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 التقریر العام لخطة تفعیل شرق بورتالند فریدا وادریانا

 D-إشراك مختلف المجتمعات العرقیة في االنشطة المجتمعیة لالحیاء. بما یتضمن توفیر تمویل إضافي
 لخدمات الترجمة الى اللغات المطلوبة مما یساعد على ازاله حواجز اللغه وتیسیر التواصل وارسال

 الدعوات والرسائل. تطرقت لور الى شرح كمیه االموال الموجوده في میزانیة المدینه حیث ان هناك
 75 الف دوالر قیل انها ستحول الى النفقات العامة على مستوى المدینة، وأوضحت لور ان اندرو

 سكوت مدیر مكتب التمویل في المدینة قال انه الینبغي تخصیص اموال للترجمه من المدینة وعلیه یجب
 على كل مكتب تقدیم تمویل للترجمه الخاصه بالمكتب في االجتماع السابق ل EPAP مع اندریا

(OEHR)فالدمیرا. وقال اندریا ان التمویل اإلضافي مستمر ویدار من مكتب العدالة وحقوق االنسان 
 حیث ان المدیر المفوض فریتز هو المسؤول عنOEHR اآلن.

 قدمت لور كلیر ادمسك، حیث بینت ان الترجمه الفوریه والترجمه ضروریه جدا للمجتمع وال یجب القلق
 بشأنها وقالت ایضا انها هنا لالستماع ومعرفه معلومات اكثر عن هذا الموضوع.وقالت ان اندریا هي

 الشخص المسؤول لعمل المیزانیة في مكتب رئیس البلدیة كما انها تحدثت مع كوفي دیسو المدیر المؤقت
 الحالي لمنظمة اطباء حقوق االنسان حیث كان مكتب صغیر وغیر مؤهل او مجهز إلدارة هذه

 األموال.وسالت لور بتخصیص مبلغ إضافي لكل مكتب لحاالت الترجمة الفوریة وخدمات الترجمه
 وغیرها. وبحسب تجربة لور هي أن المكاتب لیست لدیها أموال محددة / جاهزة لهذه االحتیاجات

 وعندما یسأل الموظفون ، یتم إخبارهم بعدم وجود أموال متاحة. وقامت لور في شرح ما قمنا به حتى
 اآلن. وقالت كلینا أنهم  ناقشوا وعملوا على هذا االمر عدة سنوات. وقالت إنه من دواعي سرورنا  أن

 یكون لدینا شخص یعمل على تفعیل وإیصال مطالبنا بالفعل ونود أن تستمر كلیر في العمل على هذا
 االتجاه. وطلب كلینا من اآلخرین تحدید مدى أهمیة هذه الخدمات.

  أدریانا كانت متحمسه لكل اللغات وقالت إن شرق بورتالند هي األكثر تنوًعا وأن المنظمة الوحیدة التي
 ساعدتنا ودعمتنا هي EPAP. حیث ذكرت أنها تعلم أن لیس من المفروض االستمرار في طلب

 المساعدة والدعم  بدال من العطاء یساعدون في سحب األموال. كما نوهت الى إن مجتمعها محظوظ ألنه



 من السهل الحصول على الترجمه الى  اإلسباني ، بینما المجتمعات األخرى مثل اللغات (البورمیة ،
 الصومالیة ، العربیة ، إلخ) قلیلة الحظ في الحصول على ترجمة. یبدو األمر كما لو أن أعضاء المجتمع

 هؤالء غیر موجودون. كل ما یریدون منا هو التصویت. كما انها تساءلت عما یتعین علینا القیام به
 إلنجاز شيء معین حیث إن یقولون إننا منظمة عظیمة ، ولكن عندما نحتاج إلى الدعم ، فهم لیسوا هناك.

