
هي مبادرة تجمع بين السكان ومقدمي الخدمات (ddouhro hgOeN ytioutooppO-O eO مناطق الفرص )

والمدارس والداعمين اآلخرين في المجتمعات المعينة لخلق رؤية مشتركة لتلبية االحتياجات وتحقيق نتائج عادلة 

 Oللشباب ومقدمي الرعاية لهم.

  كيف يعمل ذلك؟
 على تطوير تأثيرنا الجماعي وتعزيزه عبر المواقع واألنظمة وداخلها "ONيعمل شركاء "

 O ؟ يمكننا تحقيق الكثير عندما نعمل معًا من أجل:"ONلماذا "

 المجتمعات المضيافة

 Oوالمترابطة
األطفال المستعدون لدخول 

 Oرياض األطفال

 الشباب البالغين
 الجاهزون لخوض

 Oغمار العمل

 الشباب الناجحون 

 أكاديمًيا

 الشباب األصحاء واألسر

 Oالمستقرة

  "NOتعّرف على "

تُفهم قضايا المجتمع واألسباب الجذرية والحلول الممكنة من 

 .منظور اإلنصاف والصدمة

لفهم قضايا  سويةً يعمل السكان المحليون ومقدمو الخدمات 

المجتمع وتحديد األولويات وإنشاء حركة وإيجاد الحلول ومساءلة 

 بعضهم البعض.

لقياس وتتبع التقدم المحرز  البياناتيستخدم الشركاء الرئيسيون 

 نحو األهداف المعينة وسد فجوات المعلومات.

يقدم الشركاء الدعم للمبادرات القائمة قيد التقدم ويعملون على 

تعزيزها، ويستندون إلى الممارسات التي أثبتت جدواها عند 

  أو "إعادة اختراع العجلة". لتجنب ازدواجية الجهوداالقتضاء، 

، أينما كانوايتعرف الشركاء على األشخاص والمجتمعات 

ويطورون نقاط القوة ويضطلعون بجهود تكميلية متعددة 

  الجميع".يناسب المستويات. إذ ال يوجد نهج "مقاس واحد 

تأثير تُدعم األنشطة ذات الفوائد المشتركة التي يمكن أن يكون لها 

والترويج لها بشكل مشترك من قبل  قوي في العديد من المجاالت

المواطنين والشركاء على حد سواء، على الرغم من الحواجز أو 

 العزلة.

على  ويقودون التغييريحدد المواطنون والشركاء الفجوات 

 مستويات متعددة: لألفراد والمجتمعات وعبر األنظمة.

ذات الصلة بتكوين العالقات والتعاون وتطوير  األسستقيم 

ا  البيانات والتوعية وبناء القدرات ويتطلب تمويالا مخصصا

ا.   وموظفين والتزاما

  http://bit.ly/opportunityneighborhoodsاِقرأ المزيد: 

  ONNetwork@fairfaxcounty.govالبريد اإللكتروني: 



  من هم المشاركون؟
على وكالة غير ربحية رائدة تعمل مع المواطنين المحليين للمجتمع والشركاء اآلخرين لتحديد أهداف الشباب والعائالت "eO يتضمن كل موقع من مواقع "

مع بمبادرات مجتوالتخطيط لها والعمل على تحقيقها. كما يتعاون الشركاء أيضاا عبر أماكن يمكن فيها معالجة قضايا مماثلة في مواقع متعددة وربط صوت ال

  أوسع لتحسين حياة وفرص األطفال ومقدمي الرعاية لهم.

ا من  e "تعمل "؟ “ON”أين توجد مواقع   .2222-2222في خمسة مواقع في مقاطعة فيرفاكس اعتبارا

 
ON  

Mount Vernon 
RestON  

Crossroads  

ON  

ON  

Herndon 

Annandale  

ON 

المنظمة غير 

  الربحية الرائدة

United Community Cornerstones Second Story Cornerstones FACETS 

موقع الويب / جهة 

  اتصال

www.unitedcommunity.org/
onmv.html 

 
ON@UnitedCommunity.org 

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.second-story.org 
 

sborja@second-story.org  

www.cornerstonesva.org/rest-on/ 
 

ON@cornerstonesva.org 

www.facetscares.org/programs/
annandale/  

 
AnnandaleON@facetscares.org 

 2021 2020 2020 2016 2011  سنة التأسيس

 SPCF  3 1 2 1 2منطقة 

 HHF  1 3 2 3 2منطقة 

  نطاق الموقع

المجتمعات ذات األولوية الموجودة 

 22222في نطاق الرموز البريدية 

والمدارس في  22222و 

"norohO NuoooO و NphO

sohoomyOdgumo ppO" التي

  تخدم هذه المجتمعات

المجتمعات ذات األولوية الموجودة في 

و  22122نطاق الرموز البريدية 

orhtO والمدارس في " 22121

dmmNpOdgumo pO" التي تخدم هذه

  المجتمعات

المجتمعات ذات األولوية 

الموجودة في نطاق الرموز 

 22222و  22221البريدية 

rph yNO والمدارس في "

dgumo pO" التي تخدم هذه

  المجتمعات

المجتمعات ذات األولوية الموجودة في 

و  22102نطاق الرموز البريدية 

nNuopooOوالمدارس في " 22101

التي "Npha NppOdgumo ppO و 

  تخدم هذه المجتمعات

المجتمعات ذات األولوية الموجودة في 

 22222نطاق الرمز البريدي 

mpppOCtruytO والمدارس في "

dgumo ppO" التي تخدم هذه

  المجتمعات

  ما هو شكل النجاح؟
 

أثر البيانات المجتمعية ذات الصلة بالتركيبة السكانية للطالب، والتسجيل في مرحلة ما قبل المدرسة والحضور المدرسي واإلنجاز  e "يقتفي شركاء "
 األكاديمي واألمن الغذائي والحوادث المتعلقة بسلوك الطالب المبلغ عنها وأكثر من ذلك بكثير.

 عالوةا على ذلك، يتتبع الشركاء الرائدون نتائج عملنا، مثل:
 النسبة المئوية للمديرين المقيمين والشركاء والموظفين الذين أبلغوا عن زيادة في مستوى الوعي والمهارات بنتيجة للتدريب؛ -
 عدد الشركاء الذين أبلغوا عن زيادة القدرة على خدمة المجتمع على نحو فعّال؛ -
 النسبة المئوية للمشاركين من السكان المحليين الذين أفادوا بتحسين الوصول إلى الفرص والموارد؛ و -
 عدد قادة المجتمع المحلي من المراهقين والبالغين المشاركين في مبادرات التخطيط والشراكة. -

  http://bit.ly/opportunityneighborhoodsاِقرأ المزيد: 

  ONNetwork@fairfaxcounty.govالبريد اإللكتروني: 


