سیاستهای باغ مشارکتی
 .1ما در تمام طول سال آماده پذیرش شما در باغ هستیم .شما طرح خود را در طول فصل رشد اصلی (آوریل-اکتبر) با استفاده از این
موارد نمایش میدهید:
 آمادهسازی خاک برای کشت.
 کشت و رشد محصوالت.
 برداشت محصوالت رسیده.
ً
 کندن علفهای هرز ،مخصوصا علفهای اطراف گلها یا دانهها.
 جمع کردن علفهایی که میخواهید ذخیره کنید ،پیش از افتادن آنها روی خاک.
 .2هنگامی که بهطور فعال باغبانی نمیکنید ،با انجام کارهای زیر از طرح باغ خود محافظت کنید:
 کندن علفهای هرز ،مخصوصا ً علفهای اطراف گلها یا دانهها.
 جمع کردن گیاهان خشک ،پژمرده یا در حال خشک شدن ،مخصوصا ً اگر کامالً خشک شده یا آفتزده هستند.
 مرتب کردن سازههای فصلی مانند جعبههای گوجهفرنگی ،دیرکها ،داربستها و چوبها در زمانی که از آنها استفاده
نمیشود.
 .3شما موظفید مسیرها و خطوط نردهای مجاور طرح خود را حفظ کنید.
 حاشیههای مسیر خود را  2.5تا  3فوت و بهصورت مسطح نگه دارید تا دیگران بتوانند به آسانی از روی آن عبور کنند.
 علفهای روی مسیرها و خارج از نرده را بکنید ،البته اگر طرح شما با یک نرده هم حاشیه است.
 اسباب و لوازم را داخل طرح خود نگه دارید.
 گیاهان را در محدوده طرح خود نگه دارید.
 .4پارک و فضای سبز پورتلند خدمات جمعآوری زباله یا ضایعات گیاهان را ارائه نمیدهد .وظیفه مدیریت مواد درختان
(شاخوبرگ) و ضایعات از طرح بر عهده شماست.
 شما میتوانید این مواد را در طرح خود کمپوست کنید ،آنها را دفن کنید یا در سطلهای زباله حیاط منزل بریزید.
 هیچگاه این مواد را داخل یا خارج از باغ خالی نکنید.
 .5از ورود جوندگان و حشرات نیشدار به ساختمانهای موجود در باغ جلوگیری کنید.
 آشغالها را بردارید و مرتبا ً توده کمپوست خود را بچرخانید.
 حذف منابع غذایی بهوسیله برداشت محصول رسیده و برداشتن تکههای غذا در آشپزخانه خانه.
 خاک ریختن روی آبهایی که بیش از  3روز در جایی قرار دارد تا از تخمگذاری پشه جلوگیری شود.
 .6به کشاورزی ارگانیک نیاز است.
 فقط از کودها ،علفکشها یا حشرهکشهای ارگانیک استفاده کنید.
 اگر از مجاز بودن محصولی که میخواهید استفاده کنید مطمئن نیستید ،اسم آن را در وبسایت مؤسسه بررسی مواد ارگانیک
جستجو کنید یا با شماره  503-655-8631با خط راهنمای  Master Gardenerتماس بگیرید.
 .7حداقل  6ساعت در سال برای خدمت به باغ مشارکتی خود اختصاص دهید .شما باید تا  30ژوئن سه ساعت و کالً  6ساعت تا 31
اکتبر تکمیل کنید.
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با مدیر باغ خود تماس بگیرید و لیست فعالیتهایی که در تعهد ساعتی خدمات شما به حساب میآید را از او بگیرید یا سؤاالت
متداول را مطالعه کنید.
اگر به دلیل ناتوانی جسمی یا شرایط شخصی نمیتوانید ساعات خدمات خود را تکمیل کنید ،با یکی از کارمندان تماس بگیرید
تا برای شما استثناء قائل شود.
باغبانهایی که به مدت  2سال پیاپی گزارش ساعات خدمات خود را کامل نکنند یا درخواست استثناء ندهند نمیتوانند موارد
رزرو شده خود را تجدید کنند و طرح آنها به فرد دیگری داده میشود.

مسئولیت باغبان و اجرای سیاست
باغبانها در رابطه با این سیاستهای باغ مسئولیت دارند .کارکنان و مدیران داوطلب باغ بهصورت منظم طرحها را در طول سال
کنترل میکنند .اگر باغبانی از سیاستهای باغ پیروی نکند ،کارکنان برای او یک تذکر ارسال میکنند.






اگر در طول فصل باغبانی اصلی (آوریل-اکتبر) بهنظر آید طرح باغ بدون توجه رها شده است ،کارکنان باغ آن را با دارنده
طرح در میان گذاشته و بررسی میکنند .دارنده طرح دو هفته برای پاسخگویی و شروع باغبانی وقت دارد .اگر پس از دو
هفته اقدامی صورت نگیرد ،طرح به فرد دیگری سپرده خواهد شد.
هنگامی که باغبان سومین تذکر خود را در طول فصل باغبانی دریافت کند میتواند وارد یک دوره آزمایشی شود که در آن با
کارکنان کار میکند تا یک طرح باغ برای کمک به نگه داشتن طرح ایجاد میکنند.
موارد رزرو شده باغبانهایی که چهارمین تذکر را در سال دریافت میکنند لغو میشود و طرح به فرد دیگری سپرده خواهد
شد.
باغبانها میتوانند با ارائه درخواست به هماهنگکننده برنامه باغ اجتماع در رابطه با تذکر باغ یا لغو طرح درخواست
بررسی مجدد بدهند .درخواست بررسی مجدد توسط هماهنگکننده برنامه باغ مشارکتی ،مدیر باغ محلی که فرد
درخواستدهنده در آنجا باغبانی میکند و مدیر باغی که عضو گروه نژادی/اقلیت است و/یا به همان زبان باغبان صحبت
میکند (درصورت وجود) بررسی خواهد شد.

اظهاریه مصونیت:
با پرداخت یا دریافت کمک هزینه طرح باغ مشارکتی ،شرکتکننده موافقت خود را با پیروی از فرآیندها و سیاستهای برنامه نشان میدهد و
موافقت میکند اداره پارک و فضای سبز ،برنامه باغهای مشارکتی ،شهر پورتلند ،صاحب ملک و مستأجرهای آن و افسران ،عامالن و کارمندان را
در برابر تمام خسارات ،ادعاها ،خواستهها ،دعاوی و اقدامات ناشی یا نتیجه هرگونه خسارت به ملک یا جراحات بدنی یا مرگ فرد بر اثر تصرف
و/یا استفاده از باغ توسط شرکتکننده ،باغبان همراه شرکتکننده یا میهمانان معاف بداند.

اظهاریه :ADA
بهمنظور حصول اطمینان از دسترسی برابر به برنامهها ،خدمات و فعالیتهای شهر ،شهر پورتلند بهطور معقولی سیاستها و رویهها را تغییر
خواهد داد و کمکها و خدمات مازاد را به افراد دارای معلولیت ارائه میدهد .در صورت داشتن اینگونه درخواستها از طریق شماره 503-823-
 )TTY 503-823-6868( 1612با کارکنان برنامه باغ مشارکتی تماس بگیرید.

اطالعیه عدم تبعیض:
برنامهها و خدمات پارک و فضای سبز پورتلند تنوع فرهنگی جامعه ما را منعکس میکند .ما بر اساس مذهب ،نژاد ،رنگ ،جنسیت ،ملیت ،گرایش
جنسی ،سن یا توانایی بین انسانها تبعیض قائل نمیشویم.
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