تخضیر أجل من Trees of Friends األشجار أصحاب لمشاركة دوالر 436،416 منحة على وحصلوا 205
  األشجار. من مئات وزارعة الممر

 بورتالند شرق في عملال خطة ُممثلي انضم )EPAP( على أثیربالت ویقومون االستشاریة اللجان من العدید إلى 
  علیھا. األموال انفاق سیتم التي األولویات

 قبل من كأولویة وضعھا تم التالیة المواد EPAP بورتالند: مدینة قبل من تمویلھا وتم  
 

 
 المتاجر واجھات تحسین

 دوالر) لفأ 115( لألعمال برنامج

 
  + للمدارس آمن طریق تنفیذ

 دوالر) ألف 60( المروریة السالمة أجل من تحسینات

 
  من المزید إلنشاء nd122 ave أجل من تخطیط
 دوالر) ألف 30( ومناسبة للمشي قابلة أحیاء

 
  )I-84و Gateway (I Green)-205( الخضراء" "البوابة تخطیط

 دوالر) ألف 45( العامة األماكن وتنمیة تطویر

 
  .Blvd Powell لتأسیس دوالر ألف 50 اعطاء تم

  التي التحسین أجل من تخطیطیة مشاریع
 ألف 330 بقیمة ODOT منح قبل من لھا إضافیة أموال توفیر تم

  دوالر

 
  الدعم توفیر أجل من EPAP من مناصر بتوظیف قاموا

 دوالر) ألف 125( للمشروع فیذیةالتن القیمة
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 المحتویات قائمة
 تلبیتھا. نالممك نم التي واألمور األنشطة من عدد على تحتوي استراتیجیة كل – العمل خطة في التالیة االستراتیجیات تحدید

 
 
 

 الصفحة           االستراتیجیة 
 

 5 – 6 والتنمیة اإلسكان سیاسة
  

 7      ومختلط تجاري استخدام
  

 10 – 8 النقل
  

 11 العامة والمرافق التحتیة البنیة
  

 12 – 13 المفتوحة واألماكن المنتزھات
  

 14 والبیئة الطبیعیة األماكن
  

 15 – 16 العاملة القوى وتدریبات االقتصادي التطویر
  

 17 – 18 للتعلیم والبرامج التحتیة البنیة
  

 19 – 20 العامة السالمة
  

 21 األمان شبكة وخدمات اإلسكانیة المعونة
  

 22 – 23 المحلي المجتمع بناء
  

 24 والعدالة المساواة
  

 25 بورتالند شرق خریطة
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 اتیواالستراتیج اإلجراءات
 لممكنا من تيال واألمور األنشطة من عدد على تحتوي استراتیجیة كل – لالعم خطة في التالیة االستراتیجیات تحدید تم

 تلبیتھا.
 

 والتنمیة اإلسكان سیاسة
HD.1 الجدید اإلسكان بنیة وجودة التصمیم تحسین 

)HD.1.1(  رقش اءأحی لتطویر الُمخصصة المحلي المجتمع تصمیم معاییر وتحدیث التصمیم أدوات باستكشاف القیام 
 بورتالند.

)HD.1.2(  في كانالسُ  متعددة مساكن تطویر أجل من الُمتطلبة التصمیم طبقات أو التصمیم متطلبات باستكشاف القیام 
 بھا. الحفر عملیات بدأت التي المناطق

)HD.1.3(  ع.الشوار على تشرف التي الزوایا ذات األبنیة واجھات لتحسین األحكام قانون باستكشاف القیام 
)HD.1.4(  یرلتطوا وخطط الطبیعیة الصفات مع ومتوافق الجودة عالي إسكان تطویر أجل من األولیة لمشاریعا بدء 

 ُمسبقًا. الموجودة
)HD.1.5(  الفناء تصمیم مسابقة ومعاییر أفكار تنفیذ )Competition Design Courtyard.( 
)HD.1.6(  ةمتعدد نالمساك أجل من التصمیم وجودة المواد لتطویر األخرى اآللیات أو المالیة المحفزات استكشاف 

 ).MFR الواجھة (برنامج الُسكان
HD.2 مسبقًا الموجودة األبنیة وأمان وجودة مظھر تحسین 

)HD.2.1(  مشاكل.ال لح وآلیة التبلیغ حول المعلومات وتحسین اإلسكان أجل من الُمسبق القانون تطبیق من الزیادة 

)HD.2.2(  التي زلالمنا في والحیاة الصحة معاییر على الحفاظ على للحرص اإلیجارات في للتحقیق برنامج تطویر 
 عائلة. من أكثر على تحتوي

)HD.2.3(  مسبقًا. الموجودة للمنازل والمظھر األمان لتحسین المنازل أھیلت إلعادة برنامج بناء 

)HD.2.4(  ر.أكث منازل  لتغطي المنازل لتأھی وإعادة بإصالح الخاصة ربحیة الغیر المنظمات برامج توسیع 

HD.3 المجتمع. وتأثیر وقدرات معرفة لتحسین طرق عن والبحث التطویرات حول المجتمع إعالم یتم كیف تحسین 
)HD.3.1(  السكني. التطویر أذونات حول التعلیمیة المناطق إلعالم آلیة تطویر 

)HD.3.2(  جلیزیةاإلن اللغة یتحدثون ال الذین لمساعدة لغات عدة لیشمل التطویر بقوانین الخاصة المعلومات تحدیث 
 العملیة. فھم على

)HD.3.3(  أرض قدرات زیادة ھناك. واألعمال بورتالند شرق سكان مشاركة وزیادة التوعیة طرق تحسین OEPN 
 بورتالند. في العمل خطة في للمشاركة مجموعات الستخدام

)HD.3.4(  السكنیة. األحیاء قادة بین أو بورتالند في والخبرات تقنیةال القدرات لتحسین دروس تطویر 

)HD.3.5(  ھاب إلسكانا ویرتط یتم أماكن في الموجودین للناس أفضل تنبیھات لتقدیم آلیات وتطویر االعتبار بعین االخذ 
 األراضي. استخدام من مراجعة تطلب وال سكان لعدة
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 والتطویر اإلسكان سیاسة
HD4. اإلسكاني التطویر على والتحفیز العامة السیاسات وتقییم مراجعة  

)HD.4.1(  تضمنًام یر،تطو عملیة أي حدوث عند للخدمات والتمویل التوقیت لمعالجة العمل وآلیات السیاسات استكشاف 
 الخ). والشوارع والمنتزھات المدارس ذلك

)HD.4.2(  الداخلیة. الصراعات وحل یقالتنس لتحسین العمل مكاتب بین والسیاسات المعاییر تطویر 

)HD.4.3(  تبتعدیال قیامال االعتبار بعین األخذ بورتالند. شرق في وتأثیراتھا الضرائب تخفیض فوائد وتقییم مراجعة 
 االقتضاء. حسب

HD.5 التأثیرات من والتقلیل الفائدة زیادة أجل من المدینة قانون تنقیذ وطرق القوانین تحسین 
)HD.5.1(  عدة قطنھای الي المنازل تطویر عند مفتوحة ومساحة المنطقة في لعب أماكن تقدیم أجل من آلیات استكشاف 

 عائالت.
)HD.5.2(  ة.بالخصوصی المتعلقة واألمور الضیقة األرضي تطویر عملیة لتحسین المناطق تقسیم قانون تعدیل 
)HD.5.3(  واستبدالھا. األشجار لحمایة قانون إنشاء أو تحسین 
).5.4HD(  بورتالند. شرق في الكثافة قضیة لحل األرض وحجم التقسیم كثافة بین العالقة مراجعة 

