
                               
                      

 
                          

 
  
      

 
                        

                            
 

                  
 

                                             
                        

 

    
 

                                             
       

           
                          

                                                     
                                   

 
                   

                                                        
        

                                              
             

                                                

                                           

                                     

                                                                              

                        

                                                                       

                                       
                                                

                            

 

 
    

        
 

Opportunity 
Neighborhoods 

 2020 اجالس
 لئے کے تقريب نگورک نيٹ اور علم مشترکہ کی “بهر On” اولين ہماری

 ںہوجائي شامل ميں ورک نيٹ پارٹنرس نيبرہڈس اپارچونٹی

 تک بجے 4 سے 1 ،2020 رچما 14 ہفتہ، :کب

 Providence Community Center:کہاں
3001 Vaden Dr., Fairfax 22031)متصل Vienna Metro( 

 اسکول اور حکومت کاؤنٹی ،ساتهيوں مذہبی اور نیمب پر کميونٹی فيروں،س اور باشندوں (ON) نيبرہڈ اپارچونٹی :کون
 ہے آمديد خوش کو داروں شراکت ديگر اور ،والوں بنانے پاليسی يل،فک ،عملے کے

 http://bit.ly/ONSummit2020:ديں جواب تک مارچ 6 پير، :اندراج

 ٹرانسپورٹيشن يا/اور نگہداشت، کی بچوں ترجمان، لئے کے سفيروں اور ممبران کميونٹی کے نيبرہڈ اپارچونٹی
 )ديکهيں نکل لئے کے اندراج( يںہ دستياب پر درخواست

 خصوصيات نماياں

 شافنر جوانا ڈاکٹر پر عنوان کے سلوک منصفانہ ميں نيبرہڈس اپارچونٹی
 خيال اظہار

(Joanna Shoffner Scott) کليدی سے طرف کی 

  
  
  
  

 ہے؟ کيا وکسل منصفانہ
 ہيں؟ ہوتی کيسی کميونٹياں وابستہ اور یمبن پر شموليت

 ہوں؟ سکتی ال کيسے شفافيت کی شموليت اور داری حصہ اندر کے کام اپنے يںم ہڈس نيبر اپارچونٹی ميں
 ہيں؟ رہے ال فرق واضح ايک ہم کہ گے ںانيج کيسے ہم

 نمائيش بڑی ايک کی داروں شراکت اپارچونٹی

  قاماتم حاليہ کے ہڈس برني اپارچونٹی 
 جانيں۔ ميں بارے

 کے کام شگواروخ ریجا پر — ہرنڈن اور روڈز کراس ٹن،سري ورنن، ماؤنٹ —

  
  

 ںہوجائي وابستہ اور مليں سے نمائندوں اور سفيروں داروں، شراکت کے سائٹ ہر کی نيبرہڈ اپارچونٹی
 ںاٹهائي لطف کا ناشتے ہلکے

 والی نےرکه مہارت يںم سلوک منصفانہ نسلی سکاٹ ڈاکٹر :ميں بارے کے (Joanna Shoffner Scott) کاٹس شافنر جوانا

اور ہيں صدر اور بانی کی Stamey Street Consulting Group, LLC وہ .ہيں يرمش انتظامی ارک جربہت ايک

 Matters Institute of JustPartners, Inc. Race نظاموں عوامی اور پاليسی عوامی مہارت کی جوانا يں۔ہ شيرم نئرسي کی 

 پر ميں رےبا کے ائلمس کے بچوں وہ ں۔ہي وکيل کی بچوں سے دل جوانا ہے۔ مبنی پر مالپ کے وکسل منصفانہ يرغ ورا نسل ميں

 عاملہم کا نسل ميں چوںب چهوٹے کر اصخ ميں ميں حولام تعليمی سے جن ہيں رکهتی دلچسپی ميں وںطريق طور ان اور ہيں جوش

 ہے۔ کی حاصل ڈگری کی ڈی يچا پی ميں پاليسی عوامی سے کاؤنٹی مور بالٹی لينڈ، يریم آف يونيورسٹی نے جوانا ے۔ہ ہوجاتا نماياں

اشاعت. ، 
 جنوری 2020

Fairfax County کیاجينيور ميں ںوميگرسر اور خدمات وں،ماروگرپ تمام کے نٹیکاؤ پر ناب کی معذوری 
 کے ماتوعلم ی۔گ ںائيج کی فراہم سہوليتيں مناسب پر رخواستد ہے۔ ابندپ کی سلوک ازیمتيا غير

Fairfax County 

 ۔کريں کال (TTY 711) 5640-324-703 کو سروسز ینٹميوک اينڈ رہڈسيبن آف يٹمنپارٹڈ ليے

http://bit.ly/ONSummit2020



