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Những Gói Màu Đỏ - Khoản cắt giảm Ngân Quỹ Tổng Hợp
Những Gói Màu Xanh Lá Cây - Những gói tạo thu nhập để cân bằng ảnh h ưởng từ ngân quỹ tổng hợp.
Gói Xanh Dương - Điều chỉnh nguồn lực, không phải là ảnh hưởng từ ngân quỹ tổng hợp

Khu Vực Phục Vụ A: Quản Lý Tài Sản, Phòng Điều Hành/Việc Điều Hành Và Những Chiến Lược
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Chăm sóc những tòa nhà công viên, thiết bị, nhà vệ sinh, sân chơi và những tài sản đã được xây cất và đang phục vụ công chúng.
*Các Phục Vụ Trung Tâm, Quản Lý Tài Sản & Bảo Trì Trọng Yếu
Năng Suất Phân Nhiệm - cung cấp cho việc cắt giảm hiện thời một
nhân viên hỗ trợ toàn thời gian, nếu việc bổ sung một lần v à việc đầu tư
Tài Sản Và
Chương Trình Quản năng suất được thực hiện (đòi hỏi phải có ngân quỹ hỗ trợ một lần để có
$70,000
(1.00)
Phát Triển
Lý Tài Sản
thể đạt được). Cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cần thiết để đạt được năng
suất công nghệ trong việc theo d õi thời gian bằng cách sử dụng cách
nhập dữ liệu di động.
Cắt Giảm Các Phục Vụ Trung Tâm - giảm bớt một Thợ Sửa Ống Nước,
Tài Sản Và
Các Phục Vụ Trung một Nhân Viên Vận Hành Thiết Bị Tự Động, và một Thợ Bảo Trì Cơ Khí.
$270,000
(3.00)
Phát Triển
Tâm
Những cắt giảm này sẽ làm giảm khả năng giải quyết kịp thời những y êu
cầu bảo trì cơ sở của PP&R.
Cung cấp việc quản lý năm tài chính hữu hiệu, có trách nhiệm giải trình & không nhân đôi các quy trình kinh doanh (công nghệ thông tin, kế toán, biên
* Nhân Viên Văn Phòng Điều Hành & Phân Tích, Tài Chính, and Phát Triển Nhân Lực
Việc cắt giảm nhân sự theo mùa cho Các Vận Hành và Chiến Lược Tài Chính và Văn Phòng Điều Hành - Các quỹ được sử dụng cho việc
Các Vận Hành
dự thảo ngân sách hàng năm và để hỗ trợ những dự án đặc biệt, tái c ơ
$70,000
Tất cả
& Chiến Lược
cấu đã giảm phụ thuộc vào việc thuê mướn nhân sự theo mùa để làm
công việc ngân sách. Ảnh hưởng tới khả năng linh hoạt nhân sự đối với
các dự án đặc biệt.
Cắt giảm tại Cục Dịch Vụ Công Nghệ Giữa Các Cơ Quan dành cho vị
trí Nhân Viên Phân Tích Ứng Dụng- cắt giảm 0.5 vị trí làm toàn thời gian
của người hỗ trợ phát triển ứng dụng. Phần công việc cho 0.5 vị trí to àn
thời gian còn lại sẽ được giới hạn ở việc duy tr ì các hệ thống hiện thời
Các Vận Hành
$96,500
Công Nghệ
(MicroMain) và sẽ loại bỏ khả năng phát triển nền tảng nội bộ mới (các
& Chiến Lược
chương trình phải có ngân sách và chi trả trực tiếp cho công việc dự án
để đạt được các giải pháp công nghệ v à hiệu quả). Theo Cục Dịch Vụ
Công Nghệ, cũng có thể gây nguy cơ trong khả năng giữ lại phần nguồn
lực 0.5 toàn thời gian còn lại.
Kết nối các phục vụ của chúng tôi với tất cả các cộng đồng thông qua việc thu hút sự tham gia của cộng đồng, đóng góp v à quan hệ đối tác, tiếp cận và
* Quan Hệ Cộng Đồng & Trung Tâm Phục Vụ Khách Hành
Cắt giảm phục vụ cuối tuần tại Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng
Những cuộc gọi cho Nhân Viên Tuần Canh Cuối Tuần sẽ được chuyển
vào hộp thư thoại, và những Nhân Viên Tuần Canh sẽ cần phải thực hiện
Các Vận Hành Trung Tâm Phục Vụ
$45,000
(1.00)
một phương pháp mới để tìm lại các cuộc gọi. Giảm khả năng quản lý c ơ
& Chiến Lược Khách Hàng
sở dữ liệu và những phần công việc khác mà đã từng có thể làm được
trong khoảng thời gian giữa các cuộc gọi cuối tuần. Giám 1.0 vị trí Chỉ
Huy Viên Giải Trí toàn thời gian
Điều chỉnh lại việc tham gia của công chúng và việc tiếp cận cộng
đồng - dời 1 vị trí tiếp cận cộng đồng to àn thời gian (Bình Đẳng Và Hòa
Quan Hệ Cộng
Các Vận Hành
Hợp) thành hỗ trợ hành chính cho Các Vận Hành & Chiến Lược. Cắt giảm
$80,000
(1.00)
Đồng/Bình Đẳng Và
& Chiến Lược
1 vị trí toàn thời gian Ngân Quỹ Tổng Hợp, phần thu hút sự tham gia của
Hòa Hợp
cộng đồng, loại bỏ khả năng d ành cho những sự kiện và giảm hỗ trợ cho
việc huy động vốn và quy hoạch các dự án .
Các Vận Hành
& Chiến Lược