)HD.5.5(  من لتقلیلل نسبیا متوسطة إلى عالیة سكانیة كثافة من االنتقال أجل من أفضل وقوانین إرشادات تطویر 
 صیة.لخصوبا المتعلقة مشاكلال ومن المنازل إلى الشمس لضوء وصول في االنخفاض عن الناتجة التأثیرات

)HD.5.6(  یةیزانم ضمن جذابة مساكن بناء تشجیع أجل من التصمیم وتحسین المحلي للمجتمع الراحة وسائل توفیر 
 العائالت. ودخل

HD.6 بورتالند. شرق في والتنفیذ للخریطة الشاملة الخطة وتقییم مراجعة 
)HD.6.1(  أمكن. حیث بالتحدیث والقیام شرقي الشمال عالمجتم خطة من الحاصلة النتائج تقییم 

)HD.6.2(  ثافة.الك تحسین أجل من حوافز وضع ذلك متضمنًا تقسیمھم وطریقة الحالیة السكان وكثافة المكان تقییم 

)HD.6.3(  بعین یةلتالا المفاھیم بأخذ قم بورتالند. شرق في الجدیدة األراضي مفھوم إلى النظر أجل من مشروع بدء 
 والخدمات. سویًا ووصلھ العام والنقل األراضي تطویر عتباراال

)HD.6.4(  دماتالخ وتقدیم األرض استخدام أجل من األمد الطویل التخطیط أجل من التعلیمیة المناطق مشاركة. 
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 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لإلجراءات بنود ىعل استراتیجیة كل تحتوي -- بورتالند شرق في العمل طةخ في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود
 بھا. للعمل

 
 والمختلط التجاري االستخدام

 CM.1  بورتالند شرق لكافة ومختلطة تجاریة تطویر فرص توفیر 
CM.1.1 كافیة اتخدم لتوفیر مناطق وضع االعتبار بعین األخذ بورتالند. شرق في والمختلط التجاري التقسیم مراجعة 

 المنطقة. عبر والمشاة الوصول أجل من مخطط وضع والرجاء للحي

CM.1.2 األساسیة". "الطرقات وعلى "المراكز" في التطویر إعادة عملیة تشجیع 
CM.1.3 والمختلطة. التجاریة األحیاء في التجاري التنشیط دعم 

CM.1.4  یللتموا زیادة ذلك متضمنًا المحلي، المجتمع شیطتن أجل من المالیة األدوات توسیع إمكانیة استكشاف 
 الضریبي.

 CM.2  التجاریة لألماكن والسلیم الحیوي المتعدد االستخدام على التشجیع  
CM.2.1 التجاریة. بورتالند شرق مناطق عبر التجاریة المحالت لواجھات المنح برنامج توسیع 

CM.2.2 اسیةاألس العامة النقل ومناطق األعمال مناطق أجل من ةفنی وأعمال نوعھا من فریدة الفتات تطویر. 

CM.2.3 لعملا مناطق في بتحسینات والقیام للمشاة التحتیة البنیة تحسین أجل من ودعم للمشاریع أھداف وضع. 

CM.2.4 بورتالند. شرق لخدمة والتسلیة الفنون أجل من منشأة عمل إمكانیة استكشاف 

CM.2.5 جادة أجل من الدولیة" "السوق مفھوم وتشجیع تطویر)Ave 82nd 82. 
CM.2.6 دعائیة. ومواد العمل لمناطق خرائط تطویر 
CM.2.7 المجتمع. قبل من لالستخدام تجاریة وأماكن عامة أماكن تطویر 
CM.2.8 أو ینتزل أو البوابة مثل بورتالند شرق في األساسیة األماكن في التطویر وتكالیف قوانین في النظر إعادة 

  أعمال. وتوفیر جودة ذو تطویر أجل من الحواجز من التقلیل .باركروس أو دیفیجن
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 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 ھا.علی العمل یتم
 

 النقل
 T.1  بورتالند شرق عبر العام النقل خدمات تحسین 

T.1.1 العامة. المواصالت نقاط أجل من علیھا العمل سیتم التي التحسینات أجل من أولویات قائمة وضع 
T.1.2 في ألحیاءا مةخد أجل من قدومھا ومعدل النقل آلیات عدد وتحسین جنوبیة الشمال الخطوط توسیع احتمالیة دراسة 

 بورتالند. شرق في األقصى الشرق
T.1.3 قمناطو بورتالند شرق أحیاء بین الوصل خدمات وتحسین العام النقل خدمات توسیع أجل من الفرص استكشاف 

 ).ColumbiaCorridor( كوریدور كولومبیا في العمل
T.1.4 ليفا بالزینت أو جیني طریق أو فوستر مناطق في بالنقل الخاصة الطلبات دراسة ) Foster/Jenne

Valley Road/Pleasant( ایجاده. یتم ما حسب على والتنفیذ بالتخطیط والقیام 
T.1.5 األخضر الخط عبر والركوب) (الصف منشآت وإدارة والقدرات االستخدام تقییم MAX دبع شھر 12 لمدة 

 ذلك. حسب على والتنفیذ بالتخطیط والقیام االفتتاح

T.1.6 لخط مراقبة دخول أمكنة توفیر أجل من أولي مشروع تنفیذ MAX األزرق. الخط عبر 

T.1.7 وترایمت بورتالند مدینة بین الشراكة توسیع )TriMet( وقوف نقاط وتحسینات لألرصفة التحسینات بین والربط 
 المواصالت.

 T.2  بورتالند شرق في المشاة أجل من والراحة األمان زیادة 
T.2.1 ناطقلم تحسینات وعمل المدارس وأرصفة للمدارس آمنة طرق إنشاء أجل من رتالندبو لشرق أولویة إعطاء 

  )T.7.1( إلى النظر (الرجاء   العبور.
T.2.2 غلیسان في للُمشاة األمان تحسینات أجل من التمویل نطاق وتحدید دراسة )Glisan،( ھالسي )eyHals،( 

 ).Foster( فوسترو )،122nd( الـ )،Division( دیفیجن )،Stark( ستارك
T.2.3 راتالتطوی كافة مع متوافقة بالمشاة الخاصة التطویرات أن على للحرص واإلجراءات السیاسات مراجعة 

 الجدیدة.
T.2.4 صولالو نقاط تمدید/توسیع عن عوًضا المشاة ممرات في الوصل لنقاط أولویة إعطاء السیاسات: مراجعة 

 مسبقًا. الموجودة
T.2.5 في شاةالمُ  وطرق االستخدامات المتعددة للطرق األحیاء ومراقبة والنظافة لألراضي الطبیعیة ظرالمنا تحسین 

 األحیاء.
 T.3 بورتالند شرق في الدراجات لراكبي والوصول األمان زیادة 

T.3.1 اءإعط بورتالند؛ شرق في الرئیسیة الطرق كافة على الھوائیة الدراجات أجل من الطرق في خطوط وضع 
 الھوائیة. الدرجات شبكة في ثغرات على تحتوي التي للمناطق لویةاألو

T.3.2 الھوائیة. للدراجات طرق على تحتوي التي األساسیة الشوارع تنظیف معدل زیادة 
T.3.3 إدخال/تباراالع بعین األخذ بورتالند. شرق أجل من جید بشكل ومحددة كاملة ھوائیة دراجات نظام خطة تطویر 

