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استمارة التقديم مجموعة سفراء المجتمع

 مياة أوستن – مستقبل المياة
مجموعة سفراء المجتمع

شكًرا لك على اهتمامك بأن تصبح عضواً في مجموعة سفراء المجتمع الخاصة بمياة 

أوستن! تتطلع مياة أوستن إلى تجنيد مجموعة متنوعة اقتصادياً وعرقياً من األشخاص لهذا 

البرنامج . 

تسعى مياة أوستن إلى أن يعمل المشاركون كسفراء للمجتمع لتقديم مدخالت في 

مستقبل المياه 2024.  القيادة بالعدالة، ستساعد هذه المجموعة في تطوير ودمج قيم 

المجتمع في خارطة طريق للعدالة والقدرة على تحمل التكاليف وأداة للخطة . يجب أن 

يكون المشاركون على استعداد للعمل مع أعضاء متنوعين في مجتمعهم )مع التركيز 

على التواصل مع المجموعات األكثر تأثراً(، وحضور التدريبات على العدالة، وااللتزام بأن 

يكونوا أعضاء في مجموعة استشارية مجتمعية من فبراير إلى نوفمبر 2022  . يتم تشجيع 

األشخاص الذين ينتمون إلى مجتمعات غير ُمَمثلة بالقدر الكافي تاريخياً على التقديم )مثل 

مجتمعات اللون، وهويات +LGBTQIA، واألشخاص الذين لديهم سجالت سابقة، وما إلى 

ذلك(.

سيكون الدور األساسي لسفير المجتمع هو توفير شفافية إضافية ومعلومات يمكن 

الوصول إليها حول عملية التخطيط لمستقبل المياه والتعاون مع موظفي مياة أوستن 

لتطوير خارطة طريق للعدالة والقدرة على تحمل التكاليف . 

االلتزام بالوقت والمكافأة

يجب أن يكون المشاركون على استعداد لتكريس ما ال يقل عن 5 ساعات/شهر  	

وااللتزام بالقيام بالخدمة لمدة عام كامل

التعويض االختياري )1,500$( متاح للمشاركين الراغبين في التسجيل كموردين في  	

مدينة أوستن . قد يتمكن أولئك غير القادرين أو غير الراغبين من استكشاف مكافأة 

بديلة

سيتم قبول الطلبات حتى السابع من يناير، 2022 سيتواصل موظفو المدينة مع  	

األفراد الذين تم اختيارهم للبرنامج في موعد أقصاه الرابع من فبراير، 2022.

 لطلب تقديم ورقي أو لعرض هذه المواد بلغة أخرى، يرجى االتصال على:  	

Jaynell.nicholson@austintexas.gov
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معلومات عنك

 االسم األول واألخير. 	

  

 

 الضمائر. 	

  

 عنوان البريد اإللكتروني. 	

 

 رقم الهاتف . 	

 

 أفضل طريقة للوصول إليك؟ . 	

 

 ما هي اللغة التي تفضلها . 	
 عند التواصل معنا؟ 

 

 ما هو المجلس المحلي الذي تعيش فيه؟. 	

  

 ما هو الرمز البريدي الخاص بك؟ . 	

 

المعلومات الديموغرافية: نحن نجمع المعلومات الديموغرافية 
للتأكد من أننا نختار ائتالفاً متنوعاً من األشخاص للعمل في 

المجموعة االستشارية المجتمعية . ردودك اختيارية.

ما هي خلفيتك العرقية/انتمائك العرقي؟ )يمكنك تحديد   .9
كثر من اختيار( أ

مواطن من أالسكاأ. 

آسيا	. 

أسود/أمريكي من أصل أفريقي	. 

أسباني/التيني	. 

من السكان األصليين ألمريكا	. 

من السكان األصليين لهاوايو. 

جزر المحيط الهادئ األخرى	. 

أبيض	. 

أخرى	. 

 بأي هوية جنسية . 		
ُتعرّف نفسك؟

ال أنتمي لجنسأ. 

رجل بنفس جنس الوالدة	. 

امرأة بنفس جنس الوالدة	. 

غير ملتزم بالجنس التابع له	. 

متغير الجنس	. 

ًو.  شاذ جنسيا

مخنث	. 

غير ثنائي	. 

 .	ً رجل متحول جنسيا

 .	ً امرأة متحولة جنسيا

 ما هي الفئة العمرية . 		
كثر من غيرها؟ التي ترتبط بها أ

السنأ. 

تحت 18	. 

 .	24-18

 .	34-25

 .	44-35

45-54و. 

فوق 55	. 

أفضل عدم االجابة	. 

 .	)LGBTQIA+(
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عمل المجموعة االستشارية: ستساعدنا هذه األسئلة في 
التعرف على المجتمعات التي تنتمي إليها ولماذا تريد أن تكون 

جزءاً من هذا المسعى. 

هل أنت على دراية بخطة موارد المياة المتكاملة ألوستن   .		
لمدة 100 عام؟ إذا لم تكن مهتماً بمعرفة المزيد عنها؟

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

 

ما هي بعض المخاوف الحالية في الحي الخاص بك   .		
والمتعلقة بإمدادات المياة؟ )امنح فرصة للشرح(

االستجابة للطوارئأ. 

إمداد الجفاف	. 

جودة المياة	. 

أخرى 	. 

كيف تبدو العدالة المائية في الحي الخاص بك؟  .		

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

 

هل أنت على علم بأي تفاوتات اجتماعية في أوستن أو في   .		
منطقتك المحددة؟ 

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

 

ما هي المجتمعات التي تعتبر نفسك جزء منها؟  .		

السود/السكان األصليون/الملونونأ. 

سحاقية، مثلي، مزدوج الميل الجنسي، متحول جنسياً، 	. 
 )LGBTQIA+( شاذ، مخنث، عديم الجنس

شباب	. 

مجتمع المهاجرين، أو المغتربين، أو الالجئين	. 

مجتمع ذو دخل منخفض	. 

األشخاص الذين لديهم سجالت سابقةو. 

أشخاص ذوي اإلعاقة	. 

األشخاص الذين يعانون من التشرد	. 

عمال النقابة	. 

أخرى	. 
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ما نوع التغييرات التي الحظتها أثناء وجودك في الحي   .		
الخاص بك؟

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

كيف تتواصل وتناقش المواضيع الهامة مع مجتمعك و/أو   .		
دائرة األصدقاء والجيران؟

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كيف تتصور استخدام مهاراتك في هذه المجموعة   .	9
االستشارية المجتمعية بطرق تتعلق بالعدالة االجتماعية، 

والعرقية، والبيئية، و/أو العمل المعني بالمجتمع؟

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

هل شاركت في أي مجموعات استشارية مجتمعية أخرى   .		
للمدينة؟ إذا كان األمر كذلك، فأي مجموعة )مجموعات(؟

 نهاية مفتوحةأ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