 كما طلبت من كلیر تثقیفنا حول كیفیة التحدث مع المنتخبین ، حتى نتمكن من إنجاز األمور.
 زینه ذكرت لقاءها مع مدیر البلدیه وقالت له ان خدمات الترجمة جعلت التواصل اسهل وایسر لكال
 الطرفین. یوجد هناك العدید من المهاجرین في هذه المدینة ونحو 90٪ من المهاجرین ال یتحدثون

 اإلنجلیزیة. بالنسبة للمجتمعات الصغیرة ، یصعب التواصل مع مجتمعات أخرى بدون ترجمة فوریة.
 هنا یمكننا التحدث مع بعضنا البعض. قال ماهر إن المترجمین مهمین خاصة في التدریبات. وقالت كالینا

 إنها عملت في الماضي مع المفوض فریتز وكانت مفیدة. إنها تأمل أن نتمكن من العمل معا في هذا
 الشأن. شكرت كلیر الجمیع ، وقالت إن لدیها خبرة في هذا المجال عندما كانت في تعیش في ألمانیا

 ولغتها األولى االنكلیزیة. وجود األموال لتوفیر هذه الخدمة مهم جدا.
 

 شهادة من خریجي تدریب العاملین الصحیین المجتمعیین (CHW) من المجتمع
 العربي.

 
 وقال ماهر ، الذي یتحدث الروسیة والعربیة على حد سواء ، إن المجتمع الروسي هو واحد من أكبر

 المجتمعات في بورتالند وهذا التدریب للعاملین الصحیین مهم ومفید للغایة. كانت مشاركتي في تدریب
 CHW مع المجتمع العربي وشعر أنه مهم جًدا. بدأ التدریب مع  20 شخص عربي مشارك وانتهوا مع

 نفس العدد ألن المعلومات جدا مفیده وطریقه تفاعلیه في ورشة العمل وعلم أنه ثالث اشخاص حصلوا
 على وظائف مع هذه الشهادة. وقالت كالینا أنه كان متحدًثا جیًدا وكانت سعیدة لسماع شهادته. قالت زینة
 إنها كانت جزء من تدریب CHW. شعرت أنها تعلمت الكثیر من بییرو و تیریزا ، التي قادت التدریب

 ، وكان طریقتهم سهلة لتعلیم المشاركین. كان الدرس مليء بالمعلومات ولم نشعر بالوقت. وقالت إنه من
 اول یوم لقاء بالمشاركین وكانوا من مختلف الدول یسكنوا بورتالند تمكنوا من التواصل مع مجتمعات

 عربیة أخرى مختلفة اللهجات وتكوین صداقات جدیدة. كما اضافت انها ترغب بعمل تدریب اخر برعایه
 منظمه بیت الشرق االوسط للناطقین باللغه العربیه.

 
 
 
 
 
 
 



 E - زیادة التمویل والمساعدة التقنیه للمنظمات التي ترغب في إنشاء (إثنان من
 المجتمعات / اللغات الجدیدة كل سنتین) لتعزیز برامج العاملین الصحیین

 المجتمعیین القائم على أساس مجتمعي. إنشاء إشراف مجتمعي عرقي وتمثیل
 مجتمعي على برامج العاملین في مجال صحة المجتمع.

 تشعر كالینا أن برنامج مقاطعة مولتنوما فعال للغایة.  كالینا قالت ناتالیا وهي یستعدان لركوب  جید.اما
 لور قدمت ملخص عن خلفیة  العمل على برنامج العاملین الصحیین CHW.  شرحت لور أن بییرو

.IRCO عندما عملت مع منظمة االیركو EPAP كانت عضًوا نشًطا في المشاركة المدنیة لـ 
 وقال بییرو إن مقاطعة مولتنوماه مستعدة للعمل مع المجتمع باللغة الروسیة في التدریب التالي. تدریب

 مشابه للمقام سابقا باللغة العربیة سوف یشمل العدید من المجتمعات المختلفة التي تشترك في اللغة
 الروسیة.

 
 شرحت بییرو التغییرات في أن البرنامج أصبح اآلن جزًءا من وحدة الشراكة المجتمعیة وبناء القدرات

 في مقاطعة مولتنوماه وأن تدریب CHW یتم مع هذه الوحدة وأن تیریزا ریوس هي المشرفة على
 البرنامج. كما أن هناك العدید من البرامج األخرى داخل الوحدة. قالت تیریزا أنها قامت بتكییف التدریب
 مع الثقافات المختلفة مثل األمریكیین األصلیین ، األمریكیین من أصول أفریقیة من جزر المحیط الهادئ
 وآسیا  العمل مع الشركاء. ما نقوم بعمله هو تمریر التدریب إلى ثمانیه منظمات تهتم بالتدریب وتوعیة

 المجتمع ، لكننا حصلنا على تأكید بأن مقاطعة مولتنوماه ستواصل التدریب.
 