 طرق. أنظمة أو الھوائیة للدراجات صنادیق وضع أو الدراجات طرق تقسیم مثل اناألم تحسینات

T.3.4 سبرنغووتر ممر وترویج تحسین Corridor Springwater لصف أمكنة وضع أخذ للمواصالت. كطریق 
 االعتبار. بعین وأدلة السیارات

T.3.5 بورتالند. شرق على التركیز مع الھوائیة الدراجات حول توعیة معلومات توفیر 
T.3.6 052 التجاري المركز مثل األساسیة األماكن في الھوائیة الدراجات لراكبي األمان تقییم Mall( 205( لینتز أو 

)Lents( دیفیجن وشارع )Street Division.( 
   التحسینات. تنفیذ
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 النقل
 T.4  بورتالند شرق عبر ةوالجامع الرئیسیة للشوارع الوسائط متعددة والوظیفة األمان تحسین  

T.4.1 جادة على التأثیر وعالیة التكلفة قلیلة تحسینات خطة وتنفیذ تحدید Boulevard Powell SE. 

T.4.2 بجادة الخاصة األمان تحسینات تنفیذ Boulevard Powell SE. 122 جادةnd وth136 

T.4.3 جادة تحسین أجل من التخطیط بدء Powell. منحة أخذ الرجاء TGM العملیة. لبدء االعتبار عینب 

T.4.4 102 جادة على تحسینات تنفیذnd – 2 المرحلة. 
T.4.5 بورنساید شارع على المروریة اإلشارات أوقات على التغییرات تنفیذ أو دراسة )Burnside( 02 فيnd1 

 المروریة. االختناقات من والتقلیل السیارات مرور لتحسین 148th و 122ndو
T.4.6 104 جادة في األرصفة تطویرth. 
T.4.7 جادة ر:لجواا في القمامة بجامعي الخاصة الجدیدة التنمیة مجاالت أجل من األمان لتحسین خطط وتنفیذ تطویر 

117th وth136 
T.4.8 122 جادة على األمان تحسینات تنفیذnd متكرر. بشكل حوادث بھا یحصل التي التقاطعات في 
T.4.9 ساندي بجادة الخاصة ناألما تحسینات تنفیذ )Boulevard Sandy:( 122 جادةnd وst141 

T.4.10 ساندي جادة على التحسینات أجل من التخطیط بدء )Boulevard Sandy( منحة وأخذ TGM بعین 
 العمل. لبدء االعتبار

T.4.11 ساندي جادة المروریة: والمربعات الدوارات وصیانة بناء إعادة )(102nd Blve) Sandy 22وnd1؛( 
 )Glisan غلیسن (شمال 122nd جادة

T.4.12 المنطقة. عبر الحفر ترمیم                                    
T.4.13 136 شرق جنوب جادة دور أخذth ةالمحلی الوصول جھات بتحدیث القیام فوستر. إلى دیفیجن شارع من 

 واإلقلیمیة.
T.4.14 من التمویل فرص استكشاف SDC 136 شرق جنوب جادة لتحسین آخر نمكا وأيth إلى دیفیجن شارع من 

 فوستر.
T.4.15 26( باول جادة على تحسینات أجل من المناصرة (US Boulevard) Powell( 205 شرق-I وجعلھا 

 إقلیمیة. أولویة
 T.5  بورتالند. شرق في علیھا العمل یتم لم التي المحلیة الشوارع تحسین 

T.5.1 لنظرا ة:المحلی للشوارع التحسینات عملیة تسریع أجل من واألعمال الممارسات أفضل مع يأول مشروع تطویر 
 التأھیل. وشروط التصمیم ومعاییر التمویل خیارات إلى

T.5.2 ةعملی في مركتھمشا لزیادة علیھا العمل یتم لم التي الطرق على الموجودین للسكان ومعلومات توعیة حملة تطویر 
 ).LIDs( المحلیة المقاطعات تحسین

T.5.3 ىعل الحصول( ویرالتط فترة خالل العامة الشوارع على المباني بأرصفة المتعلقة واإلدارة السیاسة وتعدیل تقییم 
 االحتجاج). قضایا من إعفاء وثیقة

T.5.4 بورتالند. شرق في المحلیة للشوارع بدیلة معاییر وتطویر دراسة 
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 النقل
 T.6  بورتالند شرق يف الوصل نقاط تحسین 

T.6.1 المستقبل. في بورتالند شرق لشارع أكثر بشكل ومحددة كاملة خطة تطویر 
T.6.2 األماكنو ھاتالمنتز إلى الوصل نقاط أخذ الرجاء النقل؛ تحسینات حول القرارات أخذ أجل من األولویات تطویر 

 العام. األمان وحاجات البیئي" "الشارع وتصمیم والمدارس المفتوحة

T.6.3 لـ الحضري والشكل لتوصیل دراسة بدء Gilbert-Powellhurst. إلى النظر (الرجاء H.6.3( 
T.6.4 205 في التقاطعات عند وراحة وأمان عمل لتحسین طرق استكشاف-I باول. وجادة دیفیجن شارع عند 

T.6.5 من وصل نقاط أو شوارع أو (أرصفة لھا الوصل یمكن نقل خیارات توفیر أجل من خطة وتطویر سیاسة وضع 
 جسدیًا. المعاقین الناس أجل

T.6.6 في الشوارع وتطویر ممتلكات على الحصول Gateway Central. 
 T.7  النقل خدمات یخص قرار أي أخذ عند المساواة رعایة  

T.7.1 إلى لنظرا اءج(الر بورتالند. شرق مدارس في المدارس" إلى أمانًا أكثر "طرق وتنفیذ لتمویل األولویة إعطاء 
T.2.1( 

T.7.2 بورتالند. شرق في الشوارع تحسین لمشاریع أولویة وإعطاء تحدید  
T.7.3 الحوادث. الكثیرة التقاطعات في النقل سالمة لتحسینات أولویة إعطاء 
T.7.4 خرىألا ناللجا مع والمناصرة للمشاریع أولویة إعطاء أجل من بورتالند أحیاء في النقل مكتب لجنة إنشاء 

 الُمنتخبین. والمسؤولین
T.7.5 الھوائیة الدراجات راكبي اتحاد مع االشتراك )BTA( العمل في السن وكبار )EA( بید تویالمی وائتالف 

)WP( بورتالند. شرق في األمان تحسینات أجل من المناصرة في 
T.7.6 الرئیسیة وارعوالش بأول وجادة فوستر عشار على المستقبلیة السیر زحمة على المدنیة الحدود نمو تأثیر دراسة 

 الضروریة. التطویرات أجل من للتمویل إقلیمي منھج تطویر  األخرى.
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي شطةأنو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 والخدمات العامة التحتیة البنیة
 I.1  بورتالند شرق في واستمراریتھا المیاه وخدمات المیاه جودة ضمان 

I.1.1 بات باول المیاه خزان تجفیف عملیة على التحسینات عمل بدء )Butte Powell(                                                                 
I.1.2 في آخر میاه خزان بناء Butte Powell المیاه. من المدینة حاجة تخدیم أجل من 
I.1.3 باول وادي طریق في المنطقة آبار في الموجودة المیاه آبار على المیاه لضخ جدیدة أنابیب وضع owellP من 

