
 

  دییغو سان لمدینة الموحدة الخطة استبیان

 

 الحكومة من عام كل الدوالرات مالیین دییغو سان مدینة تستلم. أمنیاتك قائمة في موجود ھو ما ومشاركة االستبیان ھذا إكمال الرجاء
 وتساعد سنوات خمس لك الموحدة الخطة وضع یتم) *. LMI( والمتوسط المنخفض الدخل ذات المجتمعات في لالستثمار الفیدرالیة

 أولویات لتحدید المجتمع مستوى على لحوار كإطار الموحدة الخطة إلنشاء التخطیط عملیة تعمل. المجتمع احتیاجات تحدید على المدینة
 .مجھولة ستبقى مشاركتك. والمجتمعیة واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة

 .2018 أغسطس 31 في اإلستبیان إغالق سیتم

 .الدخل متوسط ٪ من80٪ و 50٪ و 30عن  دخلھم یقل الذین والعائالت األفراد إلى) LMI( والمتوسط المنخفض الدخل یشیر* 

 

 :فیھا تعیش التي المجتمع منطقة إلى اإلشارة یرجى .1
 زو برومیس - لوجان باریو ●
 ران ماونتن بالك ●
 رانش مونتن كارمل ●
 فالي كارمل ●
 زون برومیس - ایكوانتو ●
 ھایتس سیت ●
 سامی كلیرمونت ●
 الكلیة منطقة ●
 میسا مار دیل ●
 المدینة مركز/وسط ●
 الیوت ایست ●
 الشرقیة المنقطة ●
 كلوب كونتري رانش فیربانكس ●
 ھیل جولدن ●
 میسا كیرني ●
 تالمادج- كنسینغتون ●
 جوال ال ●
 فیستا لیندا ●
  باسیفیك میدواي طریق ●
 نورث رانش میرامار ●
 میسا میرا ●
 بیتش میشن ●
 فالي میشن ●
 نافاجو ●
 ھایتس نورمال ●
 كبار نورث ●
 بیتش اةشین ●
 دییغو سان في القدیمة البلدة ●
 میسا اوتى ●



 

 نیستور میسا أوتاي ●
 بیتش باسیفیك ●
 رانش ھایالندز باسیفیك ●
 بنینسوال ●
 برناردو رانشو ●
 إنكانتادا رانشو ●
 بیناسكویتوس رانشو ●
 سبرینغز صابر ●
 فالي باسكال سان ●
 یسیدرو سان ●
 رانش سكریبس ●
 میسا سیرا ●
 ھیلز بارادایس سكایالین ●
 زون برومیس - دییغو انس شرق جنوب ●
 سانتا تیرا ●
 فالي ریفر تیخوانا ●
 ھایالندز توري ●
 ھیلز توري ●
 بینس توري ●
 الجامعة ●
  تاون اب ●
 فال ال دي فیا ●

 
 

 الوظیفي وضعك تحدید یرجى .2
 
 كامل بدوام موظف. أ

 جزئي بدوام یعمل. ب
 البطالة استحقاقات أتلقى - العمل عن عاطل. ج
 البطالة قاقاتاستح أتلقى ال - العمل عن عاطل. د
 منزل ربة. ه
  طالب. و
 الخاص لحسابي عامل. ز
 متقاعد. ح
 : ____ ذلك غیر. ط
 

 
 

 األساسي دخلك مصدر إلى اإلشارة یرجى .3
 
 العمل من األجور/  الراتب. أ



 

 )مستقل مقاول أو عمل صاحب( الحر العمل. ب
 اعاقة استحقاقات. ج
 نقدیة معونة. د
 : _____ذلك غیر. ه

 
 )واحدة  إجابة اختیار یرجى( المجتمع احتیاجات أھم تحدید فیھ ، یرجى تعیش الذي مجتمعال بناًء على .4

 
 )الصغیرة األعمال مساعدة( االقتصادیة التنمیة احتیاجات. أ

 )الشوارع ، والمكتبات المثال ، األرصفة ، مصابیح سبیل على( التحتیة البنیة واحتیاجات العامة المرافق. ب
 )المیسر اإلسكان( السكن احتیاجات. ج
 التشرد احتیاجات. د
 )الربحیة غیر المباني تأھیل وإعادة العاملة القوى تطویر( العامة الخدمة واحتیاجات المجتمع تنمیة. ه

 

