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هدفنا

آلية عمل النظام

من جهاز الكمبيوتر ،انتقل إلى
www.portlandoregon.gov/campsite
أنشأت المدينة نموذجًا إلكتروني ًا يتيح لك
إمكانية توفير المعلومات في الحاالت التالية:
• الحاالت المتكررة إلبداء ُ
المخيِّمين سلوكيات
تنطوي على عنف مفرط (إطالق التهديدات
الشفوية المباشرة أو اإلتيان باألفعال التي
تقصد الترهيب مثل المطاردة أو التلويح أو
رفع القبضة .اتصل برقم  1-1-9للحصول على
ً
الحقا).
المساعدة على الفور ،وامأل هذا النموذج
• الثمالة و/أو تعاطي المخدرات الالفت
للنظر في مكان عام (إذا كانت الحالة
ً
أيضا ،فيُرجى االتصال برقم ).1-1-9
طارئة
• إعاقة منطقة ُ
المخيم ألحقية المرور العام
(مثل الممرات الجانبية والمسارات)
• إساءة استخدام المساحات العامة (مثل
استخدامها كدورة مياه)
• اإلنشاءات (مثل األكواخ واألعشاش
والمآوي الجماعية)
• النفايات الزائدة و/أو العناصر ذات المخاطر
الحيوية (مثل ال ُحقن المستعملة المتروكة)
• اإلضرار بالبيئة (مثل قطع األشجار أو األغصان،
أو حفر خندق على جانب التل ،وما إلى ذلك)
تستخدم المدينة المعلومات التي تدلي بها إلعالم
الوكاالت المعنية ولالستجابة بسرعة وكفاءة.
ً
أيضا اإلبالغ عبر االتصال برقم الهاتف
يمكنك
الخاص بمعلومات المدينة/المقاطعة)503( :
 ،4000-823ويمكن أن يقدم لك المساعدة في
اإلبالغ متخصص في المعلومات واإلحاالت.
للتعرف على معلومات حول سياسات المدينة
بخصوص ُ
المشردين واإلسكان ،تفضل بزيارة
الموقع www.portlandoregon.gov/toolkit

نهدف لتوفير نظام يستجيب الحتياجات مجتمعنا.
إن نظام نقطة اتصال واحدة مصمم لجمع
ُ
بالمخيمات الحضرية.
كافة الشواغل المرتبطة
حيث يوفر:

تطبيق  PDX Reporterعلى
هاتفك الذكي
يتوفر اإلصدار اإللكتروني لتطبيق
 www.pdxreporter.orgاآلن على هاتفك
الذكي .ويتيح لنا هذا اإلصدار الجديد تحديث
التطبيق بصفة منتظمة وبسهولة أكبر لتحسين
تجربة المستخدم .نحث األفراد على التوقف
عن استخدام إصدارات  iOSوAndriod
القديمة لتطبيق  PDX Reporterألنها لم تعد
تتلقى تحديثات الصيانة وستتم إزالتها بالكلية.
إلنشاء رمز للتطبيق الجديد على الشاشة
الرئيسية بهاتفك:
 )1تفضل بزيارة  www.pdxreporter.orgعبر
مستعرض الويب على هاتفك.
 )2سجِّل الدخول باستخدام نفس اسم
المستخدم وكلمة المرور اللذين تم
إنشاؤهما للموقع اإللكتروني للمدينة.
 )3أضف اختصارًا (رمز) على الشاشة الرئيسية
لهاتفك لسرعة الوصول إلى التطبيق
اإللكتروني.
ألي استفسارات ،تعليقات ،شواغل؟
ً
بريدا إلكتروني ًا إلى
أرسل
ReportPDX@portlandoregon.gov

• واجهة سهلة االستخدام؛
• استخدام موارد المدينة بشكل موجه
• إنشاء قنوات اتصال مفتوحة بين جميع أصحاب
المصالح (مثل الخدمات االجتماعية وخدمات
اإلسكان والشرطة وأفراد المجتمع)؛
• نظام معلومات واحد ومركزي لفهم وتحليل
األماكن األكثر احتياجًا للخدمات.
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