 الطوارئ.. وخدمات القدرة تحسین أجل
I.1.4 كولومبیا في اآلبار يأراض إلى جدیدة آبار إضافة )Groundwater Columbia( تالسعا زیادة أجل من 

 والمخزون.
 I.2 بورتالند شرق عبر التحتیة البنى وأنظمة العامة الخدمات وصیانة تحدیث 

I.2.1 خاصة. لإلسكان التنمیة، ووتیرة التحتیة البنیة حاجات مع تتوافق تزامنیة خطة تطویر 

I.2.2 ُمحسنة. والغیر الفرعیة الشوارع في الشوارع في أضواء ضعو أجل من فرص وأ سیاسات إلى النظر 

 I.3 فائدة. أكبر على الحصول أجل من التحتیة البنیة أجل من خضراء شراكات استكشاف 
I.3.1 122 منطقة في األمطار میاه إدارة معالجةnd دیفیجن. شارع شمال  

I.3.2 مع العمل فرص االعتبار بعین األخذ TPDO وODOT اكلمش معالجة عند الوسائط متعددة تحسینات أجل من 
 األمطار. میاه

I.3.3 ة.رفیھیت وفوائد عامة مفتوحة مساحة تقدم والتي األمطار میاه بإدارة الخاصة المحلیة الحلول استكشاف 

I.3.4 ساندي جادة عبر اإلقلیمیة االمطار میاه حلول أجل من فرص استكشاف )Sandy( 102 جادة منnd جادة إلى 
162nd. 

I.3.6 أولب جادة على النقل أمان تحسین مشاریع من كجزء األمطار بمیاه الخاصة للبیئة الصدیقة الخطط أخذ 
)Powell( ساندي شرقي وشمال )Sandy.( 
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل ةخط في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 والعامة المفتوحة واألماكن المنتزھات
 P.1 بورتالند شرق في والمنتزھات المدارس في للمنشآت المشترك االستخدام زیادة 

P.1.1 فرص توسیعو المشترك االستخدام زیادة أجل من بورتالند ومنتزھات التعلیمیة المناطق بین الشراكة توسیع 
 الترفیھ.

P.1.2 األساسیة. المواقع أجل من والمنتزھات للمدارس أساسیة خطط وتنفیذ تطویر 

P.1.3 المدارس في المجتمعیة" "المراكز في نشاطات على والمحافظة إنشاء أجل من شراكة فرص استكشاف 
  الرئیسیة.

 P.2 بورتالند شرق في دةالموجو المنتزھات تحسین 
P.2.1 لخ.ا عاتوالتبر المؤسسات أموال ذلك متضمنًا المنتزھات، تحسین أجل من وشراكات خاص تمویل وراء السعي 

P.2.2 بورتالند. شرق في علیھا العمل یتم لم التي المنتزھات منشآت وتحسین تطویر 
P.2.3 لینتس منتزه في الریاضیة األلعاب حقول بتحسین القیام entsL ألطفال.ا وأمان اللعب وقت تحسین أجل من 
P.2.4 الطعام وبنك المزارعین أسواق بین الشراكة متابعة بورتالند. شرق منتزھات كافة عبر العامة الحدائق توسیع 

 ).Bank Food Oregon( أوریغون في
P.2.5 ھلةس وطرق الھوائیة الدراجات لوضع أماكن المنتزھات: إلى الوسائط متعدد وصول تدعم التي المنشآت تحسین 

 النقل. خطوط مع متوافقة تكون وأن )ADA( المعاقین األمریكیین قانون مع متوافقة
P.2.6 د.رتالنبو شرق منتزھات في المراھقین إلى الموجھة األخرى والمنشآت التزلج ألواح منتزھات عدد زیادة 

P.2.7 بیتش المنتزھات: في ةُمحدث الغیر األماكن تنمیة لتمویل أولویة إعطاء )Beech،( كالتسوب )atsopCl،( 
 ).Holladay( ھوالدي وشرق )،Eastridge( إیسترج )،Parklane( باركلین

 P.3  بورتالند شرق في الموجودة المشاة طرق تحسین 
P.3.1 األمطار. بھا تھطل التي المشاة طرق بدایة في المنشآت وتطویر بتخطیط القیام 
P.3.2 سالو طریق وتمدید الثغرات تعبئة Slough Columbia. 
P.3.3 طریق وتمدید الثغرات تعبئة Drive Marine. 
P.3.4 منطقة في الھوائیة للدراجات طریق وضع جدوى من التحقق Butte Powell لُمشاةا بین الصراع من للتخفیف 

 الھوائیة. الدراجات وراكبي
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 امةوالع المفتوحة واألماكن المنتزھات
 P.4  شرق عبر كافیة منشآت على تحتوي ال التي المناطق في المحلي للمجتمع ومنشآت جدیدة منتزھات بتطویر القیام 

 بورتالند
P.4.1 مثل المحلي" المجتمع أجل من "منتزھات وتمویل بتحدید القیام VisionPDX: شرق في أولي برنامج 

 بورتالند.
P.4.2 بورتالند. شرق في إضافي جتمعيم مركز بناء إلى الحاجة دراسة 
P.4.3 بورتالند. شرق في مفتوح مسبح أو المحلي للمجتمع منشأة تطویر 
P.4.4 غرین" غیتواي" لمنطقة والترویج التخطیط متابعة " Green Gateway" .المفتوحة 
P.4.5 المنتزھات. تنقصھا التي لألحیاء أولویة وإعطاء منتزه، بناء أجل من أرض شراء 

4.6P. قشر جلأ من بالتخطیط والقیام المعاییر مع متوافق صغیر" موقع "ذي منتزه وتطویر االعتبار بعین أخذ 
 بورتالند

P.4.7 المیاه مكتب ممتلكات على للمنتزه تحسینات وتمدید متابعة )Bureau Water.( 

P.4.8 بندي منتزھات ودة:الموج المنتزھات واجھات إلى الوصول وتنمیة على للحصول األولویة إعطاء )undyB( 
 ).Powellhurst West( اولھرستب ووست )Raymond( ورایموند

P.4.9 كنیة.س تنمیة توقع یتم حیث أو مخدومة الغیر المناطق في منتزھات وتنمیة على للحصول أولویة إعطاء  
Gateway و Powellhurst وGilber ومحطة MAX  

 P.5  خضراء. ممرات وتنمیة الستخداماتا متعددة جدیدة مشاة طرق تطویر  
P.5.1 اجاتللدر مسارات بین تجمع التي مستویة مصفات أجل من وصل نقاط توفر أن یمكن التي الشوارع تحدید 

 ).139th جادة (مثل للمشاة وممرات الھوائیة
P.5.2 غالتش سلفانس مشاة طریق وتنمیة تطویر Gulch s’Sullivan. 

