ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺣوی از ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن در Omaha-Council
Bluffs
ﺷﺎرواﻟﯽ  Omahaو طرفھﺎی ھﻣﮑﺎر
طرزاﻟﻌﻣل ﻧﻘد ﻋﺎﻣﮫ
اﯾﻦ درﻓﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻣﺴﮑﻦ از  14ﻣﯽ  2018ﺗﺎ  29ﺟﻮن  2018در ﻣﻌﺮض ﻗﻀﺎوت اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آدرس اﯾﻤﯿﻞ  fairhousing2018@gmail.comﯾﺎ اداره ﭘﻼن ﮔﺬاری ﺷﺎرواﻟﯽ  Omahaﺑﮫ آدرس
 1819 Farnam St. Suite 1111, Omaha, NE 68183آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺖ.
ھﻣﮑﺎران ﭘروﮔرام ھﻣﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣﮭﻠت ﻋﺎﻣﮫ ﻧﻘد ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود ،ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺟواب ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ
ﺻورت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗﺎﻟب درﯾﺎﻓت دﯾدﮔﺎه اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .دﯾدﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد آدرس ﺑرﮔﺷت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎﺟل ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﻗرار داده ﺷدن ﻣوﺛر آﻧﮭﺎ در درﻓت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻧد ،ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•

دﯾدﮔﺎهھﺎ را ﺑﺎ ﻋﻧوانﮔذاری ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺧش ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﻣﮑﺎن دﻗﯾق دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣرﺗﺑط اﺷﺎره ﮐﻧﯾد
دﯾدﮔﺎهھﺎ را ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾد
ﺟزﯾﯾﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ذﮐر ﮐﻧﯾد
اﺳﻧﺎد ﯾﺎ دﯾﺗﺎھﺎی ﻣرﺗﺑط را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد

ﺧﻠص اﺟرای
ﻗﺳﻣت 1

ھدف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن

ﻗﺳﻣت 2

ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺳﺎﺣوی و طرفھﺎی ھﻣﮑﺎر

ﻗﺳﻣت 3

ﺧﻠص ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﺎﻣﮫ

ﻗﺳﻣت 4

ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی

ﻗﺳﻣت 5

اھداف ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن

ﻗﺳﻣت  1ھدف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن
وزارت ﻣﺳﮑن و اﻧﮑﺷﺎف ﺷﮭری )» (HUDﻗﺎﻧون ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« ) (AFFHرا در ﺟوﻻی 2015
ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم » ،HUDﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻧده ،ﺑﺎ ھدف ﮐﻠﯽ
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺳﮑﺗور ﻣﺳﮑن و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎی ﻣوﺟود ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن اﻟﮕوھﺎی زﻧدﮔﯽ
ﮔﺳﺳﺗﮫ ﺑﺎ اﻟﮕوھﺎی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﺎ ً ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﻣﺗﻌﺎدل ،ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﺳﮑﺗورھﺎی ﻣﺗﻣرﮐز ﻧژادی و ﻗوﻣﯽ ﻓﻘر ﺑﮫ ﺳﮑﺗورھﺎی
ﻓرﺻت ،و زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی و ﺣﻔظ ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﻗواﻧﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن اﺳت .ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ھﻣﮑﺎران ﭘروﮔرام و ﭘروﮔرامھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن و اﻧﮑﺷﺎف ﺷﮭری ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺷود)«.(www.hudexchange.info/programs/affh/, 2017
ھدف از ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻗﺎﻧون ﺷﻔﺎفﺳﺎزی و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺿرورﯾﺎت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻣل ﺑودﯾﺟﮫ ﻣﺳﮑن
ﻓدرال ﺑود .طﺑق اﯾن ﻗﺎﻧون ،ﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑودﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر ﻣﺷﮑﻼت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﺣﻠﯽ و ﺳﺎﺣوی و ﺗﻌﯾﯾن
اوﻟوﯾتھﺎ و اھداف ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺣﻠﯾل ﻣرﺗﺑط ،ﺗﺣت »ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« ) (AFHﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد
).(https://www.huduser.gov, 2017
ﻗﺎﻧون  AFFHﭘروﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼن ﮔذاری را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای رھﻧﻣودھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد» .دوﻟتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ادارات ﻣﺳﮑن ﻋﺎﻣﮫ ،اﯾﺎﻟتھﺎ و ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻧزوی ﺑﺎﯾد در ﭘروﺳﮫ ﭘﻼن ﮔذاری ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﺷﺎرﮐت داده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﮭد ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻗﺎﻧون ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« رﻋﺎﯾت ﺷود .اﯾن
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول اﺻول ﺑﮭرهﻣﻧدی ھﻣﮫ اﻓراد از ﻓرﺻتھﺎی ﺑراﺑر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﻣذھب ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﺟﻧﺳﯾت ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ اﺳت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺣذف اﻟﮕوھﺎی
ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺣروﻣﯾت از ﻓرﺻتھﺎ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣﻠت اﺳت ،را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود )«.(2015 ،HUD
ﻋﺑﺎرات ﮐﻠﯾدی:
 :AFFHﻗﺎﻧون  HUDﮐﮫ ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺑودﯾﺟﮫ را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﮐوﺷش ﺑرای ﻣﺣﻘق ﮐردن ﺗﻌﮭد ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن ﻣﯽﮐﻧد
 :AFHارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗﺎﻧون  AFFHﺑﺎ ھدف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و اوﻟوﯾت
ﺑﻧدی اھداف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن

ﻗﺳﻣت  2ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺳﺎﺣوی و طرفھﺎی ھﻣﮑﺎر
»ﺳﺎﺣﮫ« ﺗﺣت ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾن » AFHﺳﺎﺣوی« ﺷﺎﻣل ﯾﮏ »ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺣﺻﺎﺋﯾوی ﺷﮭری« ﻣﺗﺷﮑل از دو اﯾﺎﻟت و ھﺷت
ﺑﺧش اﺳت .ﺑﺧﺷﮭﺎ ﻋﺑﺎرتاﻧد از :داﮔﻼس ،ﺳﺎرﭘﯽ ،ﮐﺎس ،واﺷﻧﮕﺗن و ﺳﺎﻧدرز در ﻧﺑراﺳﮑﺎ و ﭘوﺗﺎواﺗﺎﻣﯽ ،ﻣﯾﻠز و ھرﯾﺳون
در آﯾوا.
» HUDﻗﻠﻤﺮو« را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص« ) 24
 «.(CFR § 92.105در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻗﻠﻤﺮوھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه در »ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻣﺴﮑﻦ« )،(AFH
ﺷﺎﻣﻞ  Council Bluffs ،Omahaو  Bellevueاﺷﺎره دارد .اداره ﻣﺴﮑﻦ  ،(Omaha (OHAاداره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺨﺶ
داﮔﻼس ) ،(DCHAاداره ﻣﺴﮑﻦ ﺷﮭﺮی  (Council Bluffs (MHAو اداره ﻣﺴﮑﻦ  (Bellevue (BHAھﻤﮑﺎران
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم /Council Bluffsﺷﺎرواﻟﯽ  Omahaﻧﮭﺎد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ  AFHاﺳﺖ.
اﯾن ﺑﺧش ﮐﻠﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎره دﯾﺗﺎھﺎ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﮑﺗورھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﻗﻠﻣروھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﮫ
ﮐﻼن ﺗر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺟزﯾﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی داﺧل ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳﺎﺣﮫ ،ﮐﮫ ھﻣﮑﺎر اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد) ،ﻣﺛﻼً
ﻓرﻣوﻧت ﯾﺎ واھو( در ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار داده ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﮐﻼن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.
ھﻔت ھﻣﮑﺎر ﭘروﮔرام ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑﻼت و اھداف ﺳﺎﺣوی ﺑر ﺑﻧﯾﺎد دﯾﺗﺎھﺎی  ،HUDدﯾﺗﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و دﺧوﻟﯽ ھﺎی
ﻋﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐردﻧد .ﻗﻠﻣروھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺣﻠﯾل درﺑﺎره ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ  HUDﺑﺎ ھدف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣواﻧﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرﺗﺑط ﻣطرح ﮐرده ﺑود ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐردﻧد .ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ذرﯾﻌﮫ/ﺑرای ﻗﻠﻣرو ﺧﺎص اﯾﺟﺎد
ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺻورت رﻧﮕﯽ و ﺑر ﺣﺳب ﺷرح ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺷود:
Omaha
Council Bluffs
Bellevue
در ﺻورت ﺿرورت ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ذرﯾﻌﮫ ادارات ﻣﺳﮑن ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳرﻧﺎم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اداره ﻣﺳﮑن ﻣرﺗﺑط
ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد.
اداره ﻣﺳﮑن Omaha - OHA
اداره ﻣﺳﮑن ﺑﺧش داﮔﻼس DCHA -
اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری Council Bluffs - MHA
اداره ﻣﺳﮑن Bellevue - BHA
ﻗﺳﻣت  3ﺧﻠص ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ھدف و ﭘروﺳﮫ
ﺗﺣﻠﯾل ﺳﺎﺣوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺷﺎﻣل ﭘروﺳﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑود .ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﺎﻣل ﺑﮭرهﻣﻧد ﮐردن
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن از ﻓرﺻت ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن و در روﯾدادھﺎی
ﻋﺎﻣﮫ ﺑود .در ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از راﭘورات ،ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎ ،ﮔﻔﺗﮕوھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﮫ ﭼﻠﻧﺞ ھﺎی راﯾﺞ و اوﻟوﯾتھﺎی اﯾن ﺳﮑﺗور
اﺷﺎره ﺷد .ھﻣﮑﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﻣواﻧﻊ ﭘﯾش روی ﻓرﺻتھﺎ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ در ،Omaha
 Council Bluffsو  Bellevueﺿروری ﺑود .اﯾن ﻋواﻣل ﻣﺑﻧﺎی اھداف ﺳﺎﺣوی و ﻗﻠﻣروﯾﯽ ﺑود.

روﯾدادھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ

 12ﺟﻠﺳﺎت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳود در ﺳﮑﺗورھﺎی ﺗﻣرﮐز ﺷﺎﻣل:
ﮔروپھﺎی ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻣﺷورﺗﯽ
اﻧﺟﻣن اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ
اﺗﺎق ﺗﺟﺎرﺗﯽ
اﻧﺟﻣن ﻣﻌﻠوﻟﯾن
اﻧﺟﻣن LGBTQ
ﺟﻠﺳﮫ  OmahaﺟﻧوﺑﯽLatinx/
رھﺑران ﺗﺟﺎری و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  Omahaﺷﻣﺎﻟﯽ
روﯾداد ﺷﺑﮑﮫ ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی
واﻗﻌﯾتھﺎی ﻧﺷﺳت ﻣﺳﮑن )ﻗرﺿﮫ دھﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮔزاران اﻣﻼک(

 15ﺟﻠﺳﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ آزاد؛

اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎ ھدف ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ و ﺗﻌﺎﻣل ﺑرﮔزار ﺷد .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﭘروﺳﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و  AFFHآﺷﻧﺎ
ﺷدﻧد و دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﮐردﻧد .ﺟﻠﺳﺎت در  Bellevue ،Council Bluffsو ﭼﻧدﯾن ﻧﻘطﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ
 Omahaاز ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎل ﺷرق و ﺟﻧوب ﺷرق  ،Omahaﻣﯾدﺗﺎون ،ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ،ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ و اﻟﮑﮭورن ﺑرﮔزار ﺷد.
ﭼﻧدﯾن روﯾداد ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺎﻣل:
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ ھدف ﺗروﯾﺞ وﯾب ﺳﺎﯾت  AFFHو ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺳﺎﺣوی در ﺟﺷﻧوارهھﺎ ،ﻣراﺳم ﻣﺎرش ،ﺑﺎزارھﺎی زراﻋﯽ،
ﻧﺷﺳتھﺎ و روﯾدادھﺎی ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﮑﺗب در ﺳطﺢ ﺷﮭر اﺷﺗراک ﮐردﻧد .ﮔروپ  AFFHدر ھﻣﮫ ﺟﻠﺳﺎت »اﺗﺣﺎد ﻣﺣﻠﮫ«
اﺷﺗراک ﮐرد و ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت رھﺑری  One Omahaﭘرداﺧت .ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ رھﺑران
ﻣﺣﻠﮫ از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره  AFFHرا در ﺟﻠﺳﺎت اﻧﺟﻣن ﺧود ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ  16رھﺑر
ﻣﺣﻠﮫ در آن دﺳﺗﮫ از ﺳﺎﺣﺎت ﺳرﺷﻣﺎری ﮐﮫ  HUDﺑﮫ ﻋﻧوان ) R/ECAPﺳﺎﺣﺎت ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﻧژادی/ﻗوﻣﯽ(
ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑود ،درﺧواﺳت وﯾژه ﻓرﺳﺗﺎدﯾم .ﺷش ﻣﺣﻠﮫ از  16ﻣﺣﻠﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره اﺑﺗﮑﺎر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن ﺷدﻧد و اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .در ﺿﻣن ،دو ﻧﺷﺳت »واﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺳﮑن« ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗروﯾﺞ رھﻧﻣودھﺎی
 AFFHدر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎرﮔزاران اﻣﻼک ،ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاران و ﻗرﺿﮫ دھﻧدﮔﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن ﺑرﮔزار ﺷد.

ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن:

ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺳﺎﺣوی ﻣﺳﮑن ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن  Omahaﺗرﺟﻣﮫ ﺷد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت  AFFHﺑﮫ »ﮐﺎرﮔروپ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن« اراﺋﮫ ﺷد .ﮐﺎرﻣﻧدان »ﺣﻘوق و رواﺑط ﺑﺷری« و »ﭘﻼن ﮔذاری« در »ﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻣﯾل ﻟوﺗران« ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ و
ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده دﯾدار و ﺳواﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﯾﺎت آﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن در  Omahaﻣطرح ﮐردﻧد .اﯾن ﮔروپ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن »ﻣﮑﺎﺗب ﻋﺎﻣﮫ  «Omahaﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،درﺑﺎره اﯾن اﺑﺗﮑﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ
ﮐرد.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎی ﺷﺧﺻﯽ:

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣﮏ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﭘروﺳﮫ ای دوام دار در ﭘروﺳﮫ »ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« ﺑود .ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎفھﺎی
ﻣﺷﺎرﮐت ،ﮐوﺷشھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﮔروپھﺎ ﯾﺎ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﺎص ﺻورت ﮔرﻓت.

ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎ:

•

•

ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺳﺎﺣوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن :ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن،
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ و ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﻠﮫ را ﭘوﺷش ﻣﯽداد .اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ده ﻟﺳﺎن
ﺗرﺟﻣﮫ و ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن و ﮐﺎﻏذی در ﭼﻧدﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،روﯾداد و ﻣﮑﺎن در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗوزﯾﻊ ﺷد .ﺑﯾﺷﺗر
از  1,700ﺟواب از طﯾف ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ وﺳﯾﻌﯽ از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﺎﺣﮫ ﺟﻣﻊآوری ﺷد.
 AFFHﭼﯾﺳت؟ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ :اداره »ﺣﻘوق و رواﺑط ﺑﺷری« و »ﭘﻼن ﮔذاری« در ﺟرﯾﺎن دو ﺳﺎل اﺧﯾر
ﺗوزﯾﻊ ﮐرده اﺳت .ﺳواﻻت ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾض ﺑود .اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻟﺳﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد.

•

•

ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻣﺳﮑن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن :در »ﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻣﯾل ﻟوﺗران« ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده اﺟرا
ﺷد .اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده ﺟدﯾد و ﭼﻠﻧﺞ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ آﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ
ﻣﺳﮑن در  Omahaﺑود.
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ اﻧﮑﺷﺎفدھﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ اﻓزاﯾش ﻣﺎﻟﯾﺎت ) :(TIFﮐﺎرﻣﻧدان ﭘﻼن ﮔذاری ﺷده ﺑﯾن ﮔروپ
ﺑرﮔزﯾدهای از اﻧﮑﺷﺎفدھﻧدﮔﺎن  TIFﺗوزﯾﻊ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻧظر آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﭼﻠﻧﺞ ھﺎ و اﻣﺗﯾﺎزات اﻧﮑﺷﺎف
ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت در  Omahaرا ﺟوﯾﺎ ﺷوﻧد.

در  24اﮐﺗوﺑر »ﻧﺷﺳت ﭘﯾﺷﺑرد ﺳﺎزﻧده ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« در »ﻣرﮐز ﺗﺷرﯾﻔﺎت اﺳﮑﺎﺗﻠﻧد« ﺑرﮔزار ﺷد .ھدف اﯾن ﺟﻠﺳﮫ
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺣوی ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺑﺎره دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣطرح ﺷده در دوره ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﺎﻣﮫ از ﺟون ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر 2017
ﺑود .دﯾﺗﺎھﺎی ﺟﻣﻊآوری ﺷده از ﺟﻠﺳﺎت و ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اراﺋﮫ ﺷد .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﯾوه
اﺳﺗﻔﺎده رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ از آن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﻗﻠﻣروﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد.
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﺻت ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﮑﺗوب درﺑﺎره اوﻟوﯾتھﺎ و اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﺳﺎﺣوی
و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ ﺑﭘردازﻧد .ﺳﺧﻧراﻧﺎن در اﯾن روﯾداد درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﻠﯾدی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
 AFHاز ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و ﺗراﻧﺳﭘورت اظﮭﺎر ﻧظر ﮐردﻧد .دﯾدﮔﺎهھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن
در اﯾن روﯾداد ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﻣطرح ﺷده در دوره ﻣﺷﺎرﮐت ﺑود .از ﻣﮭمﺗرﯾن اوﻟوﯾتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد
اﺷﺎره ﮐرد:
•
•
•
•
•
•

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در ﺳﺎﺣﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه در اﻣﺗداد ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗراﻧزﯾت و در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﮐﻼن
اﻓزاﯾش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺳﮑن و ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن
اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ در ﺳﺎﺣﺎت R/ECAP
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻓرﺳودﮔﯽ ﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﺳﺎﺣﺎت R/ECAP
ﮐﺎرآﻣدﺗر ﮐردن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن
اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت ﺗﮏﻓﺎﻣﯾل ،وﯾژه ﻣوی ﺳﻔﯾدان و ﭼﻧد-ﻓﺎﻣﯾل در ﺳطﺢ ﺷﮭر

ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ »ﺑﺧش  «3ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﻗﺳﻣت  4ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی
OMAHA
ﺧﻠصای از ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی »ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« در زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
 HUDﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ھﻔت ﮐﻼس ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻓدرال ﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑود ،ﻣرﺗب ﺷده اﺳت:
ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،وﺿﻌﯾت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯾت.
» HUDاﺑزار دﯾﺗﺎ و ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ  «AFFHرا ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎران ﺳﺎﺣوی در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،اراﺋﮫ ﮐرد .ﺟدولھﺎ و ﻧﻘﺷﮫھﺎی اﯾن ﺧﻠص را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در آدرس زﯾر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد:
.https://egis.hud.gov/affht
ﺟداﺳﺎزی/ادﻏﺎم
ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی »ﺧودداری« ﮐﮫ در دھﮫ  1930ﻣﯾﻼدی ﺷروع ﺷد Omaha ،را ﺑﮫ ﺷﮭری ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
ﻧژاد/ﻗوﻣﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﺗﺻوﯾب »ﻗﺎﻧون ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن  «1968ﺑﮫ اﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﺟداﺳﺎزی
ﻓدرال ﺧﺎﺗﻣﮫ داد ،درﺟﮫ ﻣﺗوﺳط ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺟداﺳﺎزی در ﺷﮭر  Omahaدﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺎﻣﯾلھﺎی اﻗﻠﯾت  Omahaدر

ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ اﯾن ﺷﮭر ﻣﺗﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻼت ﻏرب ﺳرک  72ﺳﻔﯾدﭘوﺳت
ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﻧزوی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد و  90%ﻧﻔوس ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
از ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﺟداﺳﺎزی ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐرد:
• ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
• ﻧﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ
• ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
• ﻣﮑﺎن و ﻧوع ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
• ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﭘﻼن ﮔذاری دھﮫ  1970ﻣﯾﻼدی
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻗرﺿﮫ دادن
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد
• ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ
ﺳﺎﺣﺎت ﻓﻘﯾرﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﻧژادی/ﻗوﻣﯽ )(R/ECAP
 R/ECAPﺳﺎﺣﮫ ﺳرﺷﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  50%ﻧﻔوس آن را ﮔروپ اﻗﻠﯾت ﻗوﻣﯽ ﯾﺎ ﻧژادی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد ،و در
ﺿﻣن ﻋواﯾد ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺣداﻗل  40%از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی آن در ﺳطﺢ ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾنﺗر از آن اﺳت .در ﺳﺎل ُ ،2010ﻧﮫ
ﺳﺎﺣﮫ ﺳرﺷﻣﺎری در ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ  Omahaوﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻌرﯾف  R/ECAPﺑودﻧد .ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
دﯾﺗﺎھﺎی  ،2016ﺷش  R/ECAPدر ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﺷﮭر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻓﯾﺻدی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎهﭘوﺳت در  R/ECAPھﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ  Omahaزﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺑﺧش ﺟﻧوب
ﺷرﻗﯽ اﯾن ﺷﮭر ﻓﯾﺻدی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ﺑود و ﺑﺎش دارﻧد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی »ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ« )،(LEP
ﺷﺎﻣل ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده و ﺗﺎزه-ﻣﮭﺎﺟر ،در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﮔﺳﺗردهای از اﯾن ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﺷﻧده ﺷدهاﻧد .اﯾن ﺳﺎﺣﺎت  R/ECAPدﭼﺎر
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗدﻣت ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن و ﮐﻼن ﺗرﯾن ﺧطرھﺎی زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ،ﺷﺎﻣل
آﻻﯾﻧدهھﺎی ﺳرﺑﯽ و آزﺑﺳﺗﯽ ،ھﺳﺗﻧد .در ﺳﺎﺣﺎت  R/ECAPﺗﻌداد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت و ﺣﻣﺎﯾوی ﻧﯾز وﺟود دارد.
ﮐﻣﺑود ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت و ﺣﻣﺎﯾوی در ﺧﺎرج از اﯾن ﺳﺎﺣﺎت ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن ﺑرای ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﮐم-
ﻋواﯾد را ﺳﺧت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر :R/ECAP
• ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
• ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ
• ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺷده و رھﺎ ﺷده
• ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
• ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣﺣﻼت ﺧﺎص
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻗرﺿﮫ دادن
• ﻣﮑﺎن و ﻧوع ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
• ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در طﯾف ﮔﺳﺗرده واﺣدھﺎ و اﻧدازهھﺎ
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد
• آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑود و ﺑﺎش
• ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﮑﺎن ﺑرای ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ
ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت
 HUDﭘﻧﺞ دﺳﺗﮫ را ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت ﻣﺷﺧص ﮐرده اﺳت :ﺗﻌﻠﯾم ،اﺷﺗﻐﺎل ،ﺗراﻧﺳﭘورت ،ﻣﺣﻼت
ﮐم-ﻓﻘﯾر و ﻣﺣﻼت ﺳﺎﻟم از ﻧظر زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ.

ﺗﻌﻠﯾم:
دﯾﺗﺎھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ  Omahaدر زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﺗﺑر ﺣﺎﮐﯽ از وﺟود ﻣواﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺳﯾﺎهﭘوﺳت،
ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ و ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳت .ﺗﺎﺛﯾر ﺟداﺳﺎزی ﺑر اﻟﮕوھﺎی ﺑود و ﺑﺎش در ﺷﮭر ﺗﻔﺎوتھﺎی
ﭼﺷﻣﮕﯾری در آراﯾش ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﺣﮫ ﻣﻌﺎرف  Omahaاﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر دﯾﺗﺎھﺎی  HUDﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣﮑﺎﺗب
ﻋﺎﻣﮫ اﺳت؛ اﻟﺑﺗﮫ ،دﯾﺗﺎھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣﺣﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم در ﻧﻔوس ﺻﻔر ﺗﺎ ﭘﻧﺞ
ﺳﺎﻟﮫ دﯾده ﺷده اﺳت.
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣﮑﺎن ھر ﯾﮏ از ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻌﺎرف ،ﻣﮑﺎﺗب ﻋﺎﻣﮫ  (Omaha (OPSﺑﮫ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  Omahaﮐﮫ ﺑر
ﺑﻧﯾﺎد ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت و ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺟزو طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻓدرال ھﺳﺗﻧد ،ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
ﺳﻔﯾدﭘوﺳﺗﺎن ﺷﮭر  Omaha 69%از ﻧﻔوس آن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﻓﻘط  28%از ھﻣﮫ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  OPSﺳﻔﯾدﭘوﺳت ھﺳﺗﻧد.
در ﺿﻣن OPS ،در ﺑﯾن اﯾن ﭼﮭﺎر ﺳﺎﺣﮫ ﻓﯾﺻدی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗری از ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾلھﺎی دارای ﻋواﯾد ﮐم ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط و
اﮐﺛرﯾت زﺑﺎنآﻣوزان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر دارد.
در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﺗب ﻋﺎﻣﮫ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد رھﻧﻣودھﺎی ﻋﻣﻠﮑرد اﯾﺎﻟت ﻧﺑراﺳﮑﺎ ،ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗب دارای ﻧﻣره
»ﻋﺎﻟﯽ« در ﻏرب ﺳرک  132ﻗرار دارﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮑﺎﺗب دارای رﺗﺑﮫ »ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب« ﯾﺎ »ﺧوب« در ﻏرب ﺳرک  72ﻗرار
داﺷﺗﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻣﮑﺎﺗب واﻗﻊ در ﺳرک  72در دﺳﺗﮫ»ﺿرورت ﺑﮫ ﺑﮭﺳﺎزی« ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﺑﺎﺷﻧده ﺷرق ﺳرک
 72دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﺗﺑر دارﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﻏﯾر ﺳﻔﯾدﭘوﺳت در ﺷرق ﺳرک  72ﻗرار دارﻧد،
ﻓﺎﻣﯾلھﺎی اﻗﻠﯾت  Omahaدﺳﺗرﺳﯽ ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﺗﺑر دارﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ:
• ﺟداﺳﺎزی
• ﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﺗﺑر و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺗﺧﺻﯾص ﻣﮑﺗب
• ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻌﺎرف

اﺷﺗﻐﺎل

ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎھﺎی  HUDدرﺑﺎره اﺷﺗﻐﺎل ﺑر ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود .ﺑر ﺑﻧﯾﺎد »ﺷﺎﺧص
ﺑﺎزار ﮐﺎر«  ،HUDﮐﮫ ﻧرخ ﺗﺣﺻﯾﻼت و اﺷﺗﻐﺎل را اﻧدازه ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎهﭘوﺳت و ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ﭘﺎﯾﯾنﺗرﯾن ﻧﻣرات
ﺷﺎﺧص را در ﻗﻠﻣرو داﺷﺗﻧد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎهﭘوﺳت ﭘﺎﯾﯾنﺗرﯾن ﻧﻣرات ﺷﺎﺧص ﻧزدﯾﮑﯽ را در ﺳﺎﺣﮫ  Omahaدارﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ  HUDﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﻣرات ﺷﺎﺧص ﻧزدﯾﮑﯽ در ﺷﮭر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دﯾﺗﺎھﺎی
»ﺳرﺷﻣﺎری« ،ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻋﻣده و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳﮑﺗورھﺎی ﺑﯾﮑﺎری ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯾن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﯾﮑﺎر و ﻣﺟﺎری
اﺷﺗﻐﺎل اﺳت.
ﺳﮫ ﺑراﺑر ﺑودن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺳﺎﺣﺎت ﺳرﺷﻣﺎری  R/ECAPدر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﺧش ،ﻧﺷﺎن دھﻧده وﺟود ﻣواﻧﻊ اﺷﺗﻐﺎل
ﺑرای طﺑﻘﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﺳت .دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و دﯾﺗﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻧﺷﺎندھﻧده ﮐﻣﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
ﮐﻣﺑود ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﻠﯾت ﺷرق ﺳرک  42ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺿﻣن ،ﻧﮕراﻧﯽ از ﮐﻣﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣطﻣﺋن ﺗراﻧﺳﭘورت در ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً اﺑراز ﻣﯽﺷد.
دﯾﮕر ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل:
• ﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
• ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣﺣﻼت ﺧﺎص
• ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﺣﻼت ﺧﺎص ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺗراﻧﺳﭘورت

ﺷﺎﺧصھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗراﻧﺳﭘورت و ﺳﻔرھﺎی ﺗراﻧزﯾت ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻧﻔوس ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺣدود ﺷده اﺳت .ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾقﺗر
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﯾﺗﺎھﺎی ﻓدرال و ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دﯾﺗﺎھﺎی  Metro Transitﺗﮭﯾﮫ ﺷد .ﺗﻘوﯾت
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت از ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ  Omahaﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﺗﻣرﮐز ﻣﺷﺎﻏل در ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ Omaha

ﺿروری اﺳت .اﻓزاﯾش زﻣﺎن و ﻣﯾزان اﺳﺗﻔﺎده و/ﯾﺎ ﻧوع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن دارای ﻋواﯾد ﮐم ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر از وﺳﺎﯾل ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .در ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ دﯾدﮔﺎهھﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ﺿرورت اﻓزاﯾش ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در اﻣﺗداد ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ﻣطرح ﺷده ﺑود.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣطرح ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺿﻌف دﺳﺗرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت
ﺑود .اﯾن ﻣﺷﮑل از ﻣواﻧﻊ اﺻﻠﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر ﻓرﺻتھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﻠﻣداد ﺷده ﺑود .ﭼﻠﻧﺞ ھﺎی ﺗﮭﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت
ارزان و دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑر روی دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﻣﮑﺗب ،ﻣراﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻣﻘدس و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﭘﯾﺎدهرو و وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺎدهروھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ اﺷﺎره ﺷده ﺑود.
ﺑﻌﺿﯽ ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت:
• دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ،ﻧوع ،ﻣﯾزان و اطﻣﯾﻧﺎنﭘذﯾری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دﯾﺗﺎھﺎی  HUDو ﻣﺣﻠﯽ درﺑﺎره طﺑﻘﺎت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت در  ،Omahaﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎهﭘوﺳت،
ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ و ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن دﺳﺗرﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر دارﻧد .اﺣﺗﻣﺎل ﺑود و ﺑﺎش اﯾن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﻗﻠﯾت در
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻧرخ ﻓﻘر ﺑﺎﻻﺗر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺟداﺳﺎزی و ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت ،ﺣﻣﺎﯾوی و ﻋﺎﻣﮫ در ﻏرب ﺳرک  72در
اﯾﺟﺎد ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر ﺑرای ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻏﯾر ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ﻧﻘش دارد.
ﺿرورت اﻓزاﯾش ﻣﺣﻼت ﻣﺗﻧوعﺗر ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب ﻋواﯾدی ﮔوﻧﺎﮔون در ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺑراز ﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در روﯾداد دروازه ﮔﺷوده ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷد ،ﺷﺎﻣل ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اراﺋﮫ راھﮑﺎرھﺎی رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺑود و ﺑﺎش در ﺳﺎﺣﮫ ﺧود ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد» .اﯾﺟﺎد ﻣﺣﻼت ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب ﻋواﯾدی ﮔوﻧﺎﮔون«
راھﮑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت زﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑودﻧد:
• ﺗراﮐم اﻗﻠﯾتھﺎی ﻧژادی و ﻗوﻣﯽ در ﺟواﻣﻊ ﮐم-ﻋواﯾد
• ﺗﺑﻌﯾض/ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺑﻧﯾﺎدی
• ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾرﯾﮑﺳﺎن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﺗﺑر در ﺳطﺢ ﺳﺎﺣﮫ
دﯾﮕر ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر:
• ﻣﮑﺎن و ﻧوع ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
• دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
• ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ
• ﺿﻌف دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﮑن
• ﻣواﻧﻊ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻗرﺿﮫ دادن
• ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺎرﮔزاران و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﺳﺎﻟم از ﻧظر زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ

دﯾﺗﺎھﺎی  HUDدرﺑﺎره دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﺳﺎﻟم از ﻧظر زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﺑﮫ دﯾﺗﺎھﺎی ﻓدرال ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﮐﯾﻔﯾت ھوا ﺑود،
ﻣﺣدود ﻣﯽﺷد .از دﯾﺗﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و دﯾﺗﺎھﺎی »اداره ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت« ) (EPAﺑرای اراﺋﮫ ﺗﺣﻠﯾلھﺎی دﻗﯾقﺗر ﺑﮭره
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .آﻣﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض آﻻﯾﻧدهھﺎی ﺳرﺑﯽ ،ﻧﮕﮭداری ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب از ﺧﺎﻧﮫ و ﻋواﻣل ﻣﺣرک آﺳم در ﺷرق
 Omahaﺑﮫ ﻣﯾزان ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﺳن ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﻻﺗر ،ﻓﺎﻣﯾلھﺎی دارای ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻧﮕﮭداری از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻣﺗر ،آﮔﺎھﯽ درﺑﺎره ﻧﮕﮭداری از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻣﺗر ،ﻣﯾزان ﻣﺷﺎرﮐت ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﻧﮕﮭداری از ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﺗر ،ﺗﻌداد ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗراﮐم ﻧﻔوس ﺑﺎﻻﺗر اﺳت .ھﻣﯾن ﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﻣل R/ECAP
ﺷﮭر  Omahaھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺗراﮐم ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﻗﻠﯾت در آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽﺷود.

در ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻧﮕراﻧﯽ از ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗدﻣت ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣطرح ﺷد .ﺟوابدھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺳﺎﺣوی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﻣﺳﮑن اﺷﺎره ﮐردﻧد؛ از ﺟﻣﻠﮫ:
ﺣﺷرات ،رادون ،ﮐﭘﮏ ،ﺻدای ﻣزاﺣم و ﺳرب.
دﯾﮕر ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﺳﺎﻟم از ﻧظر زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ:
• ﻣﮑﺎن ﺧطرھﺎی ﺻﺣﯽ زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ
• ﻧﮕراﻧﯽھﺎی زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻼک ﺗﺧرﯾب ﺷده و رھﺎ ﺷده
ﺿرورت ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﮑن
ﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﻌﯾتﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ و ﺿرورت ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﮑن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ،ﺳﯾﺎهﭘوﺳت و
ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺷﮑﻼت ﺷدﯾد ﻣﺳﮑن روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﺗﻌرﯾف »ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺳﮑن« از ﻧظر :HUD
ﮐﻣﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﻘص ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻧل ﮐﺷﯽ ،ﺑود و ﺑﺎش ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻧﻔر در ھر اﺗﺎق و ﺑﺎر ھزﯾﻧﮫ ﻓراﺗر از 30%
از ﻋواﯾد ﻓﺎﻣﯾل .از ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﻣول ﺗﻌرﯾف »ﺷدﯾد« ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻣﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت و ازدﺣﺎم اﺷﺎره ﮐرد وﻟﯽ
اﯾن ﺗﻌرﯾف ﺑﺎر ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر از 50%ﻋواﯾد ﻓﺎﻣﯾل را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود .ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﻧﻔره و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻣﺗﺷﮑل از
ﭼﻧدﯾن ﻓرد ﺑدون ﻧﺳﺑت ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ازدﺣﺎم روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
دﯾﺗﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﺿرورت ﺗﺎﻣﯾن اﻧواع ﻣﺳﮑن زﯾر را ﻧﺷﺎن داد:
• واﺣد اﺟﺎرهای ﮐﮫ ﺑرای ﻓﺎﻣﯾل ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋواﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻣﺗر از  $19,000ارزان-ﻗﯾﻣت ) 30%ﯾﺎ ﮐﻣﺗر( ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود
• ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﮐﻼن ﺗر
• ﻣﺳﮑن دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣوی ﺳﻔﯾد
• ﺧﺎﻧﮫ ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﻓﺎﻣﯾل ﺑﺎ ﺳطﺢ ﻋواﯾد ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ
اداره ﻣﺳﮑن  (Omaha (OHAو اداره ﻣﺳﮑن ﺑﺧش داﮔﻼس ) (DCHAﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی در  Omahaاراﺋﮫ
ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم  ،OHAﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ/ﺑﺎﺷﻧده ﺟزاﯾر اﻗﯾﺎﻧوس آرام در ﺗﮏﺗﮏ ﭘروﮔرامھﺎی
ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﺿرورت ﺑرﺧوردار ﻧﺑودهاﻧد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎهﭘوﺳت و ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ
ﺳﮭﻣﯽ ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﮐم-ﻋواﯾد  Omahaدارﻧد .ھر دو اداره ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺿرورت اﻓزاﯾش ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ
ﺑرای ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﮐﻼن و اﻓزاﯾش واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺷﺎره ﮐردﻧد.
 OHAو  DCHAاز ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﻠﻧﺟﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺎم ﺑردهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺿرورت ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ارزان-ﻗﯾﻣت داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑﺎﺷﻧده ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺎﻣﮫ آﺷﮑﺎر اﺳت.
ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ در ﻏرب ﺳرک  72در ﭘروﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣطرح ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻋﺎﻣﮫ در ﺳﺎﺣﺎت ﺳرﺷﻣﺎری  R/ECAPﻗرار دارﻧد ،اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ھﺳﺗﻧد .ﻧﮕرشھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
درﺑﺎره ﻧژاد و ﻓﻘر و ﮐﻣﺑود ﻣﺷﺎرﮐت ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻏرب ﺳرک  ،72اراﺋﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﻓزاﯾش ﺗﻌداد اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در »رﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن« و دﯾﮕر ﭘروﮔرامھﺎی ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت را ﺑﺎ دﺷواری روﺑرو
ﮐرده اﺳت.
ﻋواﻣل/ﻣواﻧﻊ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ:
• ﮐﻣﺑود اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻧوﺳﺎزی ﻋﺎﻣﮫ
• ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣﺣﻼت ﺧﺎص
• ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺷده و رھﺎ ﺷده
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد
• ﺿﻌف دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﮑن
• ﻣواﻧﻊ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
• ﮐﯾﻔﯾت ﭘروﮔرامھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت
• دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ وﯾژه اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت

•
•
•

ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت و دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در طﯾف ﮔﺳﺗرده اﻧدازهھﺎ
ﮐﻣﺑود ﺧدﻣﺎت ارزان-ﻗﯾﻣت درون ﻣﻧزل ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﻣﺷﮑﻼت اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ھدﻓﻣﻧد ﻟﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻌﻠوﻟﯾت و دﺳﺗرﺳﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان »ﺣﻘﻮق و رواﺑﻂ ﺑﺸﺮی« ﺷﮭﺮ  Omahaﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ در ﺑﺨﺸﮭﺎی
ﭘﯿﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺿﻌﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖھﺎ و ﺿﺮورت ھﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﮑﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در روﯾﺪادھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺤﺪود/ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ﻋﺮﺿﮫ ﻣﺴﮑﻦ ارزان-ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
واﺣﺪھﺎی ﮐﺮاﯾﮫ ای ،ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎی دارای ﻋﻮاﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  ،$19,000ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻨﺪردھﺎی ﺟﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ) (SSIدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻦ ارزان-ﻗﯿﻤﺖ را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30%از اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ در ﺷﻤﺎل  Omahaو ﺟﻨﻮب  Omahaﺑﺎﺷﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺎﻣﮫ» ،ﺑﺨﺶ  8ﭘﺮوژه-ﻣﺤﻮر« و دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﻧﮫھﺎی »ﭼﻨﺪ-ﻓﺎﻣﯿﻞای« و »ﭘﺮوﮔﺮام رﺳﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ« ) (HCVدر اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و ﺟﻠﺳﺎت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳود ﺣﺎﮐﯽ از ﺿرورت اﻓزاﯾش ﭘروﮔرامھﺎی وﯾژه اﺻﻼخ دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﺑرای اﻓراد
دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت و اﻓزاﯾش ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﺳت.
ﻋواﻣل/ﻣواﻧﻊ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻣﻌﻠوﻟﯾت و دﺳﺗرﺳﯽ:
• ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد
• دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت
• ﻣﮑﺎن ﻣﺳﮑن دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر
• آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑود و ﺑﺎش
• ﺿﻌف دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﮑن
• ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در طﯾف ﮔﺳﺗرده واﺣدھﺎ و اﻧدازهھﺎ
• ﮐﻣﺑود ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﻋﻣﺎل اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﻣﺳﮑن
• ﮐﻣﺑود ﺧدﻣﺎت ارزان-ﻗﯾﻣت درون ﻣﻧزل ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
• دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ

COUNCIL BLUFFS
ﺷﺎرواﻟﯽ  Council Bluffsو اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری ) (MHAﺑرای ﺗﮑﻣﯾل  AFHﺷﮭر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﮐردﻧد .ﺑرای
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ،ﺷﺎرواﻟﯽ و  MHAﺗﮏﺗﮏ ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار  HUDرا ﮐﮫ ﺑﮫ  Council Bluffsو ﺷﮭروﻧدان
آن ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد ،ﺗﺣﻠﯾل ﮐردﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﻟﺳت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﭘژوھﺷﯽ و دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻣﮫ اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﺷد .ﺑﺎ
اﯾن ھﻣﮑﺎری ،ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﻣﺗﻧﺎظر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد:
ﺟداﺳﺎزی
 .1دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ درﺑﺎره ﻧژاد و ﻓﻘر
 .2دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ وﯾژه اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت
 .3ﻧﺑود ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﮔذار از ﻣﺣﯾط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ
ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت :دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر
 .1ﻣﮑﺎن و ﻧوع ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
 .2ﺿﻌف دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﻻ ﺑودن ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﮑن
 .3ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﮑﺎن ﺑرای ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ،ﺷﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﺣﺗﯾﺎطﯽ

»ﭘروﮔرامھﺎی ﺗﺧﺻﯾص واﺟد ﺷراﯾط« و ﭘروﮔرامھﺎی دﯾﮕر
 .4ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺎرﮔزاران و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن
ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت :دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﺳﺎﻟم از ﻧظر زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ
 .1ﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
 .2دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ،ﻧوع ،ﺗﻧﺎوب و اطﻣﯾﻧﺎنﭘذﯾری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ
ﻧﺎﺑراﺑری در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻت :دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل
 .1ﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن
 .2دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ،ﻧوع ،ﺗﻧﺎوب و اطﻣﯾﻧﺎنﭘذﯾری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ
 .3ﺗﻌﻣﯾرھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ،ﭘﯾﺎدهروھﺎ ،ﮔذرﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده ﯾﺎ زﯾرﺑﻧﺎھﺎی دﯾﮕر
ﺿرورت ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﮑن
 .1ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در طﯾف ﮔﺳﺗرده اﻧدازه واﺣدھﺎ
 .2دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری واﺣدھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در اﻧدازهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
 .3ﻣواﻧﻊ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
 .4ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ
 .5ﻧﺑود ھﻣﮑﺎری ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺣوی

ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ
 .1ﮐﻣﺑود ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در طﯾف ﮔﺳﺗرده اﻧدازه واﺣدھﺎ
 .2دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری واﺣدھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در اﻧدازهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﻌﻠوﻟﯾت و دﺳﺗرﺳﯽ
 .1ﻧﺑود ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﮔذار از ﻣﺣﯾط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ
 .2دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری واﺣدھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در اﻧدازهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
 .3ﻣواﻧﻊ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
 .4ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ
 .5ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد
 .6ﻧﺑود ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺣﻠﯽ
اﺟرای ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ،ظرﻓﯾت ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
 .1ﻧﺑود ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺣﻠﯽ
 .2ﮐﻣﺑود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺎرﮔزاران و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن

BELLEVUE
اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ﻧﻔوس
• ﺑر ﺑﻧﯾﺎد  ،2015 ACSﻧﻔوس ﮐل  54,067ﻧﻔر اﺳت ﮐﮫ اﯾن رﻗم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  2010اﻓزاﯾش  8ﻓﯾﺻدی
دارد.
• ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس اﻗﻠﯾتھﺎ طﯽ  20ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺛﺎﺑت ﺑوده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻔوس ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﮑﺷﺎف 9
ﻓﯾﺻدی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  13%از ﮐل ﻧﻔوس را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.

•

ﺑﺎ وﺟود رﺷد ﻧﻔوس ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ،آﻣﺎر ﮐل »ﻧﺎآﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ« ) (LEPﻓﻘط  4%اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺟداﺳﺎزی/ادﻏﺎم
• ارﻗﺎم ﺷﺎﺧص ﻧﺎھﻣﺎﻧﻧدی ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﻧرخ ﮐﻠﯽ ﺟداﺳﺎزی در  Bellevueاﺳت.
• ﻓﯾﺻدی ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗری از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ در ﻣرﮐز و ﺷﻣﺎل ﻣرﮐزی  Bellevueزﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧﻘﺷﮫھﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣردم ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ در ﺷﻣﺎل ﺳرک ھرﯾﺳون در /Omahaﺑﺧش داﮔﻼس اﺳت.
• ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻓﯾﺻد اﻓراد ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫ در  Bellevueﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺳﺗﺎﺟران اﺳت .از ﻧظر ﻧژاد ،ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ
ﺑﯾﺷﺗر از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﻔﯾدﭘوﺳت ھﺳﺗﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﯾﺎهﭘوﺳت ،ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ،آﺳﯾﺎﯾﯽ و ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﺳﺗﺎﺟر ھﺳﺗﻧد.
ﺗﻌﻠﯾم

•
•
•

ﻣﻘﺎدﯾر ﺷﺎﺧص ﺑﮭﺗر ﯾﺎ ﺑدﺗر ﺑودن ﭼﺷﻣﮕﯾر دﺳﺗرﺳﯽ طﺑﻘﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ را ﻧﺷﺎن ﻧداد.
ﺷﺎﺧص ورزﯾدﮔﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎهﭘوﺳت ﻏﯾر ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ﮐﮫ زﯾر ﺧط ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾنﺗر از
رﻗم ﺷﺎﺧص ﮐل ﻧﻔوس ﺳﯾﺎهﭘوﺳت اﺳت.
ﻧﻔوس ﮐل ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷﺎﺧص ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﯾنﺗری از اﻓراد زﯾر ﺧط ﻓﻘر
دارﻧد.

اﺷﺗﻐﺎل
•
•
•
•

ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل دوری از ﻣراﮐز اﺷﺗﻐﺎل ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺣدودﯾت ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت در  Bellevueﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑدون وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﺷﺧﺻﯽ در ﺳﺎﺣﺎت دور از ﻣراﮐز اﺷﺗﻐﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ً
ﻣﻘدار ﺷﺎﺧص ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺗﻣﺎم ﻧژادھﺎ در  Bellevueﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎﻻﺳت.
ﻧﻔوس  Bellevueﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷود.

ﺗراﻧﺳﭘورت
• ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت وﺳﺎﯾل ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ،ھزﯾﻧﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن  Bellevueﺑﺎﻻﺗر اﺳت.
• ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن  ،Bellevueﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣدت زﻣﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر  20.7دﻗﯾﻘﮫ اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر
• ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن  Bellevueﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻓﻘﯾر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
• ﻧﻔوس ﺳﯾﺎهﭘوﺳت ﻏﯾر ھﯾﺳﭘﺎﻧﯾﮏ زﯾر ﺧط ﻓﻘر ،ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺗری در ﻣﺣﻼت ﭘرﻓﻘﯾر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺿرورت ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﮑن
• ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺑوﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻓﯾﺻدی ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی  Bellevueرا ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،اﯾن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧژادھﺎ و ﻗوﻣﯾتھﺎ در ﺳﮑﺗور ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗری ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد و ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﺎﻻﺗری را
ﻣﯽﭘردازﻧد.
ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ
•

 Bellevueﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ﻣواﺟﮫ اﺳت

ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت و دﺳﺗرﺳﯽ
• ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن ﺧﺎﻧﮫھﺎ در  ،Bellevueﺑﮫ طور ﻣﻌﻘول ﻣﯽﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ ،دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد.
• از  21,745واﺣد 17,230 ،واﺣد ﭘﯾش از  1991و اﺟرا ﺷدن ﺿرورﯾﺎت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
ﻗﺳﻣت  5اھداف ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن
اھداف ﺳﺎﺣﮫ  NE-IAو ﺗﮏﺗﮏ ﻗﻠﻣروھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده در اداﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ درﺑﺎره ﭘروﺳﮫ ھدف
ﮔذاری در »ﺑﺧش  «4از  AFHدر »اھداف و اوﻟوﯾتھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن« اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
اھداف ﺳﺎﺣﮫ NE-IA
 .1ﺗﻘوﯾت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ذرﯾﻌﮫ ﺗﻌﻠﯾم ،ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ:
•
•
•

ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ »ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮔذار ﺳﺎﺣوی ھﻣﺎھﻧﮓ« ) (CTCو ﮐﻣﯾﺳﯾون »ﺗﻌﻠﯾم و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ« ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم و ﮐﻣﮏ
رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺧدﻣﺎت ﺳواری ﻣﺷﺗرک و دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ »اداره ﭘﻼن ﮔذاری ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗرو« ) (MAPAدر زﻣﯾﻧﮫ ﺗدوﯾن و ﺗوزﯾﻊ راھﻧﻣﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎ و/ﯾﺎ
ﺿرورﯾﺎت وﯾژه ﭘروﮔرامھﺎی ﺧﺎص ﮔذار.
ھﻣﮑﺎری و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺣﻣﺎﯾوی زﻣﯾن در زﻣﯾﻧﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت.

 .2ﮔﺳﺗرش ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑرای دارﻧدﮔﺎن رﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت:
•
•
•

اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘروﮔرامھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن
اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺑرای دارﻧدﮔﺎن رﺳﯾد ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﻘق ﻣﯽﮐﻧد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗﻧدردھﺎی ﭘرداﺧت ﺑﯾن ادارات ﻣﺳﮑن ﺳﺎﺣوی

 .3اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻠول و/ﯾﺎ ﻣوی ﺳﻔﯾد در ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز وﯾژه ﺑر ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت:
•
•
•

•

درﺧواﺳت ﮐردن از اﯾﺎﻟتھﺎی آﯾوا و ﻧﺑراﺳﮑﺎ ﺑرای اراﺋﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺷوﯾﻘﯽ ﺑرای واﺣدھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت و
دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در ﭘﻼن ھﺎی ﻣﺳﮑن ﺑﮭرهﻣﻧد از ﺑودﯾﺟﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ.
»ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﮑن و ﻣﺣﻠﮫ« از اراﺋﮫ ﺳﮭﻣﯾﮫ ﭘول ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺳﮑن ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری
ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻗﻠﻣروھﺎی دارای ﺻﻧدوق »ﭘروﮔرام ھﻣﮑﺎری ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ھوم« ) (HOMEدرﺧواﺳتﻧﺎﻣﮫھﺎی  HOMEرا
ﺑرای ﻗرار دادن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﯾﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻣﺗﯾﺎز ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت
اﺻﻼح ﺧواھﻧد ﮐرد.
ھﻣﮑﺎران ﺳﺎﺣوی ﺑرای اﺻﻼح آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻌﻣﯾر و ﻗرار دادن اﺳﺗﻧدردھﺎی ﺳراﺳری دﯾزاﯾن ﮐوﺷش ﺧواھﻧد
ﮐرد.

 .4اﯾﺟﺎد رواﺑط ھﻣﮑﺎری ﻋﺎﻣﮫ-ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﮑن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺟﺎری و ﮔروپھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرای
ﺗﻘوﯾت اﻧﮑﺷﺎف ﺧﺻوﺻﯽ در  R/ECAPو ﻣﺣﻼت ﮐم-ﻋواﯾد و ﭘرﻓﻘﯾر:
•
•
•

اﯾﺟﺎد رواﺑط ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﺗﺎق ﺗﺟﺎرﺗﯽ  Spark ،Greater Omahaو ﮔروپھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﯾﺎﻓﺗن ﮔروپ ﻓﻌﺎل ﺑرای ﻣﺗﻣرﮐز ﮐردن اﻧرژی و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑر اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺎھﮫ اﻣوال در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﮫ و ﺳطﺢ اﻧﮑﺷﺎف
اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﺣﮫ.
ﯾﺎﻓﺗن ﻓرﺻتھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺎﺣوی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻتھﺎی اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی.

 .5ﺑﮭﺳﺎزی ﺻﺣت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺣﻼت )ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣﻘق ﺿرورﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﻓدرال( ﺑﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی
ﺗﺧرﯾب ﺷده و رھﺎ ﺷده ،دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت:
•
•
•

ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺑﮭﺗرﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروﮔرامھﺎ و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای ﺑﮭﺳﺎزی ﭘروﺳﮫ ﺟﺎری رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
اﻣﻼک ﻣﺷﻣول ﺗﺧﻠف از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﭘروﮔرامھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺧطر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﺷﯾوه و ﻣرﺟﻊ اﻋﻼم ﻣوارد ﺗﺧﻠف از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ.