 االقتصادیة التنمیة 

 واسعة مجموعة CDBG صنادیق تغطي أن یمكن. للمقیمین االقتصادیة الفرص ویعزز المجتمعات ینشط االقتصادیة التنمیة في االستثمار
 الصغیرة المشاریع لمساعدة للشركات ، وأنشطة التجاریة ، والقروض األعمال حاضنات ذلك في بما االقتصادیة التنمیة أنشطة من

 .للسكان الدخل تولید إلى المطاف نھایة في یؤدي العمل ؛ مما فرص الموظفین) ، وخلق من أقل أو 5 فیھا التي التجاریة األعمال(

 االقتصادي واالزدھار االستقرار تعزیز: التالي النحو على االقتصادیة التنمیة ھدف ، أدرج 2019-2015للفترة  السابقة لمدینةا خطة في
 .االقتصادیة التنمیة برنامج في واالستثمار الوظیفي االستعداد فرص زیادة خالل من للمدینة

 .االقتصادیة التنمیة احتیاجات أھم من )3( ثالثة أعلى إختیار فیھ، یرجى تعیش الذي المجتمع بناًء على

 وھي - جدیدة صغیرة أعمال مشاریع إطالق على) LMI( والمتوسط المنخفض الدخل ذوي السكان تساعد( الصغیرة المشروعات برامج. ا
 )نیةالف المساعدة خالل المثال، من سبیل القائمة، على األعمال توسیع أو - أقل أو موظفین 5 بھا التي الشركات

 الصغیرة األعمال ألصحاب التجاریة األعمال على لشخص شخص من التدریب/  المشورة تقدیم. ب
 والشركات الناشئة الشركات ونجاح نمو تعزز التي المنظمات( والمتوسط المنخفض الدخل ذوي لمجتمعات الصغیرة األعمال حاضنة. ج

 )األولى عملھا مراحل في ھي التي
 الصغیرة المشروعات أو/  و الصغیرة للشركات منخفضة بفائدة قرض. د
 الصغیرة للشركات منح. ه
 المتجر  واجھة تحسین برامج. و
 العمل فرص خلق. ز
 :____ اخرى. ح

 

 التحتیة والبنیة العامة المرافق

 أحیاء في التنقل تسھیل لخال من والمتوسط المنخفض الدخل ذوي السكان مساعدة إلى التحتیة والبنیة العامة المرافق في االستثمار یھدف
المجتمعیة، والمكتبات،  الترفیھ، والمراكز مراكز مثل للمدینة مملوكة مرافق العامة المرافق في التحسینات تشمل أن یمكن. مجتمعاتھم
 .الرصیف الشوارع، وتحسینات العامة، وأضواء والحدائق



 

 السكنیة األحیاء تعزیز: التالي النحو على التحتیة والبنیة العامة افقالمر ھدف إدراج ، تم 2016-2019للفترة  السابقة المدینة خطة في
 .المدینة في الحیویة العامة التحتیة البنیة احتیاجات في االستثمار خالل من

 .والحساسیة التحتیة للبنیة عامة احتیاجات) 3( ثالثة أعلى إختیار فیھ، یرجى تعیش الذي المجتمع إلى استناًدا

 اإلعاقة ذوي لألشخاص الوصول یةإمكان تسھیل. ا
 الطبیة/  الصحیة الخدمات نطاق توسیع. ب
 المجتمعیة المراكز في والسالمة  إلى بالوصول تتعلق تحسینات. ج
 الطاقة إصالحات. د
 تركیبھا إعادة/  الشوارع إضاءة تركیب. ه
 العامة الحدائق. و
 المكتبات. ز
 األرصفة. ح
 والمجتمعات الترفیھ مراكز. ط
 السن كبار مراكز .ي
 الربحیة غیر للمؤسسات تحسینات.ك
 الرصاص على القائم الطالء مخاطر إزالة. ل
 : ____ذلك غیر. م

 

 الذكیة للمدینة التحتیة البنیة

 الشوارع مصابیح تشمل التي التحتیة البنیة ذلك ویشمل. االقتصادي والنمو والمرونة االستدامة نحو جدیدة مبادرات في المدینة تشرع
 .البدیلة النقل أشكال إلى الوصول التصاریح، وإمكانیة منح عملیة وتبسیط تحسین وعملیات للطاقة الموفرة

 :مجتمعك في رؤیتھا في ترغب التي الذكیة المدن مبادرات ھي فیھ، ما تعیش الذي المجتمع إلى استناًدا

