
1 

 cedofd@burlingtonvt.govعلى  CEDOلمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب استقبال 

 

 األسئلة المتداولة بشأن مجتمع مأوى برلينجتون ومركز موارد المجتمع
ELMWOOD AVENUE برلينجتون ، 

 

 Elmwoodتقترح المدينة استخدام موقف سيارات  ؟Elmwood Avenueموقف السيارات المملوك للمدينة في ماذا يحدث في  .1
Avenue  كمأوى طوارئ مؤقت ألفراد مجتمعنا الذين يفتقرون إلى المأوى، وال سيما األشخاص المشردين. وسيضم الموقع أيًضا

ثة عن المشروع هنا: يمكنك العثور على معلومات محد(. CRCمركز موارد المجتمع )

Homelessness-https://www.burlingtonvt.gov/CEDO/Ending.  نخطط لبدء العمل في الموقع في مايو وتشغيل

 مجتمع المأوى ومركز موارد المجتمع في فصل الصيف.
ال يزال عدد األشخاص الذين يفتقرون إلى المأوى يقارب ثالثة أضعاف مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الوصول لماذا نفعل ذلك؟  .2

، أصدر العمدة واينبرغر خطة 2021ديسمبر  16. في 2021إلى مأوى الطوارئ يقتصر على المستويات المتاحة خالل شتاء عام 

ن. تضمنت الخطة المكونة من عشر نقاط عدًدا من المبادرات، بما في ذلك عمل للوفاء بوعد توفير السكن كحق من حقوق اإلنسا
 إنشاء مجتمع مأوى جديد منخفض العوائق في برلينجتون. 

بأغلبية ساحقة استخدام أموال التعافي لمعالجة التشرد  2021أيدت حملة االستطالع والتوعية التي أجرتها مدينة برلينجتون عام 

إيجاد حلول سكنية آمنة والئقة وإنسانية لجميع األشخاص. لقد أثبت نهج وحدة اإليواء السكنية  دف إلى المزمن ولتنفيذ حلول ته
فعاليته في العمل كجسر لتوفير اإلسكان الدائم في المدن في جميع أنحاء الواليات المتحدة ويعد أداة سريعة وفعالة من حيث التكلفة 

 2975وافق مجلس المدينة باإلجماع على استخدام  2022القريب. في السابع من فبراير إليواء الفئات األكثر ضعفًا في المستقبل 

مليون دوالر من أموال خطة اإلنقاذ األمريكية لمعالجة أزمة التشرد الحادة. وشمل تخصيص التمويل إنشاء مجتمع المأوى ومركز 
ول على أموال إضافية لتشغيل الموقع من مكتب الفرص موارد المجتمع الذي يعمل على مدار العام. ستقدم المدينة طلبًا للحص

 دوالًرا إضافية في اإلنفاق الموجه من الكونجرس. 365000االقتصادية بالوالية. وقد ُمنح مركز موارد المجتمع 

يخدم كل منها فرًدا واحًدا من  هيكالً إيوائيًا صغيًرا موحًدا 30ستقوم المدينة بشراء وتجميع  ما نوع التحسينات التي سيتم إجراؤها؟ .3

المجتمع )ستكون خمسة من أماكن اإليواء قادرة على استيعاب شخصين، إذا كان هناك أزواج يرغبون في أن يكونوا في المأوى 
( مقصورات مرحاض/غسل/استحمام 6موقع أيًضا هيكاًل متنقاًل جاهًزا يضم ستة )نزيالً. سيشمل ال 35نفسه(. بإجمالي يصل إلى 

متصلة بخدمات المياه والصرف الصحي العامة الموجودة في الموقع. سيوفر الموقع اإلضاءة والكهرباء المناسبة لكل من أماكن 
اك مكانًا لصناديق القمامة وتخزين الدراجات في جميع أنحاء الموقع. سيكون هن WIFIاإليواء الثالثين. سيتوفر اتصال بشبكة 

( في هذا الموقع. سيشمل CRCوطاوالت النزهة. ستشتري المدينة أيًضا هيكاًل متنقاًل جاهًزا ليُستخدم باعتباره مركز موارد المجتمع )

المأوى واألفراد اآلخرين مركز خدمة المجتمع دورات مياه إضافية ومطبًخا ومكاتب ومساحة مجتمعية مفتوحة لخدمة أفراد مجتمع 
الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مأوى نهاري منخفض العوائق والحصول على الطعام والقهوة ومنتجات النظافة. ستكون هناك أيًضا 
فرصة للتواصل مع موارد اإلسكان والموارد الصحية، بما في ذلك التعافي والصحة العقلية، والخدمات االجتماعية األخرى. يجب أن 

 يستوفي المشروع معايير البناء والسالمة ذات الصلة. وسيتعين الحصول على تصريح بناء وموافقة مفتشي البناء التابعين للمدينة.
 Elmwoodبعد تحليل عشرة مواقع محتملة، ُحدد موقف سيارات شارع لماذا وقع االختيار على هذا الموقع وما مزايا هذا الموقع؟  .4