 P.6  بالمیاه الخاصة المنشآت نمیةوت وصول نقطة إنشاء  
P.6.1 205 جسر من بالقرب التكلفة منخفضة ھوائیة دراجات منشأة تطویر-I الحكومة. جزر إلى للوصول 

P.6.2 جونسون نھر طول على انطالق نقاط وتنمیة وتخطیط إلى النظر Johnson. 
P.6.3 فیرفیو بحیرة إلى وصول نقطة عمل Fairview مد وبحیرة Mud بسیطة. مائیة أعمال جلأ من 
P.6.4 ونھر مستنقع إلى الوصول نقطة لصیانة الوصول تسھیل نقطة خطة تطویر Columbia قة.المنط تنمو كما 
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على راتیجیةاست كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 والبیئة الطبیعیة المناطق
 NA.1  تأثیرھا من والتخفیف المتمدنة للمناطق الطبیعي األداء تحسین 

NA.1.1 رقش عبر عامةال نلألماك الجفاف تتحمل والتي الطلبات والقلیلة المحلیة األراضي لتعظیم برنامج وتنفیذ إنشاء 
 مدارس. أو شوارع أو ممتلكات أو عامة بنیةأ بورتالند:

NA.1.2 بورتالند. شرق عبر األشجار زراعة من الزیادة 
NA.1.3 وأمان ارألمطا میاه إدارة أحیاء: عدة خدمة أجل من البیئي" "الشارع تطبیقات تعظیم أجل من معاییر تطویر 

 الخضراء. واألماكن المشاة

NA.1.4 والتنمیة. األشجار قانون قضایا حل أجل من بأكملھا دینةالم یشمل أشجار قانون تطویر 
NA.1.5 المدارس. في التسمید برنامج توسیع 

 NA.2  بورتالند شرق في الطبیعیة األماكن تحسین 
NA.2.1 ینبوع في الفیضانات ومخازن والبیئات المواطن تحسین Johnson. 
NA.2.2 يف الطبیعیة الحرائق من الحمایة وتطویر زیادة Butte Powell. 
NA.2.3 والطبیعیة. العامة األماكن في المتطفلة النباتات من التخلص 

 NA.3  الطبیعیة المناطق إلى الناس وصول زیادة 
NA.3.1 يف السكان دعد ةزیاد تأثیر من تقلل أن إلى وتسعى والبیئات الَمَواِطن لحاجات حساسة معاییر بإنشاء القیام 

 الحي.
NA.3.2 إلى الناس وصول زیادة أجل من رصف تطویر BES للبیئة. آمنة ترفیھیة نشاطات أجل من المدینة وممتلكات 

NA.3.3 دومز الفا منطقة في أرض شراء Domes Lava لبدء " East Park Forest." 
NA.3.4 زینغر مزرعة بھا تقوم التي الرطبة األراضي وترمیم التوعیة عملیات برامج دعم Farm Zenger. 

A.3.5N أمكن. حیث واالستخدام الوعي زیادة أجل من العامة الطبیعیة باألماكن خاص تعلیمي برنامج وتنفیذ تطویر 

 NA.4  بورتالند شرق في بیئیة مساواة على الحصول 
NA.4.1 بأكملھا المدینة يف ھیةالترفی العامة األمكنة مع بالتوافق وغیرھا للبیئة اآلمنة الترفیھیة الفعالیات من الزیادة 

 والمعاییر. الممارسات وأفضل
NA.4.2 معا تمویل إعطائھا سیتم التي المشاریع كافة في البیئة على الحفاظ ممارسات كافة دمج طلب 
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل ويتحت بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 العمل قوى وتدریب االقتصادي التطویر
 EC.1  األعمال جدول وسیاسة شاملة اقتصادیة تنمیة خطة وتنفیذ تطویر 

EC.1.1 ةالتنمی بخصوص والتھدیدات والفرص بورتالند شرق وقوة ضعف نقاط لكافة شامل تقییم على العمل 
 العمل. مھارات ملفات ذلك متضمنًا یةاالقتصاد

EC.1.2 تحدیدو لىع بالتعرف قم األعمال. تلك وراء للسعي خطة بتطویر وقم أسرة راتب تقدم التي األعمال تحدید 
 الخطة. لتنفیذ الالزم الزمني والخط والتمویل الشراكات

EC.1.3 المستھدفة. األعمال ضم أجل من تسویقیة خطط وتنفیذ تطویر 
1.4EC. لأج نم فرص تحدید بورتالند. شرق في االقتصادیة للتنمیة الترویج أجل من للمناصرة عمل خطة تطویر 

 في تثماراالسو االقتصادیة التنمیة على وتؤثر العامة التمویل وقرارات والتخطیطات السیاسات على التأثیر
 المنطقة.

 EC.2  القتصادیةا التنمیة أجل من الرئیسیة الفرص ألماكن الترویج 
EC.2.1 عاتلصناا في التوظیف أجل من التنمیة وإعادة للتنمیة القابلة الصناعیة لألراضي أولویة وإعطاء جرد 

 المستھدفة.
EC.2.2 أو حالتللم واجھات لوضع المناسبة الرئیسیة الشوارع وواجھات التجاریة للعقد أولویة وإعطاء تحدید 

 االعتبار. بعین التحتیة للبنیة والتحسینات لتصمیما بأخذ قم الرئیسي". "للشارع تحسینات

EC.2.3 والمحاكم. الحكومیة المكاتب مثل المناطق في عامة مؤسسات وضع أجل من فرص وترویج تحدید 

 EC.3  بورتالند في والموجودة والمستقلة الصغیرة األعمال ودعم ترویج  
EC.3.1 بورتالند. في الصغیرة األعمال لتنمیة جزالحوا إزالة أجل من استراتیجیات وتطویر تحدید 

EC.3.2 إحیائھا. وإعادة األعمال تنمیة حول بورتالند بشرق خاصة عمل ورشات تنفیذ 

EC.3.3 االقتصادیة الفرص مبادرة دعم )EOI( والصغیرة. جًدا الصغیرة األعمال أجل من 

EC.3.4 مركزي. موقع في الصغیرة لألعمال موارد مركز تطویر 
3.5EC. االقتصادیة الفرص مبادرة حول الوعي زیادة )EOI( تالند.بور شرق في الصغیرة األعمال تنمیة أجل من 
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 العمل قوى وتدریب االقتصادیة التنمیة
 EC.4  بورتالند شرق سكان أجل من التوظیف وفرص العاملة القوى تدریب وترویج زیادة 

EC.4.1 أو التقنیة المدارس أو التجارة أجل من للفرص كانم أنھا على بورتالند شرق بترویج القیام   
 أخرى تعلیمیة منشآت أي

EC.4.2 لألعمال المحلي المجتمع بین عالقات وبناء تطویر   
  التمویل وطلب المھارات وبناء التعلیم أجل من األخرى المحلي المجتمع ومنظمات

 والتنمیة
EC.4.3 مع بورتالند شرق سكان لوصل برنامج تطویر  

   ورواتب المھني الطریق قیادة إلى تؤدي التي والتعلم العاملة القوى تدریب برامج
 المعیشة.

EC.4.4 وتحسین ووضع تدریب أجل من شاملة خطة تطویر 
 بورتالند. شرق لسكان المعیشي والراتب المھني الطریق

EC.4.5 خارج معیشي راتب توفر التي العمل فرص إلى بورتالند سكان وصل  
 محدودة. نقل خیارات مثل العوائق وإزالة بتحدید بالقیام منطقةال
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

  للتعلیم والبرامج التحتیة البنیة
 L.1  المبكرة الطفولة لمرحلة التعلیم تحسین 

L.1.1 بورتالند شرق في االبتدائیة المدارس كافة في الكامل للیوم والحضانة األطفال رعایة خدمات توفیر. 
L.1.2 الوالیة عبر المبكرة الطفولة برامج تمویل أجل من أخرى وقوانین التشریع عبر المناصرة  

 بورتالند. شرق في
L.1.3 بورتالند. شرق في الحضانة طالب أجل من األكادیمي العنصر زیادة 

L.2 الشباب على تركز التي البرامج زیادة 
L.2.1 مدارس أجل من الحاجة أساس على التمویل تشجیع SUN – المؤشرات تقتضي حیث األولویة إعطاء  

 الفقر). (مثل موارد وجود 
L.2.2 یستإ "منتور حملة بدء" "East Mentor" عمل  المحلیین. السن كبار توظیف على التركیز مع 

  )Sister Brother/Big Big( الكبیرة) الكبیر/األخت (األخ منظمات مثل األخرى المنظمات مع تحالف
 لألقلیات المحلیة المجتمعات في خاصة التعلیم، فرص زیادة أجل من

L.2.3 شرق ضمن ثقافات وتبادل أولى طالب تبادل برنامج عمل  
 بورتالند.