Trung Tâm Phục Vụ
Khách Hàng

Mức tăng hàng năm đối với các khoản phí tính cho các giấy phép sử
dụng đặc biệt (mức tăng cao hơn mức yêu cầu lạm phát tiêu chuẩn)

$90,000

Khu Vực Phục Vụ B: Quản Lý Đất Đai, Lâm Nghiệp Đô Thị
Chăm sóc vận hành thường ngày tại những công viên đã phát triển của chúng ta.
* Các Vận Hành Bảo Dưỡng Công Viên, Sân Cỏ Và Việc Tưới Nước
Thay thế Ngân Quỹ Tổng Hợp bằng Thu Nhập từ Việc Đậu Xe Có Thu
Phí Của Công Viên Washington - Chương trình Đậu Xe Có Thu Phí
Bảo dưỡng Công
Của Công Viên Washington đ ã thành công trong việc tạo được những
Quản Lý Đất
viên và Trồng Vườn
11
khoản ngân quỹ và mức phí sẽ được tăng lên trong mùa đông năm nay.
Đai
(Công viên
Việc này sẽ mở rộng các phục vụ được tài trợ một phần thông qua thu
Washington)
nhập từ việc đậu xe bao gồm bảo dưỡng công viên. Đòi hỏi phải tái đàm
phán Hiệp Định 6 Bên.
Giảm Tuần Suất Dọn Dẹp Phòng Vệ Sinh Trung Tâm Thành Phố Bảo Dưỡng Công
giảm từ 2 lần một ngày thành một lần một ngày. Đây là tần suất dọn dẹp
Quản Lý Đất
12
Viên Tại Trung Tâm vệ sinh bằng với các công vi ên lân cận khác. Việc giảm tần suất dọn dẹp
Đai
Thành Phố
vệ sinh có thể dẫn đến việc các c ơ sở bẩn và có những khiếu nại liên
quan đến sự sạch sẽ.