Avenue  باعتباره قطعة أرض مملوكة للمدينة من شأنها تلبية احتياجات المشروع على أفضل وجه بسبب قربها من وسائل النقل

والخدمات والمرافق وسهولة توصيلها بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التابعة للبلدية. تقترح المدينة استخدام موقف 

مكان لمركز موارد المجتمع وقرية  م خاللها كموقع لمأوى الطوارئ هذا، مع تخصيصشهًرا يُستخد 36السيارات لمدة تصل إلى 

اإليواء لضمان كفاءة تقديم الخدمات والوصول إليها. توجد العديد من الخدمات األخرى التي يحتاج أفراد المجتمع الذين يعانون 

https://goo.gl/maps/KEfjKfM7cURzE3Le6
https://www.burlingtonvt.gov/CEDO/Ending-Homelessness.
https://palletshelter.com/
https://palletshelter.com/
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العامة في وسط المدينة. يُعد هذا المكان موقعًا مركزيًا من التشرد إلى الوصول إليها في وسط المدينة. توجد معظم وسائل النقل 
 مملوًكا للمدينة يتميز بسهولة الوصول إليه وقربه من الخدمات والبنية التحتية.

من المخطط أن يصبح هذا الموقع مرفقًا ُمداًرا ومأوى طوارئ  ما نوع المأوى الذي سيتم تشغيله وكيف تتم إدارة الموقع؟ .5
الوالية المتعلقة  تولى إحدى مؤسسات التشغيل الشريكة إدارة الموقع. سيتم تشغيل الموقع وفقًا إلرشاداتمنخفض العوائق. ست

انخفاض العوائق ستقدم المؤسسات الشريكة األخرى أيًضا خدمات إنسانية واجتماعية للنزالء. يختلف تعريف بمأوى الطوارئ. 
يشجع المأوى  ،الحد من األضرارولكنه يعني بشكل أساسي أن متطلبات الدخول محدودة أو قليلة. من خالل التركيز على 

ين على االقتراب من الخدمات والبحث عن الموارد عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون منخفض العوائق المشارك
وهذا ال يعني أنه ال توجد قيود على السلوكيات. من المتوقع أن يلتزم أفراد مجتمعنا بالقانون ويتصرفون بطريقة إليها.  وصولهم

األسلحة. ستشمل عمليات الموقع معايير مكتوبة وسيتم توصيل  مسالمة والئقة. ستُحظر األنشطة غير القانونية، باإلضافة إلى
التوقعات من الضيوف بشكل واضح كما يمكن الوصول إليها بسهولة، ويجب أن يكون جميع الموظفين والمتطوعين من ذوي 

 Champlainالخبرة وأن يتلقوا التدريب في الرعاية الواعية بالصدمات. سيواصل مكتب الفرص االقتصادية في منطقة 
Valley .تشغيل مركز خدمة الموارد 

ُطور كل من هذه المشروعات باستخدام  كيف تتعامل المدينة مع األشخاص الذين يعانون من التشرد في هذه المشروعات؟ .6
ة. والمؤسسات الشريك المعلومات والتعليقات المستمدة من األفراد الذين يعانون من تلك المشكلة والعاملين في مجال التوعية 

يجد بعض الناس من مالجئ الطوارئ.  بديلةألنواع حاجة واستناًدا إلى التعليقات، نعلم أن هناك التواصل والتشاور.  سيستمر هذا
اآلخرون صعوبة في العثور على مأوى أثناء اصطحاب حيواناتهم ال يستطيعون اإلقامة بشكل جيد في الفنادق، بينما يواجه  أنهم

 بعض األمثلة على إسهام المجتمع. األليفة. هذه ليست سوى 
باتباع إرشادات الوالية المتعلقة بمأوى الطوارئ، قد تُحدد األولوية على النحو التالي: األشخاص من سيعيش في الموقع؟  .7

المشردين الذين يفتقرون إلى المأوى والذين يقيمون في فندق ال يدفعون نفقاته بأنفسهم، بما في ذلك أولئك الذين يفرون من 
غير الفندق، أو الذين أصبحوا بال مأوى تقريبًا. سيتم تنسيق معدل العنف المنزلي أو الجنسي، والذين يقيمون في مكان آخر 

، لضمان سهولة وصول األشخاص الذين يبحثون 211وخدمات الطوارئ  دور اإليواء األخرى ومقدمي الخدماتاالستيعاب مع 

 عن مأوى طوارئ.
ا مزمنًا في المساكن ذات األسعار المعقولة في نواجه نقصً  لماذا ال تستطيع المدينة إيواء األشخاص في شقق أو دور إيواء أخرى؟ .8

مقاطعة تشيتندن. يخدم نظام اإليواء في برلينجتون العديد من أفراد مجتمعنا الذين يعانون من التشرد، ولكنه ال يناسب جميع 
 تناسب األشخاص الذين األشخاص. على سبيل المثال، ال تستطيع دور اإليواء استقبال األزواج الذين ليس لديهم أطفال. كما أنها ال