L.2.4 رابطة أو والفتیات الصبیة منتدى مثل المدرسة بعد ما برامج أجل من التمویل زیادة  
 الخ. الشرطة، نشاطات

L.2.5 مثل الحواجز من والخفض المحلیین الریاضیین إلى الوصول زیادة  
 التسجیل. تكالیف

L.2.6 تالندبور شرق وسط في للمراھقین مركز تطویر 
 L.3  12 الـ الصف-الحضانة مدارس وجودة استقرار تقویة-K 12 بورتالند شرق في 

L.3.1 فیھا تعرض بورتالند شرق مدارس أجل من تسویقیة خطة تطویر  
 .واالبتكار اإلنجازات

L.3.2 العالي والتعلیم الثانویة المرحلة طالب بین عالقات تطویر  
 .SUV مدارس في األعمال يمستشار مثل العاملة القوى وتنمیة

L.3.3 الشاملة" الخدمات خطة تنمیة أجل من المقاطعة في الخدمات لمزودي منبر إنشاء"  
 بورتالند. شرق أجل من

L.3.4 المدارس تمویل زیادة أجل من القوانین وصانعي المدینة مجلس مناصرة  
 التنمیة. رسوم نظام عبر بورتالند شرق في

L.3.5 في والمناھج لمدارسا موارد تقییم PPS مقارنة بورتالند شرق مدارس في  
 الحاجة. حسب على بالتعدیل وقم األخرى PPS مدارس مع

 L.4 12 بطالب الخاص األكادیمي النجاح زیادة-K بورتالند شرق في 
L.4.1 التعلیمیة. التخطیط نشاطات في بورتالند شرق شباب ضم 

L.4.2 أخرى تعلیمیة فرص أو مخصصة خدمات وتطویر الخطر في الطالب تحدید  
 ).Colleges Community( المجتمع كلیات عبر

L.4.3 المدرسة طالب أجل من والفرص التكلفة مناسب الكلیات عالمات برنامج توسیع  
 الثانویة.

L.4.4 توسیع أجل من المقاطعات) (برامج المھني االتحاد توسیع  
 ات.المقاطع بین أفضل بشكل والتنسیق الفرص
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 للتعلیم والبرامج التحتیة البنیة
 L.5 12 لصفوف التعلیمیة والمناطق المجتمع كلیات بین التنسیق زیادة-K. 

L.5.1 ھود ماونت في المجتمع كلیة وجود وتوسیع وترویج دعم Hood Mt. ووجودھا  
 بورتالند. شرق في

L.5.2 إلكمال فوق) وما سنة 25( البالغین ومساعدة تحدید أجل من برامج تطویر  
 الثانوي. التعلیم

 L.6  12 لصفوف التعلیمیة المناطق ومع بین المشاركة زیادة-K بورتالند شرق مقاطعات في 
L.6.1 مدارس منشآت في برامج عمل مركز إضافة أجل من فرص استكشاف  

 بورتالند. شرق

L.6.2 دبورتالن شرق في التعلیمیة المناطق وتضمین االعتبار بعین األخذ  
 بورتالند. في المدارس مؤسسة وقیادة نشاطات ضمن

L.6.3 من قادة یتضمن مستمر تواصل أجل من منبر إنشاء  
  ومنظمة لألعمال المحلي والمجتمع المجتمع وكلیات التعلیمیة المناطق
 بورتالند. شرق في األحیاء

L.6.4 المقاطعة مستوى على ساتسیا في بورتالند في التعلیمیة المناطق كافة إلشراك سیاسة تبني  
 المدارس. على تؤثر

L.7 12 مدارس إلى الوصول في الوالدان مشاركة زیادة-K. 
L.7.1 تفاعل من تمنع التي الثقافیة الحواجز تخفیف أجل من برنامج وتنمیة المشاكل تحدید 

 العكس. أو المدرسة مع الوالدین

L.7.2 المھاجرین من كبیر عدد على تحتوي التي دارسالم في والحضارة اللغة ثنائیي موظفین توفیر  
 الوالدین. بین الوصل وصلة المنسق یكون أن أجل من

 L.8  المحلي المجتمع مكتبات ومنشآت خدمات زیادة 
L.8.1 المكتبة خدمات توسیع أجل من خطة بتطویر وقم المكتبة خدمة حاجات دارسة  

 بورتالند. شرق في مخدومة الغیر المناطق أجل من

L.8.2 العالیة باركروز مدرسة ترمیم إعادة أمر استكشاف High Parkrose. 
L.8.3 أجل من المكتبات بتوسیع قم أو صغیر "محل" أو لألنشطة مركز أو الُكتب لوضع مكان وضع  

 المنطقة. في الخدمة توسیع
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم تراتیجیاتاس ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم

 العامة السالمة
 PS.1  النظام. لحفظ المحلي المجتمع من الجھود زیادة أجل من العامة للسالمة "رسائل" برنامج تنمیة  

PS.1.1 عبر العیش قابلیة على تؤثر التي الخفیفة الجرائم حول المحلي المجتمع تبلیغ زیادة   
 لغات.ال متعددة "Call to OK s’It " تتصل" أن المناسب من "إنھ حملة لطوارئ: حاالت لغیر الھاتف رقم

PS.1.2 عبر المنزلي العنف حول الوعي وتوسیع زیادة   
 حضارة. لكل مخصصة رسائل حملة

PS.1.3 یةواإلثن إنجلیزیة الغیر األقلیات ومشاركة النظام یحفظ أن المحلي عللمجتم كیف حول الوعي توسیع   
 الدینیة. والمجتمعات

PS.1.4 باالتصال للسكان یسمح "311" ھاتف رقم نظام تأسیس  
  واحد. ھاتف من وخدمات معلومات على والحصول

 PS.2  المحلي المجتمع واشتراك بورتالند شرق منطقة وصول توسیع 
PS.2.1 النظام على المحافظ المواطن "لجائزة سنوي ربع برنامج وبدء یةتنم  

 ). Award Citizen Policing Community Portland East( بورتالند" شرق في

PS.2.2 برنامج توسیع "EPIC" كافة إلى الحي عن مسؤول شخص لوضع المشاركین) بورتالند شرق (مواطني  
 بورتالند. أحیاء

PS.2.2 الشرقي للحي االستشارة لجنة في ركةالمشا زیادة )Committee Advisory Precinct East.( 
PS.2.4 عبر فعال بشكل الممتلكات جرائم تخفیف أجل من المحلي المجتمع إشراك  

 أخرى. وبرامج المعلومات مشاركة
PS.2.5 بورتالند شرق في شرطة قوة وجود على للحرص الشرطة توظیف معاییر تحسین  

 المجتمع. في عددیةالت تعكس
PS.3 البرنامج ھذا إلى الذاھبة للموارد متناسب توزیع على والحرص العصابات منع برامج توفر توسیع 