13

Quản Lý Đất
Đai

Sân Cỏ & Việc Tưới
Nước

Cắt Giảm Việc Sử Dụng Nước Ngoài Trời - 1. Sử dụng hệ thống quản
lý Điều Khiển Tưới Trung Tâm chúng ta hiện có, thứ mà cung cấp chương
trình tưới nước cho 80 công viên, để giảm 10% lượng nước tưới được sử
dụng. 2. Đội ngũ nhân viên của Direct Zone lập chương trình các điểm
kiểm soát tưới nước (không thuộc hệ thống Điều Khiển T ưới Trung Tâm)
với thời gian chu kỳ thấp h ơn 10%. 3. Tạo dựng một lịch trình hàng ngày
được giảm tải dành cho 16 Khu Vực Nghịch Nước/ Những Tính Năng
Tương Tác Với Nước trong các Công viên.

$100,000

$88,000

$200,000

‐
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Quản Lý Đất
Đai
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Quản Lý Đất
Đai

16

Quản Lý Đất
Đai

Loại bỏ phục vụ đối với các bất động sản không phải là cốt lõi trong
Phân khu Quản lý Đất đai của PP & R - Các bất động sản trong nhóm
Quản Lý Đất Đai &
này bao gồm dịch vụ đến các khu vực chưa phát triển, bất động sản thuộc
Bảo Dưỡng Khu Vực sở hữu của các cục bộ khác và các bất động sản khu vực tự nhiên với
Tự Nhiên, Sân Cỏ & sức khoẻ sinh thái thấp, chức năng và giá trị tài nguyên tự nhiên như
Việc Tưới Nước
được đánh giá trong bản cập nhật Bản Đánh Giá Ưu tiên Quản lý Khu
Vực tự nhiên (Natural Areas Management Priority Matrix) năm 2015 c ủa
chúng tôi.
Bảo Dưỡng Công
Nâng tiền phí để gia tăng việc thu hồi phí tổn của các khoản sử dụng
Viên (Sân Cỏ, Tưới
cá nhân các cơ sở công viên - thu hồi một phần các chi phí cho việc sử
Nước, Bảo Dưỡng),
dụng độc quyền các tài sản được thuê của công viên bao gồm các khu
Những Khu Vườn
vườn cộng đồng, công viên Waterfront đ ể sửa chữa sau khi được sử
Cộng Đồng, Phục Vụ
dụng với cường độ cao, sân vận động (Walker, Delta, Erv Lind, Skavone)
Khách Hàng (vận
, giấy phép quay phim để xem xét và kiểm tra, và địa điểm cho thuê dã
động viên, sự kiện,
ngoại.
giấy phép)

Tất cả

Chi phí Điện, Nước, Ga Chuyển qua Các Tổ chức Đối tác- Chuyển
trách nhiệm thanh toán điện, nước, ga cho người thuê Các Tòa NhàCông
viên (Biệt Thự Pittock, Bảo tàng Trẻ em và Quảng trường Tòa Nhà Tiên
phong).. Một số có thể đòi hỏi phải thay đổi hiệp định hiện có.

Bản Đánh Giá Đậu Xe Chiến Lược & Nghiên Cứu Thu Nhập- ăng thêm
bãi đậu xe trả tiền tại các công vi ên điểm đến và các bến tàu - yêu cầu
phải có một khoản đầu tư một lần vào nghiên cứu đậu xe, với các khoản
tiết kiệm từ ngân quỹ tổng hợp hiện thời th ì điều đó có thể đạt được vào
trong một năm trong tương lai
Kết nối mọi người với thiên nhiên và môi trường của chúng ta.
* Giáo dục Môi trường, Các Khu Vực Tự Nhiên / Quản lý Rừng và Các Khu Vườn Cộng đồng
Ngừng Trồng Và Bảo dưỡng Khu Chuyển Tiếp Trung Tâm Thành Phố
- Loại bỏ dịch vụ của chúng tôi đối với cây trồng ở trung tâm th ành phố
trong Khu Chuyển Tiếp. Đây là trợ cấp 100% từ ngân quỹ tổng hợp cho
Quản Lý Đất
Vườn Tược Trung
18
một bất động sản không thuộc công vi ên. Ảnh hưởng tới 300 khu vườn
Đai
Tâm Thành Phố
trồng trong chậu trong khu trung Tâm Th ành Phố sẽ không được trồng
hoặc bảo dưỡng.
17