يجدون صعوبة في التواجد بجوار مجموعات كبيرة من الناس، وكثير منهم لديهم تاريخ كبير من الصدمات أو قد يكونون في أزمة. 
ا باإلضافة إلى ذلك، فإن أسّرة مأوى الطوارئ ممتلئة. غالبًا ما يكون مأوى الطوارئ الموسع الذي توفره الوالية في الفنادق ممتلئً 

بأسّرة مقاطعة تشيتندن. يعتزم مجتمع المأوى، مثل بقية مرافق إيواء الطوارئ، توفير أماكن آمنة وقصيرة المدى يمكن لألشخاص 
 اإلقامة فيها حتى يتمكنوا من الحصول على سكن. 

 
ك المشكالت إلى موقع . أليس هذا مجرد نقل لتلSears Laneتم اإلبالغ عن العديد من المشكالت في مخيم المشردين في منطقة  .9

. على سبيل المثال، Sears Laneلتجنب العديد من المشكالت التي حدثت في  Elmwoodيجري العمل على إنشاء موقع  جديد؟

ظروفًا أكثر أمانًا وإنسانية من  Elmwood Aveسيكون هناك حد أقصى لعدد األشخاص الذين يمكنهم استخدام الموقع. سيوفر موقع 

، والذي لم يكن مزوًدا بخدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي اآلمنة. سيحتوي موقع Sears Laneي موقع تلك الموجودة ف

Elmwood Ave  على مرافق االستحمام واالغتسال وإمكانية الحصول على الطاقة الكهربائية. سيقيم األشخاص في مباٍن ُمدفأة

مات إدارة الممتلكات وإدارة الحاالت والخدمات االجتماعية األساسية وليس خياًما، وسيكون هناك موظفون في الموقع لتقديم خد
 األخرى. 

سيوفر الشريك التشغيلي موظفين يمكنهم مساعدة أفراد المجتمع أو تمكينهم من الوصول  ما أنواع الخدمات التي سيقدمها الموقع؟ .10
طي المخدرات(، باإلضافة إلى تلبية احتياجات الحياة اليومية. إلى الموارد المتعلقة باإلسكان والصحة )بما في ذلك الصحة العقلية وتعا

سيتولى الموظفون أيًضا مسؤولية إدارة أماكن اإلقامة وصيانتها واستقبال النزالء عند الدخول والخروج. سيعمل الموظفون في مكان 
معتدل الحرارة، وطعاًما ساخنًا، وإمدادات أساسية،  اإلقامة على مدار الساعة يوميًا. يوفر مركز موارد المجتمع مكانًا آمنًا ودافئًا أو

 كما يتيح إمكانية الحصول على الطاقة الكهربية وأجهزة الكمبيوتر ونصائح بشأن المأوى، ومكانًا للسكن وغير ذلك الكثير.
مع على سكن مرة إننا نتطلع إلى العمل معك، إذ يجب أن نشارك جميعًا في دعم حصول أفراد المجتبماذا يمكنني أن أساعد؟  .11

أخرى. نأمل أن نتمكن من االعتماد على أفراد هذا المجتمع الكريم للمساهمة بوقتهم وأفكارهم لدعم هذا الجهد المجتمعي واسع 
من شأنه الحد من العوائق والخوف والصراع وإضفاء طابع إنساني على استجاباتنا  سيُدعم المشروع بفريق مجتمعي النطاق.

ج اللقاءات المجتمعية هذا بنجاح في مواقع اإليواء األخرى في جميع أنحاء البالد ويضم أصحاب المصلحة كمجتمع. يعمل نموذ
ونزالء الموقع والموظفون والمتطوعون وأفراد المجتمع والجيران والجماعات الدينية والنشطاء والمؤسسات غير الربحية 

االجتماع ومناقشة المسائل أو المشكالت المتعلقة بالموقع وتحديد ، وغير ذلك. من خالل المحليةوالشركات المحلية والحكومة 
فرص التعاون، يمكننا إنشاء طرق اتصال للمساعدة في تقليل التوترات والشكوك والنزاعات، والعمل معًا على خلق الفرص 

 وإجراء التحسينات.

https://www.usich.gov/news/resource-roundup-providing-access-to-low-barrier-shelter/
https://www.usich.gov/news/resource-roundup-providing-access-to-low-barrier-shelter/
https://www.usich.gov/news/resource-roundup-providing-access-to-low-barrier-shelter/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528824/
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المزيد بشأن االحتياجات واالستفسارات مع اقتراب افتتاح الموقع، سوف يكون بوسع المدينة ومزودي الخدمات مشاركة 
المحددة. قد يُطلب التبرع بالطعام والعناصر األخرى، ولكن قد تكون هذه التبرعات أكثر فائدة وأقل إهداًرا إذا تم التعامل معها 

 بطريقة منسقة. 