PS.3.1 بالتعدیل قم – بورتالند شرق في العصابات منع برنامج أجل من الُمعطاة الموارد تدقیق  
 النتائج. حسب على

PS.3.2 بورتالند. شرق على التركیز مع اتالعصاب بمنع الخاصة الموارد زیادة 
PS.3.3 على الحرص أجل من المشتركة القضائیة الشراكات وتوسیع متابعة  

 اإللكترونیة). (الجرائم حدود دون من الجریمة مكافحة
 PS.4  الجدران على الرسوم ومنع إلزالة والدائمة الشاملة البرامج زیادة 

PS.4.1 للتنفیذ: خطة مع الجدران على الرسوم من والتخفیف لمكافحة مجموعة إنشاء  
 الجدران. على الرسوم لتنظیف وعدة ساخن ھاتف خط

PS.4.2 والنفایات الجداریة الرسوم تنظیف أجل من مولتنومة مقاطعة في التصحیحي العمل طاقم استخدام  
 مناسب. ھو كما

PS.4.3 بورتالند. قشر في الرئیسیة للمناطق الُمستھدفة التنظیفات ومتابعة بدء 
PS.4.4 موارد. وضع مع الجداریة الرسوم إلزالة الحي" "تبنى مستمر برنامج تنمیة 
PS.4.5 األولیة األموال توفیر – الجداریة الرسم وتنظیف األموال لجمع للشباب برنامج تنمیة  

 شھریة. تنظیفات أجل من المحلي المجتمع في لمجموعات
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 العامة السالمة
 PS.5  منشآت ضمن العامة لسالمةا تحسین Met-Tri  بورتالند شرق في 

PS.5.1 مثل والمحطات النقل آالت في واالتصال األمان معلومات وضع  
 .MAX قطارات على TriMet سائق مع االتصال لھم یمكن وكیف للزبائن" السلوكیة "القواعد 

PS.5.2 أو أضواء أو وریاتد وضع مثل الركوب وأماكن المنتزھات في ُمحسنة حمایة توفیر   
 صیانة.

PS.5.3 في األمان معاییر صیانة TriMet قاطرات على MAX رسمیة بمالبس موظفین المحطات: وفي  
 الخ. دوریات ووضع واإلضاءة النقل تعرفة في والتحقق

PS.5.4 محطة كل في الطوارئ حاالت في اتصال طرق أو ھواتف وضع MAX. 
PS.6 المادیة والتحسینات التصمیم رعب العامة السالمة زیادة 

PS.6.1 وتحدید االحیاء في للجرائم الرئیسیة الساخنة" "األماكن في الشوارع إضاءة مستویات من التحقق  
 الالزمة. التحسینات

PS.6.2 البیئي التصمیم تقییم عبر الجریمة منع تنفیذ ) Through Prevention Crime CPTED
Design Environmental(  

  التحسینات وتحدید الجریمة العالیة األعمال مقاطعات أجل من
 المشاة. ممرات شمل مع الالزمة

PS.6.3 على والمظھر لألمان تحسینات بعمل القیام Corridor Springwater،  
 المشاة. طرق بدایات في باألخص

PS.6.4 محطات في النظام لحفظ اتصال نقطة وضع احتمالیة دراسة MAX. 
 PS.7  الحي في العالقات تحسین أجل من أدوات وتنمیة الخروقات قانون تطبیق زیادة 

PS.7.1 بالقانون، االلتزام قضایا وحل ومنھجي فعال بشكل النظر  
 فقط. الشكاوى على الرد ولیس

PS.7.2 الجید الجار تعھدات طلب )agreements Neighbor Good( سكنیة تنمیة كل في  
 مھمة.
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 ورتالندب شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 األمان شبكة وخدمات اإلسكانیة المعونة
 SN.1  الدخل المحدودة العائالت أو المنازل استقرار في المساعدة 

SN.1.1 بورتالند. شرق في الحد مدخولي المحدود الدخل ذوي السكان أجل من الطاقة مساعدة زیادة 
SN.1.2 واحد منزل في البقاء على العائالت لمساعدة برنامج بدء  

 كاملة. دراسیة لسنة
SN.1.3 في المنازل امتالك مبادرة توسیع Lents بورتالند: شرق أنحاء كافة إلى  

 مجتمع. وقیادة تسویق وحملة مندفعین صلحةم أصحاب
SN.1.4 المنازل صیانة لدعم والتوعیة التمویل زیادة  

 المنازل. مالكي من المحدود الدخل لذوي
SN.1.5 تمویل أجل من الجویة الظروف من العزل أجل من القدیمة وتحسین جدیدة منح برنامج تنمیة  

 نة.مضمو أجارات بمقابل الطاقة كفاءة تحدیثات
SN.1.6 شرق عبر التكلفة ومناسبة ومریحة آمنة طفل رعایة دعم  

 بورتالند.
SN.1.7 بورتالند. شرق في والُمشردین والعازبین البالغین أجل من الخدمات زیادة 

SN.2 األحیاء في التعددیة دعم 
SN.2.1 المعتدل. الدخل ذوي أجل من المنازل ملكیة استقرار زیادة 
SN.2.2 منازل. لشراء األقلیات صفر زیادة 

 SN.3  االعاقة وذوي المستقلین السن لكبار الدعم زیادة  
SN.3.1 التوعیة وتصمیم حي لكل رئیس وضع عبر الجید الجار برنامج إنشاء  

 والمعاقین. السن كبار أجل من
SN.3.2 الطاقة. على للحفاظ تحدیثات عمل أجل من السن لكبار مالي دعم توفیر 

 SN.4  العائالت متعددة المساكن في السكان" ألنشطة "منسق أسیست 
SN.4.1 أجل من لمنسق مستمر تقدیم تتطلب سیاسة تقدیم 

 عام. بشكل الممولة المنازل ملكیات
SN.4.2 توظیف أجل من حوافز توفیر أو لطلب آلیات تنمیة  

 والخاصة. العامة الموجودة العائالت متعددة المنازل في منسق
SN.4.3 العائالت متعددة المنازل في السن لصغار ومتفاعلة ترفیھیة نشاطات نمیةت  

 والسكان.
SN.5 بورتالند شرق لسكان تعلیم وفرص مھارة تدریبات توفیر 

SN.5.1 بورتالند شرق في الشرطة لمركز الجدیدة الصفحة مشروع تأسیس   
 مستمر. بشكل وتمویلھ

SN.5.2 حقوقھم حول لتثقیفھم مھاتواأل لآلباء توعیة برنامج تنمیة  
 أطفالھم. أجل من للمناصرة

SN.5.3 الحضارات وتعلم اإلنكلیزیة اللغة تعلم دروس توفر توسیع  
 واألمھات. اآلباء أجل من

 SN.6  بورتالند شرق في الصحیة المحلیة للمجتمعات الترویج 
SN.6.1 ثیرتأ من والتخفیف تحدید أجل من الصحي التأثیر تقییم استخدام  

   بورتالند. شرق في العامة الصحة على المبنیة البیئة
SN.6.2 بورتالند. شرق في الصحة عیادات حول المعلومات توفر زیادة 
SN.6.3 الصیف. في الغداء وبرنامج والمنتزھات المدارس في المشاركة زیادة 
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 بورتالند شرق في العمل خطة
 

 واالستراتیجیات اإلجراءات
 لكي أنشطةو نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي ةالتالی البنود