 عرضت بییرو الجدول الزمني للتدریب العربي حیث تزامن مع شهر رمضان، لكن العملیة هي كیفیة
 عملها مع المجتمعات التي ترید أن تكون شریكة في تطویر التدریب. تكلمت ایضا عن االلیه لالعداد

 للتدریب وقالت أوال إنهم یعقدون اجتماعا استهاللیا وأنهم ینشئون لجنة توجیهیة لمساعدتهم على التأكد
 من أن التدریب محدد لمجتمع معین. ثم لجنة التوجیه بانتقاء میسرین من المجتمع. كما شرحت زینه
 كیفیه عمل اللجنة. وترتیب اللجنة باولویات التدریب  للطعام والماء وما إلى ذلك من خالل المجتمع.
 وقالت تیریزا إنها عملیة تعاونیة وتعمل بشكل وثیق ، وستكون هناك حاجة إلى لجنة توجیه روسیة.
 سألت ناتالیا عما إذا كان التدریب مجاني للمشاركین وقال بییرو "نعم". سوف تعمل ناتالیاو كلینا مع

 تییریزا لتحدید وقت للقاء والبدء في العمل على هذا البرنامج.
 
 

 العمل:  لدینا التزام من وزارة الصحة في مقاطعة مولتنوماه للعمل على تدریب CHW مع المجتمع

 باللغة الروسیة وقد ربطت EPAP تیریزا وبییرو مع غالینا ونتالیا من أجل بدء لجنة التوجیه.  نجاح.
 الحركة : قادة كالینا  الحركة والرقص في جمیع أنحاء الغرفة على انغام الموسیقى الروسیه.

 



 F: تثقیف أصحاب المنازل المالكین ألول مرة  بتقییم المخاطر البیئیة على
  الممتلكات التي سیتم شراؤها

 قادت أدریانا المناقشة وقالت إنها ال تعرف كیف تتعامل مع هذا الموضوع. وأعربت عن أنها تعرف فقط
 أن أعضاء مجتمعها هم من مشتري المنازل للمرة األولى وهم األكثر تأثرًا. ذلك ألنهم یریدون شراء
 منزل وال یقومون بفحصها ، واكثر الوكالء ینتهزون الفرصة للتوقیع على األوراق  المتالك منزل.

 نحن ال نعرف والنسال عن الرصاص أو المواد الكیمیائیة في التربة وعلى مر السنین األطفال ینتهي بهم
 المطاف في المستشفى. لقد أخبرت قصة فتاة صغیرة تأثرت بالمواد الكیمیائیة في المنزل الذي قتلها. كما

 قالت في بحثها ال توجد قوانین تحقق من المواد الكیمیائیة في المنازل.
 

 قالت لور إن كیني-جویر ، ممثل مجلس النواب ، یمكن أن یكون الشخص المطلوب للتحدث معه ، أو
 ربما مع موظفیها ، كاثي واي ، التي اعتادت أن تكون عضًوا في اللجنة الفرعیة المعنیة بالمشاركة

 المدنیة. كما ذكرت لور أیضا مكتب اإلسكان بالمدینة ومكتب خدمات التنمیة (BDS). وقالت إن البائع
 ال یحتاج إال إلى كشف (إخبار األشخاص) عما یعرفونه ، لذلك ال یحاول معظمهم العثور على مثل هذه

 المعلومات.
 وقالت كلیر إن مكتب خدمات البیئة في المدینة (BES) لدیه تقییم لتسجیل كفاءة الطاقة وقد یكونون

 قادرین على العمل على تطویر شيء یتعلق بالقضایا البیئیة في المنزل.
 واقترح فریدا أن یحصلوا على هذا كجزء من ورش عمل المالكین الجدد للمنازل  التي یتم تنفیذها في
 المجتمع.وقال كلینا إن هناك وكالء عقارات لدیهم كتاب حول ما یجب فحصه ، لكن المشكلة تكمن في

 أن الكتاب باللغة اإلنجلیزیة. كان هناك المزید من النقاش حول القضایا في مجال العقارات.
 