 .6ﺣﻣﺎﯾت از ھﻣﮑﺎریھﺎ و ﺑﮭﺗرﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺑودﯾﺟﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی و ﺣﻣﺎﯾت از اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت
ﺑود و ﺑﺎش در ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ در ﺳطﺢ ﺳﺎﺣﮫ:
•
•
•

ﮐﺎرﮔزاران ﻣﺳﮑن ﻋﺎﻣﮫ ﺳﺎﺣﮫ در ﺟﻠﺳﮫای ﮐﮫ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی ﺑﺎ ﺣﺿور اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری
ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ،ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرﺻتھﺎی در اﺧﺗﯾﺎر ادارات ﻣﺳﮑن ﺑرای ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺳﺎﺣوی در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی و ﺗﻘوﯾت ﺛﺑﺎت ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی.
اﺷﺗراک در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣراﻗﺑت ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗرو ﺑرای ھﻣﮑﺎری و ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 .7اﯾﺟﺎد ﮐﺎرﮔروﭘﯽ ﺑرای ﺗروﯾﺞ اھداف ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ،زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻتھﺎ ﺑرای طﺑﻘﮫ ﺗﺣت
ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻓزاﯾش ﻧﺎﺑراﺑری در ﺳﮑﺗور ﻣﺳﮑن:
•
•
•

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم و اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن.
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺣﻘق ﺷدن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اھداف »ﺗﺣﻠﯾل ﻣواﻧﻊ« ).(AI
ﺗﺣﻠﯾل ھزﯾﻧﮫ-ﻓﺎﯾده ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺳﺎﺣوی روان ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﻣﺳﮑن و اﻧﮑﺷﺎف.

 .8ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﻣرﮐزی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﻌﻠﯾم و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ در ﺳﺎﺣﮫ.
•
•

اﯾﺟﺎد وﯾب ﺳﺎﯾﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﺎﺣوی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑﺗواﻧﻧد از آﭘدﯾت ﮐردن اھداف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﺑﺗﮑﺎر ،AI
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ھﻣﮑﺎر آﮔﺎه ﺷوﻧد.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھﯾﺎت ﻣﺷوراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭘروﮔرام ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗروﯾﺞ وﯾب ﺳﺎﯾت
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن در ﺳطﺢ ﺷﮭر.

اھﺪاف ﺷﺎرواﻟﯽ Omaha
 .1اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت .Omaha
• ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮔروپ »ﮐﺎھش ﻗﯾﻣت و ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﯾﺟﮫ ﻣﺳﮑن  2050ھرﺗﻠﻧد« ﺑرای ﺗروﯾﺞ ﺗﻌﻠﯾم و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
ﭘروﺳﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت در ﺳطﺢ ﺷﮭر.
• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷوقھﺎی ﺟﺎری اﻧﮑﺷﺎف ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت و ﯾﺎﻓﺗن ﻓرﺻتھﺎی اﻧﮑﺷﺎف و ﺗﻘوﯾت ﻣﺷوقھﺎ.
• اﯾﺟﺎد ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑرای اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ارزان-ﻗﯾﻣت در ﭘروﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﮔزﯾﻧش
ﭘﻼن ھﺎ و اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑودﯾﺟﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ذرﯾﻌﮫ ﭘروﮔرامھﺎی »اداره ﭘﻼن ﮔذاری ﺷﮭری«.
 .2ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻔوس ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺗﺎزه-ﻣﮭﺎﺟران  Omahaﺑﺎ اﺑزارھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﻣﺣﻠﯽ
ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣﺳﺗﺎﺟران ،ﺑﺎ ھدف ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗﺑﻌﯾض ﺧﺻوﺻﯽ:
•
•
•

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ درﺑﺎره ﻗواﻧﯾن ،ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﻣﺎﻟﮏ-ﻣﺳﺗﺎﺟر و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرای اﻋﻼم ﻣوارد ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮫ ﺷش
ﻟﺳﺎن ﮐﺎرﺑردی ﻋﻼوه ﺑر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺳﺎﺣﮫ.
ﺗﮭﯾﮫ وﯾدﺋو درﺑﺎره ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﻣﺎﻟﮏ-ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﺑﮫ ﻟﺳﺎن ﻣﺎدری
ﺧود ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرﮔزار ﮐردن ورﮐﺷﺎپ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﻣﺎﻟﮏ/ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻧﻔوس ﺗﺎزه-
ﻣﮭﺎﺟر.

 .3زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻋﺎﻣﮫ درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﻧده ﺟداﺳﺎزی و ادﻏﺎم در :Omaha
•
•
•
•

زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای ﺑرﮔزار ﮐردن روﯾدادھﺎی ﻣﺣﻠﮫ-ﻣﺣور ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻧﻧﮓ و ﮐﻠﯾﺷﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧژاد و ﻓﻘر،
ﻣﺣروﻣﯾت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺣﻠﮫ.
زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای ﺗروﯾﺞ ﻣراﮐز ھﻧری ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھدف ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟداﺳﺎزی و/ﯾﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن درﺑﺎره ادﻏﺎم و اﻧﮑﺷﺎف
ھﻣﮕﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
دﯾدار ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺷورای ﺷﮭر و ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره آﺛﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾوﺳت »ﺳﺎﺣﮫ ﺑﮭﺳﺎزی ﺻﺣﯽ« ) (SIDﺑر
ﺟداﺳﺎزی و دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری.
ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ﻣﺣﻼت و ﺣﻣﺎﯾت از ﭘﻼن ﮔذاری ﻣﺣﻠﮫ-ﻣﺣور

 .4ﺗﻘوﯾت آﮔﺎھﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻟﯾن و  LEPدر ھﻣﮫ ﭘروﮔرامھﺎ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﺎرواﻟﯽ :Omaha
•
•
•

اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری »ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ« ) (LEPو »ﻗﺎﻧون اﺗﺑﺎع آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت«
) (ADAﺑرای ھﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷﮭر.
ﺗﻌﻠﯾم دادن ھﻣﮫ ﻣدﯾران ﺷﮭری درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﺑرای ﺗرﺟﻣﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎت  ADAﮐﮫ ذرﯾﻌﮫ »اداره ﺣﻘوق و
رواﺑط ﺑﺷری« اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
ﮐوﺷش ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد زﻣﯾﻧﮫﺳﺎز ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ  LEPدر ﺳﮑﺗور
روﯾدادھﺎ ذرﯾﻌﮫ ﻓرﺻتھﺎی ﭘروﮔراﻣﯽ ﺷود.

 .5اراﺋﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ و/ﯾﺎ ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای ﻣوی ﺳﻔﯾدان و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﺎﺷﻧده ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﭼﻧد-ﻣﻧزﻟﮫ ﻣﺣروم از
اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ/اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺿﻣن ﻓراھم ﮐردن ﻓرﺻت ھﻣزﻣﺎن ﺑود و ﺑﺎش ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﮐﻼن ﺑرای ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﻔوس ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺗﺎزه-ﻣﮭﺎﺟران:
•

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ/ﯾﺎﻓﺗن/ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ھﻣﮑﺎران ﻋﻣراﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت
وﯾژه ﻣوی ﺳﻔﯾدان/ﻣﻌﻠوﻟﯾن.

•
•

ﯾﺎﻓﺗن ھﻣﮑﺎر ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره اﻣﺗﯾﺎزات زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﮫھﺎی دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾژه و دﯾزاﯾن
ﺷده ﺑرای ﺑود و ﺑﺎش ﻣوی ﺳﻔﯾدان/ﻣﻌﻠوﻟﯾن.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ طرفھﺎی ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑرای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﭘﻧﺎھﻧده/ﺗﺎزه-ﻣﮭﺎﺟر در زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫدار ﺷدن و/ﯾﺎ
اﺟﺎره ﮐردن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود.

 .6اﻓزاﯾش ﺑودﯾﺟﮫ ﭘروﮔرامھﺎی ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮫھﺎی رھﺎ ﺷده و ﻣدﯾرﯾت و اﻧﮑﺷﺎف دوام دار
ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺷرق :Omaha
•

•

•
•

اﯾﺟﺎد ﮔروﭘﯽ ﺷﺎﻣل ﺷﺎرواﻟﯽ  ،Omahaﺑﺎﻧﮏ زﻣﯾن ﺷﮭری  Omahaو »زﯾﺳﺗﮕﺎه اﻧﺳﺎﻧﯾت« ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﭘروﮔرام اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﯾﺟﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺷده و ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﮭﺳﺎزی ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ در
ﻣﺣﻼت ﺳﺎﺣﺎت .R/ECAP
ﮐوﺷش ﺑرای ﻣﺗﻧوع ﮐردن ﺑودﯾﺟﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﮔرامھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑرای اﺟرای طرح/اﺳﺗﻔﺎده اﺳﺗراﺗژﯾﮏ از ﺑودﯾﺟﮫ ﺑرای ﺑﮭﺳﺎزی ﻣﺣﻼت ﺳﺎﺣﺎت
.R/ECAP
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﭘﺎﯾدار و ﮐم-ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرھﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺣﺎت .R/ECAP
ﯾﺎﻓﺗن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﯾﺟوی ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓراد دارای ﻋواﯾد ﺣداﮐﺛر » 60%ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻋواﯾد ﻣﯾﺎﻧﮫ« ) (AMIو
ﺑﺎﺷﻧده ﺳﺎﺣﺎت  R/ECAPﺑرای ﺣﻔظ ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻘض آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ.

 .7ﮐﺎھش ﻣواﻧﻊ اﻧﮑﺷﺎف در ﺟواﻣﻊ :R/ECAP
•
•
•

ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﺷﮭرھﺎی دارای اﻧدازه و وﯾژﮔﯽھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣواﻧﻊ ذرﯾﻌﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺗدوﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺣﻠﯽ.
اﺟرای ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫﺑﻧدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺿرورت ھﺎی ﻣﺣﻼت و زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ.

 .8اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﺎرآﻣد ﺑﯾن ادارات ﺷﺎرواﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ:
•
•
•

اﯾﺟﺎد اﺳﺗراﺗژی ﺟدﯾد ﻣﺷﺎرﮐت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرای »اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﮑن و ﻣﺣﻠﮫ« و اﻧﺗﺷﺎر و ﺟﻣﻊآوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن/ﻣﺣﻼت/طرفھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ.
ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوزﯾﻊ ﻣطﻠب درﺑﺎره دﯾﺗﺎھﺎی  AIﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﮔروپھﺎی ﻣﺣﻠﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﺑرﮔزار ﮐردن ورﮐﺷﺎپ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ درﺑﺎره ادارات و ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺷﺎرواﻟﯽ.

اھداف اداره ﻣﺳﮑن ﺑﺧش داﮔﻼس ):(DCHA
 .1ﺗروﯾﺞ ،ﺗﻌﻠﯾم و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺎﺧت ﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺟدﯾد در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت ﺑﺎ اﻧدازهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اﻧواع و
ﺳطوح ﻋواﯾد ﻓﺎﻣﯾل.
•
•
•
•

ﺗﻌﻠﯾم دادن ﺑﮫ ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،اﻧﮑﺷﺎفدھﻧدﮔﺎن ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺎرﮔزاران ﺧدﻣﺎت
در ﺻورت ﻓراھم ﺷدن ﻓرﺻت )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟب آﻣوزﻧده ﺑرای دوﻟتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھدف اﺳﺗﻔﺎده در اﻣور ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺿرورت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت )ﺗﺎ .(1/2019
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﺷﺎفدھﻧدﮔﺎن ﺧﺻوﺻﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ھﻣﮑﺎر ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ رﺳﯾدھﺎی »ﻣﺳﮑن ﻣﻧﺎﺳب« وﯾژه
اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت )ﻏﯾر ﺳﺎﻟﺧورده( )ﺗﺎ (10/2018
ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺻﻧدوقھﺎی اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن )ﻣﺛﻼً اورﮔﺎن( ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﻣﮑﺎنﭘذﯾری ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن ﺗﺷوﯾﻘﯽ
ﺑرای ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ) HCVﺗﺎ .(6/2019

 .2ﺗروﯾﺞ و ﺣﻣﺎﯾت از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺗراﻧﺳﭘورت در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣروم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺧش )از ﻧظر ﺗراﻧﺳﭘورت( )ﻣﺛل ﻏرب
ﺑﺧش داﮔﻼس() .ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
• درﺧواﺳت ﮐردن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗراﻧﺳﭘورت )ﺗﺎ .(7/2018
• ﺗﮭﯾﮫ ﻟﺳت رھﻧﻣﺎی آﭘدﯾت از ﻣدﯾران دوﺳﯾﮫ ،اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ و دارﻧدﮔﺎن ﺑودﯾﺟﮫ
ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑرای ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺣروم )از ﻧظر ﺗراﻧﺳﭘورت( )ﺗﺎ (6/2019
اھداف Council Bluffs
 .1اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت و ﺗﻌداد واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای اﻧواع ﻓﺎﻣﯾل.
•
•
•
•
•
•

 NeighborWorks Home Solutionsﺗﺎ دﺳﻣﺑر  2018ﺑﮫ »ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﮑﺷﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ-ﻣﺣور« )(CBDO
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود.
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﺑودﯾﺟﮫ ﻣﺧﺻوص ﻣوی ﺳﻔﯾدان و ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت در اﻣﺗداد ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗراﻧزﯾت ،و در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣراﮐز ﻣﻌﺎﻟﺟوی ،ﻣﺎرﮐﯾﺗﮭﺎ و ﻣراﮐز ﺗﻔرﯾﺣﯽ )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﻋﺎﺟل ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر و اﺻﻼح ﻋﺎﺟل آن دﺳﺗﮫ از ﺷراﯾط ﺧطرﻧﺎک ﻣﺳﮑن ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻼﻣت،
اﯾﻣﻧﯽ و ﺟﺎن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ھدفﮔذاری ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺑودﯾﺟﮫ  CDBGﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺗﺻﺎدی و ﭘﺎﯾدار ﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻋﺿﺎی ﮐم-
ﻋواﯾد طﺑﻘﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧدن آﻧﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(.
اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  3اﺗﺎق ﺧواب ،ﺑﮫ ﻣﯾزان  5%در ﺟرﯾﺎن  10ﺳﺎل آﯾﻧده
ﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ رﺳﻣﯽ ﺑود و ﺑﺎش ﻣﻌﻘول ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ھدف اراﺋﮫ رھﻧﻣود ﺷﻔﺎف ﺑﮫ اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت در
زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن ﻣﻌﻘول ﺗﺎ .2020

 .2ﺗروﯾﺞ ﻓرﺻتھﺎی اﻧﺗﻘﺎل اﻓراد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی داﺋﻣﯽ و ﭘﺎﯾدار.
•
•
•

اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﺑرای اﻓراد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن داﺋم ﺑﮫ ﻣﯾزان  5%در ﺟرﯾﺎن  10ﺳﺎل آﯾﻧده
اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی داﺋم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری ﺑرای اﻓراد ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﻣﯾزان  3%در ﺟرﯾﺎن
 5ﺳﺎل آﯾﻧده.
اداﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ در ) Council Bluffsﭘﯾوﺳﺗﮫ(

 .3ﺑﮭﺑود ﺻﺣت زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ .Council Bluffs
•
•

•
•

ﺑرﮔرداﻧدن ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و آﻓتزده ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎرﺑردی ذرﯾﻌﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دﻓﻊ و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻐﯾﯾر و
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از ) EPA Brownfieldﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ﺑررﺳﯽ ﻓرﺻتھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﭘروﮔرام »ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟم« ) (Healthy Homesﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
ﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﺑراﺑر ﺧطرھﺎی زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﺷﺎﻣل رﻧﮕﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺳرب و ﺑﮭﺑود ﺑﮭرهوری اﻧرژی .ﺑدون ﺳرب و ﺑدون
ﮐﭘﮏ )ﺟوﻻی (2019
ﮐوﺷش ﺑرای ﮐﺎھش اﺣﺗﻣﺎل آبﮔرﻓﺗﮕﯽ در  Council Bluffsﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﺟدﯾد ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﻼب )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ﺣﺿور در ﻧﺷﺳت ﻣﻠﯽ ﺳرب و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟم 2018

 .4ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﭘروﮔرامھﺎی ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﻗواﻧﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻌﻠول ،ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﻘﯾر ،ﺷﺎﻣل )و ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ( ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،ﮐﻣﮏ ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﭘروﮔرامھﺎی ﺷﺎرواﻟﯽ.
•

ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﮔﺳﺗرش »ﭘروﮔرام دﺳﺗرﺳﯽ ﻟﺳﺎﻧﯽ« ) (LAPﺗﺎ دﺳﻣﺑر 2019

•
•

•

ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻠﯾم و اﺟراﯾﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن و اداﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺎوره
ﻣﺳﮑن ﺑرای راﯾزﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟران و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﮐم-ﻋواﯾد در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔظ واﺣدھﺎی اﺟﺎرهای ﻓﻌﻠﯽ )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
اﯾﺟﺎد ﺑﺧش ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ »ﺳواﻻت ﻣﺗداول« ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن وﯾژه ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﮐﺎرﮔزاران ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻣﻼک و ﻗرﺿﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﭘروﮔرامھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺿﺑط ﮔرو و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ )دﺳﻣﺑر
(2018
اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﮔرامھﺎ و راﭘوراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺳﮑن

 .5ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻓرﺻتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب.
•
•
•
•

ﺗدوﯾن اﺳﺗراﺗژی ھﺎی اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد ،ﺣﻔظ و ﮔﺳﺗرش رھﻧﻣﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧده
ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ )دﺳﻣﺑر (2018
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮔروپھﺎی ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾلھﺎی ﮐم-ﻋواﯾد در زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘروﮔرامھﺎی
اﻓزاﯾش ﺛﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﻣﯾل )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ »ﮐﻣﭘﻧﯽ  Advance Southwestآﯾوا« در زﻣﯾﻧﮫ ﭘروﮔرامھﺎی ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﻔظ ،ﮔﺳﺗرش و
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺟدﯾد )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ »ﮐﺎﻟﺞ دوﺳﺎﻟﮫ ﻏرب آﯾوا« در زﻣﯾﻧﮫ ﭘروﮔرامھﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺷﺎﻏل ﺧﺎص

 .6اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ھدف ﺗﺎﻣﯾن ﺑﮭﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﭘﻼن ھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ.
•
•
•
•

ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و دادن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺧﺻﯾص وﺟوه ﻓدرال و »اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﺳﮑن ﮐم-ﻋواﯾد« ) (LIHTCﺑرای
ﭘﻼن ھﺎی ﻋواﯾد ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﭘروﮔرامھﺎی ﺑﺎزاﻧﮑﺷﺎف در ﺳﮑﺗورھﺎی دارای اوﻟوﯾت )ﭘﯾوﺳﺗﮫ(
ﺑرﮔزار ﮐردن ﺟﻠﺳﺎت دوام دار ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺳﺋوﻻن اﯾﺎﻟت آﯾوا ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن و دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻧﮑﺷﺎف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﺟون (2018
اﺻﻼح ردﭘﺎی »ﺳﺎﺣﮫ اﺳﺗراﺗژی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺣﻠﮫ« ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎر ﺷدن ﺑﺎ ﺿرورت ھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ )دﺳﻣﺑر
(2019
ﺣﻣﺎﯾت از »ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن«  Council Bluffsﺑرای اﻓزاﯾش ﻓﯾﺻد ﺑودﯾﺟﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻌﻠول و ﮐم-
ﻋواﯾد )ﺟون (2018

 .7ﺑﮭﺳﺎزی و اﻓزاﯾش ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت  Council Bluffsﺷﺎﻣل ﺗراﺑری ﻋﺎﻣﮫ ،راهھﺎی ﻣﺎﻟرو و ﭘﯾﺎدهروھﺎ ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان .Council Bluffs
•
•
•
•

اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت و ﺑرﻗرار
ﮐردن ارﺗﺑﺎط ﻧﻔوس ﮐم-ﻋواﯾد و ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎ ﻓرﺻتھﺎی وظﯾﻔوی
ﺗﺻوﯾب و اﺟرای ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﮑﻣل ﻣﺛل ﭘﯾﺎدهروی ،ﺑﺎﯾﺳﮑل دواﻧﯽ و ﺳواری ﻣﺷﺗرک
ﺗدوﯾن و اﺟرای ﭘروﮔرام »ﺳواری ﺑس« ) (Bus Ridershipﺑرای ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧدﻣﺎت/ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ ﺑﮫ اداره ﺗراﻧﺳﭘورت ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ آﯾوا و دﯾﮕر اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗراﻧﺳﭘورت درﺑﺎره ﻣﺳﯾرھﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑس ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺿرورت ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ CB

اھداف CBMHA
 .1ﮔﺳﺗرش ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺑرای دارﻧدﮔﺎن رﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن در ﺳﺎﺣﺎت ﭘرﻓرﺻت.
•
•

•
•

ﺑرﮔزار ﮐردن ﺟﻠﺳﺎت ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳود ﺑﺎ ﺣﺿور ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﭘروﮔرام رﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن
ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻧوع ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳودﻣﻧد و ﻣورد ﺿرورت ﺑرای ﮐﺳب و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ )دﺳﻣﺑر .(2018
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ ھدف ﺟﻣﻊآوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت در ﭘروﮔرام رﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن،
ﺷﺎﻣل دﻻﯾل اﺷﺗراک ﮐردن ﯾﺎ ﻧﮑردن ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎ در اﯾن ﭘروﮔرام و ﻣﺷوقھﺎ و ﻣواﻧﻊ ﻣﺷﺎرﮐت آﻧﮭﺎ )ﺟون
.(2019
ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﺑﮭﺗرﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎ در ﭘروﮔرام اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن ﺑرای ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﮫ ) Omahaدﺳﻣﺑر
.(2019
اراﺋﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ در روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﮫھﺎ )ﺟﻮن .(2020