 علیھا. العمل یتم
 

 المحلي المجتمع بناء
 CB.1  مختلفة جغرافیة وأماكن حضارات من المحلیة المجتمعات بین التفاعل زیادة 

CB.1.1   توزیعھا یمكن عدة وتطویر الحي حفالت أجل من الترویج  
 االجتماعیة. واألحداث واألحیاء الموجودة المنظمات إلى

CB.1.2  أو ترجمة توفیر الحي: نشاطات في اإلثنیة المحلیة المجتمعات مشاركة 
  والمبادرات. الرسائل وتحسین الحواجز إلزالة لغویة خدمات

CB.1.3 رتالند.بو شرق في واإلثنیات بالحضارات لالحتفال سنوي حدث إنشاء 
CB.1.4 المنطقة. عبر القدم على أو الدراجات على تعریفیة جوالت تنظیم 
CB.1.5 تدعم التي المحلي المجتمع تنظیم جھود أجل من إضافیة أو كاملة موارد توفیر  

  منح برنامج (متضمنًا العمل یةوتنم مستمر بشكل محلي مجتمع بناء
 للمجتمع). صغیرة

 CB.2  المدنیة القرارات أخذ في واألعمال بورتالند شرق نسكا واشراك تمكین 
CB.2.1 العمل خطة جھود على المحافظة أجل من بورتالند لشرق في المناصرة لمجموعة مستمرة عمل خطة بناء  

 اإلضافیة.
CB.2.2  بورتالند. شرق في القادة منبر أو الُمنتخبین المسؤولین أسبوع استضافة  
CB.2.3  أجل من المدنیة والمشاركة القیادة حول برامج أو وفصف وإقامة تنمیة  

  الضغط وضع في المشاركة على قدراتھم لبناء بورتالند شرق سكان
 الخ. والشراكة األوسع ومشاركة والمناصرة

CB.2.4 وتحسین لتقییم دائم برنامج تطویر  
 لمیزانیة.ا نشاطات ووضع والمقاطعة المدینة سیاسات صناعة في بورتالند شرق مشاركة

 CB.3  المجتمع ھویة وبناء المحلي المجتمع مشاریع في بورتالند شرق سكان مشاركة 
CB.3.1 المحلي. المجتمع حدیث أجل من استبیان وآلیات أدوات تنمیة                    

CB.3.2  االجتماعیة األحداث في معلومات مركز أو لالستماع" "منبر تأسیس  
 ُمسبقًا. الموجودة

CB.3.3 وفي المجتمع منابر في المحلي" المجتمع "محادثات بدء  
 المحلي. المجتمع لھویة األساس وضع أجل من الموجودة المجموعات

 CB.4  والفخر المجتمع ھویة لزیادة بورتالند شرق في المحلي المجتمع لتجمع أمكنة عمل 
CB.4.1 برعایة قم :المحلي المجتمع لھویة الفخر مصدر ذات المناطق تنمیة  

 المزارعین. سوق أو المجتمع لتجمع ومناطق الشرقیة" للجھة مدینة "مركز
CB.4.2 مثل جماعیة نشاطات عمل أجل من المستھدفة المناطق تحدید  

  أو المنتزھات أو المدارس مثل الجوار وصل نقاط أو التجاریة العقد
 المجتمعیة. المراكز

CB.4.3 بورتالند. شرق إلى األساسیة لالمداخ إلى دخول خطط تطویر 
CB.4.4 المدینة. مستوى على الحضارات متعدد مركز أنھا على بورتالند شرق دعم 
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 المحلي المجتمع بناء
CB.5 اإلیجابیة بورتالند شرق صفات وترویج رعایة 

CB.5.1 اإلعالم. وسائط على بورتالند شرق عن إیجابیة قصص ترویج 
CB.5.2 رائع مكان بورتالند شرق أن حول إعالمیة حملة تطویر 

 منزل. لشراء 

CB.5.3 األمد طویلة تسویقیة حملة وإنشاء بورتالند بشرق الخاصة الفریدة والممتلكات األصول جرد 
 اإلنترنت. شبكة على موقع تطویر تضمین عام؛ بشكل نشرھا أجل من

 CB.6  الجوار خدمات في المشاركة وزیادة تقویة 
CB.6.1 دور حول بورتالند شرق عناوین كافة إلى سنویة ئلرسا توفیر  

 معھا. العمل یمكن وكیف األحیاء مؤسسات

CB.6.2 ُممثلین الغیر للسكان للتوعیة برنامج وتنفیذ تطویر  
  المستأجرون، بورتالند: شرق أحیاء مؤسسة في

 الخ. المختلفة، واإلثنیات المختلط والعرق المعاقون، الشباب،
CB.6.3 المعیشة تحسینات أجل من تمویل وراء السعي أجل من مناصر منصب إنشاء  

 والمجموعات. الحي ومؤسسات
 CB.7  علیھا الحفاظ وجھود التاریخیة المواد تحدید طریق عن االجتماعي بورتالند شرق إحساس تحسین 

CB.7.1 التركیز أماكن وتحدید التاریخیة الموارد حول المعلومات جمع  
 لحفظھا. جھود عمل واحتمال افیةإض بحوث أجل من

CB.7.2 مع النتائج دمج – بورتالند لشرق التاریخ قراءة أجل من مشروع بدء  
 العام. التاریخیة الموارد عمل
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 بورتالند شرق في العمل خطة

 
 واالستراتیجیات اإلجراءات

 لكي نشطةوأ نودب على استراتیجیة كل تحتوي بورتالند، شرق في العمل خطة في تحدیدھا تم استراتیجیات ھي التالیة البنود
 علیھا. العمل یتم

 
 الُمساواة

 EQ.1  بورتالند شرق في العامة للموارد متساوي وتوزیع رعایة 
EQ.1.1 الضرائب في المساواة بدراسة قم – المدینة مستوى على الموارد لتخصیص تحقیق بدء   

 الضرائب. أساس في بورتالند شرق ومساھمات
EQ.1.2 الضرائب استخدام أو مشاركة – بورتالند شرق في المقاطعة مستوى على الموارد لتخصیص تحقیق بدء 

 الحاجات. تعیین وخدمة

EQ.1.3 بورتالند شرق سكان تمثیل أجل من المدینة مستوى على تحقیق تنفیذ  
 المقاطعة. ولجنات المدینة في واألعمال

EQ.1.4 األخرى األقسام مع عادل موارد توزیع على الحصولب بورتالند شرق تقوم بأن ھدف وضع  
 األموال. وإنفاق العامة المنشآت في المدینة من

EQ.1.5 شرق مشاریع أجل من جانبًا لوضعھا سنویة میزانیة تأسیس  
 بورتالند.

 EQ.2  اإلسكان توزیع في اإلقلیمیة المساواة رعایة  
EQ.2.1  المتوفرة نازلالم تزوید بین للموازنة طرق استكشاف   

 المختلفة. بورتالند أقسام في العادلة المشاركة والترویج
 EQ.3  بورتالند شرق عمل خطة في األنشطة تنفیذ 

EQ.3.1 بورتالند شرق عمل خطة تقدم لمراقبة دائمة مجموعة إنشاء )EPAP( نشطةباأل القیام أجل من والمناصرة 
 واألعمال.

EQ.3.2 بورتالند شرق عمل خطة بأولویات یتعلق فیما الوكالة لمیزانیات سنویة مراجعة )EPAP( 
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 بورتالند شرق منطقة

 