 
 

 العمل:  سوف تقوم لور بجدولة اجتماع مع كاثي وأدریانا للنظر ومناقشة  مزید من االحتماالت.
 
 
 
 

 G: توسیع برامج مساعدة وإصالح المساكن غیر الربحیة المجتمعیة لتغطیة عدد
 أكبر من األسر.

 التخطیط للدعوة لمكافحة النزوح:
 وقالت ناتالیا إن هناك برامج للمساعدة في تمویل إصالح المنازل. وقالت إن هناك مكاتب مثل مكتب
 بورتالند لإلسكان ، بروسبیر بورتالند ، ومكتب الخدمات البیئیة ، یمكن أن تساعدنا. وطلبت دعوة

 الممثلین من المكاتب للقدوم إلى اجتماع اللجنة الفرعیة. اقترح دعوة اثنین من المكاتب في وقت واحد.
 سترسل لور ناتالیا أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باألشخاص المرتبطین بالمكتب في اللجنة

.(TAC ) االستشاریة الفنیة 
 



 
 العمل:  وسوف ترسل  معلومات االتصال TAC إلى ناتالیا حیث ستقوم ناتالیا بترتیب موعد للمشاركة

 في اللجنة الفرعیة المشاركة المدنیة التالیة.
 
 

 إلعالنات:
 أعلنت فریدا أن مدرسة دیفید دوجالس دیستریكت لدیها14 متقدم للحصول على منصب عضو في
 مجلس المدرسة الذي تم إخالؤه حدیًثا. وكان المتقدمین لهذا المنصب  أكثر من أي وقت مضى في

 المقاطعة. كان هناك مؤهلین مختلف االلوان الذین تقدموا بطلبات. وقالت إنه من الصعب اختیار واحد
 فقط.

 
 أعلن لور أن دیف بوتر مع حدائق لیتش النباتیة قال إن البناء بدأ على الجسر. لدیهم أیضا العدید من

 الطبقات في الصیف الماضي.
 

 كما اضافت لور أیًضا أن انتقال EPAP من مكتب المجتمع والحیاة المدنیة إلى مكتب المفوض رقم 4
 للمدینة جاري حالیا ، وأن ونتا هي جهة االتصال بمكتب المفوض. حیث سألت ونتا إذا كان أي شخص

 من المشاركة المدنیة یساعد في تسجیل الناخبین. یعرف أن شرق بورتالند یحدث انخفاضا في عدد
 الناخبین یقومون بدراسة البیانات إلظهار المجاالت التي ینخفض فیها موشر الناخبینحیث قدمت لور

 ورقة تسجیل ألولئك الذین یرغبون في المساعدة ، وأرسلت هذه التواقیع الى ونتا.
. 

 أعلنت جیسكا دوفر Bright.md عن إعطاء بطاقات الهدایا أمازون إذا كان الناس في اللغة اإلسبانیة
 ملء استبیان عبر اإلنترنت.

 أعلنت لیلى عن مهرجان جیم بیبر للفنون المحلیة في 29 و 30 سبتمبر من الساعة 11:00 صباًحا -
 المسا یوم السبت و 10: 00 صباًحا -2: 00 مساًء یوم األحد في مدرسة باركروز الثانویة (وهو في

 الخلف ، لذا لن تراها من أمام المدرسة).
 

 وقالت جودي إنها أعلنت للتو أن الفیدرالیین یخفضون عدد األشخاص المسموح لهم بالهجرة إلى
 الوالیات المتحدة األمریكیة. وشجعت الجمیع على التسجیل للتصویت.

 
 االجتماع القادم: 16 أكتوبر 2018 الساعة 6:30 مساًء

.NE 117th Ave 1017 ، مكتب خطة عمل بورتالند الشرقیة 
 لجدولة رعایة األطفال أو الترجمة الفوریة أو أي مكان إقامة آخر ، اتصل بـ لور على:

.lore.wintergreen@portlandoregon.gov 503.823.4035 أو 
 

 انتهى االجتماع الساعه 8:33 مساءا
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