
                                    
                  

 
 

                                      
 

  
       

 
                               

                                     
 

                       
 

                                                 
       

 
 

 
                         

       
             

                            
                   

 
    

                                     
                         

       

                                                   

                              

                                                            

                     

                                  

                   
                                 

              

 
 

    

       
    

Opportunity 
Neighborhoods 

 2020 قمة
 لتبادل القاإلط على حدث أول لحضور Opportunity Neighborhoods شرآاء شبكة إلى االنضمام يرجى

 "واسع نطاق" على العالقات شبكة ولتدعيم المعارف

 :التاريخ

 :المكان

 .ًءاسم 4:00 الساعة حتى- ًءاسم 1:00 الساعة من ،2020 مارس 14 السبت

Providence Community Center
 3001 Vaden Dr., Fairfax 22031 )ناييف مترو بجوار( 

 والعاملين المقاطعة وحكومة الدين، ورجال المجتمعيين والشرآاء ،Opportunity Neighborhood (ON) وسفراء سكان :الحضور
 .خرىاأل المعنية األطراف من ذلك وغير السياسات، وصانعي الراعية، والجهات المدرسي، بالنظام

 http://bit.ly/ONSummit2020:رسما 6 اإلثنين يوم بحلول التسجيل يرجى :التسجيل

 الطلب سبON في المجتمع وأفراد للسفراء النقل وسائل أو/و األطفال رعاية أو/و الفورية الترجمة خدمة تتاح قد
 )التسجيل رابط انظر(

 نمويتض

 Opportunity Neighborhoods في العدالة :بعنوان Joanna Shoffner Scott الدآتورة يهاقتل رئيسة آلمة
  
  
  
  

 ؟ةبالعدال المقصود ما
 ؟ةوالمترابط الشاملة تمعاتالمج تبدو آيف
 ؟Opportunity Neighborhoods منظمة في عملي في شمولوال العدالة تحقيق يمكنني آيف
 ًا؟يحقيق ًافرق نحدث اأنن عرفن آيف

 ON Partners Expo فاعلية
  مواقع في الجاري الرائع العمل على تعرف ON وهيرندون وآروسرودز، ورستون يرنون،ف ماونت—ليةالحا 
  
  

 معهم وتواصل ON قعموا آل من وممثلين ON فراءوس اءشرآ قابل
 فةيفخلا اتبالمنعش ستمتع

 .قيةرلعا المساواة جالم في الخبرة ذوي من يةارإد ريةاستشا خبيرة هى Scott الدآتورة :Joanna Shoffner Scott دآتورةال عن نبذة

 التابع Race Matters معهد في أولى ومستشارة ،Stamey Street Consulting Group LLC عةمجمو يسةورئ ِّسةمؤس وهي

 هو Joanna تحبه ما لكن .مةالعا لنظما وفي مةالعا سياسةال في ةللعداوا العرق اختالط في Joanna رةبخ منتك JustPartners. شرآةل

 .ارلصغا لألطفال خاصة التعليمية، األوساط في العرقي األصل بها ولُتناي التي بالطرق مةمهتو األطفال ايبقضا وفةغش إنها .طفالاأل عن الدفاع

Joanna ورتيملبا مقاطعة ريالند،ما جامعة من لعامةا سةلسياا في دآتوراة على حاصلة. 

هاماتدخو عةط ل ب جميع في إلعاقةاسساأ لىعزمييلتا دمبع Fairfax County زملتت  مقا ا مجرا
 دماتخ دارةبإ لتصا ت،ماوعلم لىع ولحصلل .بلطلادعن لةومعق قامةإناآمأرفيوتميتس .هاتط نشوأ

Neighborhood و Community 5640-324-703. لىع (TTY 711) 

Fairfax County ، منشور نيا،فرجي. 
 2020 ايرني

http://bit.ly/ONSummit2020