Quản Lý Đất
Đai

Tất cả

Giảm Dịch Vụ Đường Mòn Trong Khu Vực - Loại bỏ việc chăm sóc
cảnh quan dọc theo tất cả đường mòn khu vực. Loại bỏ dịch vụ định kỳ
trừ khi cần thiết (ví dụ: kính vỡ hoặc h ình vẽ bậy trên tường theo như
được công chúng báo cáo). Giới hạn chỉ dọn dẹp vệ sinh v à kiểm tra an
toàn mỗi tuần. Không có dịch vụ hay kiểm tra định kỳ.
Loại bỏ Chương Trình Bảo Vệ Điều Tốt Nhất - Tương đương với 1 vị trí
Quản Lý Đất
Các Khu Vực Tự
toàn thời gian làm việc ở Forest Park và tương đương 1 vị trí toàn thời
21
Đai
Nhiên
gian làm việc dọn cỏ dại tại những khu vực khác Ch ương trình này trước
đây được tài trợ chung với BES.
Chăm sóc và thi hành luật lệ liên quan đến cây cối của Portland trên đất công cộng và tư nhân.
* Quy Trình Lâm Nghiệp Đô Thị Và Quy Chế Lâm Nghiệp Đô Thị
Các Khu Vực Tự
Quản Lý Đất
19
Nhiên/ Các Con
Đai/Đường Mòn
Đường Mòn

$85,000

(0.85)

$200,000

$193,500

$100,000

$100,000

(1.00)

$52,000

$200,000

(2.00)

$400,000

1.00

Các Dịch Vụ
Giải Trí

Trung tâm Cộng đồng Fulton & Hillside - (1) ngừng vận hành Trung
tâm Cộng đồng Fulton thông qua việc bán lại hoặc t ìm một tổ chức khác
để điều hành và duy trì cơ sở. (2) chuyển đổi Trung Tâm Cộng Đồng
Hillside sang một tổ chức đối tác. Các trung tâm này đang nằm dưới
Các Trung Tâm Cộng quyền của một giám sát viên. Bất động sản của Fulton l à một cơ sở chỉ để
Đồng
cho thuê và cần sửa chữa đáng kể, việc bị ngăn cấm bởi lý do chi phí.
Hillside chủ yếu là một trường mẫu giáo và trung tâm sau giờ học, cũng
như một địa điểm cho thuê. PP & R đề xuất làm việc với một đối tác cộng
đồng để làm cho Hillside trở nên một cơ sở giải trí trong khi loại bỏ sự hỗ
trợ từ Ngân Quỹ Tổng Hợp hiện có đối với các hoạt động hoặc bảo tr ì.

$136,182

(5.25)

Các Dịch Vụ
Giải Trí

Trung tâm Cộng đồng Sellwood - ngừng vận hành Trung tâm Cộng
đồng Sellwood thông qua việc bán lại hoặc t ìm một tổ chức khác để điều
hành và duy trì cơ sở. Sellwood đòi hỏi phải có những sửa chữa đáng kể
Các Trung Tâm Cộng
và tốn kém, việc mà sẻ bị ngăn cấm bởi lý do chi phí, v à có những khó
Đồng
khăn đối với ADA. Trung tâm Cộng đồng Sellwood cung cấp một số l ượng
lớn các chương trình giáo dục mầm non và sau giờ học, làm giàu tri thức
cho người lớn và được dùng như là một nơi hội họp riêng tư.