ﺣﻣﺎﯾت از ھﻣﮑﺎریھﺎ و ﺑﮭﺗرﯾن ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺑودﯾﺟﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی و ﺣﻣﺎﯾت از اﯾﺟﺎد
.2
ﺛﺑﺎت ﺑود و ﺑﺎش در ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ:
•
•
•
•
•
•

»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ھﻣﮑﺎری ﺧود ﺑﺎ »ﺷورای ﻣﺷورﺗﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری« را ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد )2023-
.(2018
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺑرای اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑردی ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺎﺟران ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔزاران ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری ﺧواھد داﺷت ).(2018- 2023
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ رھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﮔزاران ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری ﻣﺣﻠﯽ و اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره
ﺧدﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺎﺟران/اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد )دﺳﻣﺑر .(2018
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﭘروﮔرام درﺳﯽ ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺗدوﯾن و ﺻﻧوف ﺑودﯾﺟﮫ ﺑﻧدی ،ﺧﺎﻧﮫداری و دﯾﮕر
ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺑرﮔزار ﺧواھد ﮐرد )دﺳﻣﺑر .(2018
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺻﻧوف ﺑودﯾﺟﮫ ﺑﻧدی ،ﺧﺎﻧﮫداری و دﯾﮕر ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺑرﮔزار ﺧواھد ﮐرد
).(2018-2023
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺎﺟران در ﺳﮑﺗور
ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد ).(2018-2023
ﻧوﺳﺎزی واﺣدھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾرﺗر ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺳﺗﺎﺟران.

.3
•
•
•

»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑودﯾﺟﮫ »ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن«  Council Bluffsرا ﺑرای
ﺑﺎزﺳﺎزی واﺣدھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ و دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾرﺗر ﮐردن آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد ).(2018- 2023
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺑرای ﻧوﺳﺎزی واﺣدھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑودﯾﺟﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ ذرﯾﻌﮫ »ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑن« ﺑﺎ
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻣﺣﻠﯽ ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد ).(2018- 2023
»اداره ﻣﺳﮑن ﺷﮭری« ﺑرای ﻣﺣﻘق ﮐردن ﺿرورت ھﺎ ذرﯾﻌﮫ »ﺑود و ﺑﺎش ﻣﻌﻘول« و ﻧوﺳﺎزی واﺣدھﺎ و
دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾرﺗر ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟران ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد ).(2018- 2023

اھﺪاف Bellevue
 .1اﻓزاﯾش ﻓرﺻتھﺎی ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﮔزﯾﻧﮫ ﺑود و ﺑﺎش ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت واﺣدھﺎی
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ارزان-ﻗﯾﻣت و ﺗﻌداد ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫھﺎی اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده در ﻗﻠﻣرو.
•
•
•
•

ﺑررﺳﯽ ھﻣﮑﺎران و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﯾﺟﮫ ﺑرای اﺟرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﺑﺎزار ﻣﺳﮑن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرﺻت
ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﻧﮑﺷﺎف و ھﻣﮑﺎریھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ
ﺑررﺳﯽ ﻣﺷوقھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-ﻗﯾﻣت و دﯾدار ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗدوﯾن ،ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﻣوارد ﻣﺷوق.
ﺗﻌﯾﯾن ﭼﺷماﻧداز اﻓزاﯾش ﺑودﯾﺟﮫ و ﭘروﮔرامھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺳﮑن در ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻻن و ادارات ﺷﮭری ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺿرورت ﭘروژه ﺷﮭری و
ﻗرار دادن ﻣﺳﺎﺋل دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری و ﺑود و ﺑﺎش.

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرﺻتھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت از ﻗواﻧﯾن ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻧده ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎ ھدف زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺧﺎﻧﮫھﺎی ارزان-
.2
ﻗﯾﻣت و اﺳﺗﻔﺎده از آن دﺳﺗﮫ از ﺿرورﯾﺎت ﺑود و ﺑﺎش ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﻧﯾﺳﺗﻧد.
•
•
•

.3

ﺗﻌﻠﯾم.

زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای اﺻﻼح ﻣﻔﮭوم ﻣﺣروﻣﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔتﭘراﮐﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﮑن ارزان-ﻗﯾﻣت ذرﯾﻌﮫ آﮔﺎھﯽ و
•
•
•
•
•
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ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ادارات ﭘﻼن ﮔذاری ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻧﺎﺣﯾﮫﺑﻧدی ﮐﻧوﻧﯽ زﻣﯾن و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻓزاﯾش
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭼﻧد-ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ.
اﻓزاﯾش ﻓرﺻتھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﻘررات و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوهھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾرات
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘررات ﺟﺎری و ﺗدوﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ.
ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﻓرﺻتھﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش ﻓﯾﺻدی واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧوﺳﺎز ﮐﮫ ارزان-ﻗﯾﻣت و ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺎرﮐﺗﯾﻧﮓ ﮐﻧﺷﮕرا ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺗﺻوﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ طرفھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھدف زﻣﯾﻧﮫﺳﺎزی ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف اﺳﺗراﺗژی ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﯾﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺎرﮐﺗﯾﻧﮓ ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺷماﻧداز زﯾرﺑﻧﺎھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ  Bellevueو آﭘدﯾت ﻣورد ﺿرورت ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ھﻣﮫ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون  ADAﺷﺎرواﻟﯽ  Bellevueﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﭘروﮔرام ﮔذار ADA
و ﺿرورت ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮐﻧﺎر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﯾﺟﮫ ﮐﻣﮑﯽ.
ﺗدوﯾن ﭘروﮔرامھﺎی ﻣورد ﺿرورت و ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺿرورت ھﺎی اﺻﻼح دﺳﺗرﺳﯽ
ﭘذﯾری ﻣﺳﮑن.

اﻓزاﯾش ﻓرﺻتھﺎی ﺧﺎﻧﮫدار ﺷدن ذرﯾﻌﮫ ﺳوادآﻣوزی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗروﯾﺞ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑراﺑر ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر و ﻗرﺿﮫ ﻣﺳﮑن.
•
•

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻣﮑﺎران ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗرﺿﮫ دھﻧده ،ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻣﺷﮑﻼت روان اﻋطﺎی ﻗرﺿﮫ
و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرﺻتھﺎی ﺗﻌﻠﯾم و ھﻣﮑﺎری.
ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ ﺗوزﯾﻊ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت و ﭘروﮔرامھﺎ و ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،و ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ LEP
.5
و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن.

•
•
•

اﺟرای ﭘﻼن ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ اﻣوال ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن و ﻋﺎﻣﮫ.
اﯾﺟﺎد راهھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﭘروﮔرامھﺎی ﻓﻌﻠﯽ  Bellevueو ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﭘروﮔرامھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در
ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗرو ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﻣﮑﺎنﭘذﯾری و ﺗﻧﺎﺳب اﺟرای ﭘروﮔرامھﺎ در  Bellevueو ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺎرﭘﯽ.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻣﮑﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑرﮔزار ﮐردن ﺟﻠﺳﺎت ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﻣور ﻣﻌرﻓﯽ ﭘروﮔرامھﺎی روان و
اﻣﮑﺎنﭘذﯾری اﺟرای ﭘروﮔرامھﺎی آﯾﻧده.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ ﻋﺎﻣﮫ و اﻓزاﯾش ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧﮑﺷﺎفدھﻧدﮔﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
.6
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن رھﻧﻣﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺳﺋوﻻن ﺑرﮔزﯾده و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن.
•
•
•

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻣﮑﺎران ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد ﺑﮫ ﺑرﮔزار ﮐردن ورﮐﺷﺎپ ھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﻣﺧﺻوص ﺻﺎﺣب
ﺧﺎﻧﮫھﺎ و اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣﺳﮑن
ﺗﺑﺎدل و ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺎﺟران.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣﺳﮑن ﭼﻧد-ﻓﺎﻣﯾلای ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ و ﺗﻌﻠﯾم درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑن
ﺑﮫ ﻣدﯾران و ﻣﺳﺗﺎﺟران.

اھداف BHA
 .1ﮐوﺷش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺑرداﺷت ﻋﺎﻣﮫ از ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﺣروﻣﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
•
•

.2

ﺗﻌﯾﯾن اﻣﮑﺎنﭘذﯾری اﻓزاﯾش ﻣﻧﺑﻊ ﻋواﯾد در طﺑﻘﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت و ﺑررﺳﯽ دﯾﮕر ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻋﺎﻣﮫ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﮭم ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺳﺋوﻻن ﺑرﮔزﯾده در اﻓزاﯾش طﺑﻘﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻋﻣﺎل
ﺗﺑﻌﯾض در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﮑن.

ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ھﻣﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺣﻣﺎﯾوی ﻋﺎﻣﮫ.
•
•

ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﺗدوﯾن »ﭘروﮔرام ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﻟﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ« ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳود.
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺿرورت ھﺎی ﻣﺳﮑن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻟﺳت اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺿرورت ﺗﮭﯾﮫ واﺣدھﺎی
دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾری و ﺗﮭﯾﮫ ﭘﯾشﻧوﯾش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻋﻣﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻣورد ﺿرورت.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯽ درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت و ﭘروﮔرامھﺎ و ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،و ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ LEP
.3
و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن.
•
•
•
•
•

اﺟرای ﭘﻼن ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ اﻣوال ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﮑن و ﻋﺎﻣﮫ.
اﯾﺟﺎد راهھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﭘروﮔرامھﺎی ﻓﻌﻠﯽ  Bellevueو ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﭘروﮔرامھﺎی اراﺋﮫ ﺷده در
ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗرو ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﻣﮑﺎنﭘذﯾری و ﺗﻧﺎﺳب اﺟرای ﭘروﮔرامھﺎ در  Bellevueو ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺎرﭘﯽ.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻣﮑﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑرﮔزار ﮐردن ﺟﻠﺳﺎت ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﻣور ﻣﻌرﻓﯽ ﭘروﮔرامھﺎی روان و
اﻣﮑﺎنﭘذﯾری اﺟرای ﭘروﮔرامھﺎی آﯾﻧده.
ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ھﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﭘذﯾرش و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻟﺳت اﻧﺗظﺎر و دادن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺗﻐﯾﯾر.
ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﺟرای ﭘروﮔرام ﭘﯾﻣﺎﯾش ﻣﺳﮑن و ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕر ﺑرای اداﻣﮫ اﺟرای
ﭘروﮔرام.

