هل ترغب في تشكيل طريقة إشراك مدينة بورتالند للمجتمع في صنع قرارات الحكومة؟

تقدم للعمل في
المجلس االستشاري إلشراك الجمهور ()PIAC
بمدينة بورتالند
 اعمل مع مجموعة متنوعة من أعضاء المجتمع وموظفي المدينة إلحداث تغيير
 شجع جهود المدينة لتوسيع تأثير المجتمع على قرارات الحكومة
 ساهم في صيت بورتالند المتنامي كرائدة في إشراك الجمهور
ما هو  PIAC؟
تمم إنشماء  PIACممن قبمل مجلمد مدينمة بورتالنمد فمي عمام  8002لزيمادة اتسماو وفلاليمة إشمراك الجمهمور فمي عمليمة صمنع
قممرارات حكومممة المدينممة وهممو يتممألم مممن  42-82عضمموا ويشممكل توازنمما بممين أفممراد المجتمممع وممموظفي مكاتمم المدينممة.
يستلرض  PIACممارسمات المدينمة الحاليمة ويرتمري سياسمات ومبمادي توجيهيمة جديمدة ويولمو الدوات والمموارد لمسماعدة
موظفي المدينة على إشراك مجتملات بورتالند المتنوعة بطرو ذات ملنى.
متطلبات أعضاء PIAC
على أعضاء  PIACأن يحضروا اجتماعات شهرية فمي أول يموم ثالثماء ممن الشمهر ممن السماعة  0340حتمي السماعة 2300
مساء في قاعة المدينة .المشاركة في اجتماعات مجموعات اللمل وعمل المشروعات بليدا عن االجتماعات الشهرية المنتظمة
مطلوبة في بلض الحيان .قد يترت على بلض االلتزامات بالوقت اإلضمافية الحضمور إلمى مجلمد المدينمة أو االسمتجابة إلمى
طلبات حس الحاجة .
اإلنجازات المختارة
 اعتمد مجلد المدينة مبادي إشراك الجمهور التي وضلها .PIAC
 وضع  PIACالسئلة التي يج أن تجي عليها مكات المدينة حول كيفية النظمر إلمى مسماهمة الجمهمور فمي تطموير
كافة الروانين والررارات والترارير التي ُتلرض على مجلد المدينة.
 ساعد  PIACفي صياغة أهدام وسياسات جديدة إلشراك المجتمع فمي وضمع وطمة بورتالنمد الشماملة وهمي سياسمة
المدينة الرئيسية ووثيرة التوطيط للسنوات ال  80المربلة .
 اعتمد مجلد المدينة مبادي  PIACالتوجيهية إلشراك المجتمع المحلي في تنمية ميزانية المكات .
 يساعد  PIACاآلن في تشكيل وتطوير أداة لتوجيه تنفيذ وطة بورتالند الشاملة .
طلبات التقدم
سيتم قبول طلبات التقدم حتى  22تشرين األول/أكتوبر  .2102يستطيع أي شوص يليش أو يومدم أو يلممل أو يتلبمد أو
ملتحمو بمدرسمة فمي بورتالنمد الترمدم لللممل فمي  . PIACويلتمزم  PIACبالتمثيمل المتنمو ممن اللديمد ممن المجتملمات فمي
بورتالند .نحث وصيصا الفراد من المجتملات المحرومة أو سيئة التمثيل فمي اللمليمات الحكوميمة علمى الترمدم .اتصمل بآشملي
همورن ( )Ashley Horneعلمى المرقم  004-284-0808أو علمى  ashley.horne@portlandoregon.govأو
حمل التطبيو من . http://www.portlandoregon.gov/oni/61548

للمساعدة على ضمان المساواة في الوصول إلى برامج وخدمات وأنشطة مدينة بورتالند ،ستعدل المدينة إلى حد معقول السياسات /
اإلجراءات وتوفر الوسائل المساعدة  /الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة .اتصل على الرقم  ،228-358-2525أو بالهاتف النصي على
الرقم  ،228-358-8383أو بخدمات ترحيل االتصاالت بوالية أوريغون على الرقم  )322( 582-5022لطرح هذه الطلبات أو قم
بزيارة http://www.portlandoregon.gov/bibs/48889