$200,261

(6.75)

$35,000

(1.50)

Tính phí các cơ quan đối với việc loại bỏ cây khẩn cấp - Lâm Nghiệp
Đô Thị chi trả để loại bỏ cây cối tr ên các địa điểm do PBOT, ODOT và TriLâm Nghiệp Đô Thị:
Lâm Nghiệp Đô
Met quản lý. Thực hiện chương trình thanh toán. Các khoản thu nhập sẽ
24
Các trường hợp khẩn
Thị
đến tiết kiệm Ngân Quỹ Tổng Hợp cũng nh ư cung cấp kinh phí cho 1 vị trí
cấp về cây cối
làm việc toàn thời gian cho chương trình và việc thanh toán. Đòi hỏi phải
có ngân quỹ hỗ trợ để xây dựng hệ thống theo dõi và xuất hóa đơn.

Khu Vực Phục Vụ C: Giải Trí, Bình Đẳng Và Hòa Hợp
Có không gian hội họp cộng đồng (ví dụ như các trung tâm cộng đồng) để gặp gỡ, tập thể dục v à chơi đùa.
*Các Trung Tâm Cộng Đồng

26
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Trung tâm Cộng đồng Woodstock - ngừng vận hành Trung tâm Cộng
Các Trung Tâm Cộng đồng Woodstock thông qua việc bán lại hoặc t ìm một tổ chức khác để
Đồng
điều hành và duy trì cơ sở. Đây là trung tâm nhỏ nhất của chúng tôi, với
lịch trình, nhân viên và kinh phí h ạn chế.
Bơi lội và dạy về An Toàn Dưới Nước.
* Khu Thể Dục Dưới Nước
Các Dịch Vụ
Giải Trí

30

Các Dịch Vụ
Giải Trí

* Khu Thể Dục Dưới
Nước & Thể Thao

Loại Bỏ Các Đài Phun Nước - loại bỏ hỗ trợ từ Ngân Quỹ Tổng Hợp đối
với 16 đài phun nước có tính trang trí và 7 đài phun nước có tính tương
tác đang chiếm những khoảng không gian công cộng trên các đường đi
và trong các công viên khắp thành phố. Các đài phun nước sẽ cần được
dỡ bỏ và ảnh hưởng sẽ lớn hơn là việc ngưng hoạt động bởi vì chúng có
thể trở nên mối phiền phức hấp dẫn. Trách nhiệm n ày được chuyển giao
cho các Công viên khi được cho là vấn đề pháp lý về mức giá nước cấp
cho các đài phun nước, nhưng một quyết định đã được đưa ra rằng đó là
việc sử dụng hợp lý các khoản tiền đóng góp v ì vậy có thể xem xét lại
thông qua nguồn đó.

$500,000

(3.00)

.
* Các Trung tâm PP & R cung cấp Chương Trình Nghệ Thuật (bao gồm MAC, CMC, Laurelhurst Studio, và Trung tâm Văn hóa Thế giới Firehouse) và
Điều Chỉnh Phòng Tập Khiêu Vũ Laurelhurst- đóng cửa hoặc chuyển
đổi sang một tổ chức khác của trung tâm chuyên múa của Các Công
Các Môn Nghệ
Viên. Chi tiêu vẫn giữ ở mức tương đối bằng nhau nhưng thu nhập đã suy
Các Dịch Vụ
31
$0
(0.50)
Thuật, Văn Hoá Và
giảm trong nhiều năm. Khoản đóng góp ngân quỹ tổng hợp có giới hạn
Giải Trí
Sự Kiện Đặc Biệt
(39.000 đô la) là dành cho ngư ời nhân viên mà có thể được sắp xếp để
cung cấp các dịch vụ nghệ thuật biểu diễn tại các trung tâm khác nh ư
Peninsula và Matt Dishman.
Cung cấp dịch vụ giải trí cho người già và / hoặc thành viên cộng đồng có thu nhập thấp.
* Bình Đẳng Và Hòa Hợp, Giải Trí Thích Nghi Và Hòa Nhập, và Giải Trí Cho Người Cao Niên
Dự toán tổng cộng
$3,311,443
(25.85)
Thị trưởng yêu cầu cắt giảm 5% Ngân Quỹ Tổng Hợp, bằng với

$3,266,188