 للطاقة الموفرة الشوارع مصابیح. أ
 ةالكھربائی السیارات شحن محطات. ب
 للمجتمع العریض النطاق ذات اإلنترنت إلى الوصول. ج
 الشجر مجسات. د
 المیاه تدویر إعادة. ه
 الشمسیة األلواح تركیب رخص إصدار. و
 السیر حركة تدفق تحسین أجل من بدیھیة مرور إشارات. ز
 الھوائیة للدراجات التحتیة البنیة زیادة. ح
 : ______________________آخرى. ط

 اإلسكان

 أو إلستئجار) LMI( والمتوسط المنخفض الدخل ذوي  مناطق في المعیشیة األسر فرصة من اإلسكان وخدمات برامج في االستثمار یزید
 ھي إستئجارھا في المساعدة وتقدیم معقولة بأسعار السكنیة الوحدات تأھیل إعادة إن. مجتمعاتھا في معقولة وبأسعار آمنة مساكن امتالك
 .قبل من المدینة بھا شاركت التي األنشطة لىع األمثلة بعض



 

 طریق عن اإلسكان فرص تحسین: التالي النحو على اإلسكان ھدف إدراج ، تم 2019-2015للفترة   للمدینة السابقة الموحدة الخطة في
 .والمجتمع والعمل النقل خدمات من بالقرب معقولة بأسعار والشراء لإلیجار مساكن على والحفاظ إنشاء

 .أھمیة األكثر اإلسكان احتیاجات من احتیاجات )3( ثالثة أعلى إختیار فیھ ، یرجى تعیش الذي المجتمع ًء علىبنا

 والمتوسط المنخفض الدخل ذوي إسكان ویشغلھا یملكھا التي الفردیة األسرة منازل تأھیل إعادة. ا
 )األفراد متعددة العائالت مساكن( معقولة بأسعار الشقق تأھیل إعادة. ب
 معقولة بأسعار األفراد متعددة للعائالت كمساكن جدیدة تأجیر وحدات بناء. ج
 الدخل ذوي  من تملكھا التي لألسر معقولة بأسعار الوحدات ھذه وتأمین الموجودة  األفراد متعددة لعائالت اإلیجار وحدات تأھیل إعادة. د

 والمتوسط المنخفض
 والمتوسط المنخفض الدخل ذوي  من أسر وتشغلھا تملكھا التي الفردیة للمنازل المیاه ءةكفا تحسین أو/  و الطاقة تحسینات تركیب. ه
 األولى للمرة المنازل مشتري تعلیم برامج. و
 السن لكبار المنزل تحسین برامج. ز
 األولى للمرة المنازل لمشتري اإلغالق تكالیف في مساعدة/  األولى الدفعة. ح
 أو الجنس أو القومي األصل أو الدین أو اللون أو العرق أساس على للتمییز یتعرضون الذین األفراد اعدةمس( العادلة اإلسكان خدمات. ط

 )اإلعاقة أو العائلیة الحالة
 اإلیدز/  البشریة المناعة نقص بفیروس  إصابة مع تعیش التي واألسر لألفراد السكن. ي
 :______اخرى. ك

 

 التشرد

 طویل السكن في االستثمار السكن، وكذلك أزمات أو التشرد من یعانون الذین لألشخاص والدعم ماعیةاالجت الخدمات في االستثمار إن
والخدمات،  المأوى توفیر االستثمار من النوع ھذا على أمثلة وتشمل. دییغو سان في التشرد دون ویحول من األجل، یخفف وقصیر األجل

 .الحاالت إدارة مثل

 في االستقرار على واألسر األفراد مساعدة: التالي النحو على التشرد ھدف إدراج ، تم2016-2019رة للفت السابقة المدینة خطة في
 .الداعمة والخدمات للعمالء المالئم السكن توفیر خالل من التشرد أو السكن ألزمة تعرضھم بعد دائم مسكن

 .أھمیة التشرد احتیاجات رأكث من) 5( خمسة أعلى تحدید فیھ ، یرجى تعیش الذي المجتمع إلى استناًدا

 
 التشرد من یعانون الذین األشخاص لخدمة المرافق اقتناء. ا

 التشرد من یعانون الذین األشخاص لخدمة المرافق توسیع أو تأھیل إعادة. ب
 )الداعمة والخدمات القصیر المدى على اإلسكان( المبیت/  الطوارئ حاالت في المأوى. ج
 )مبیت بدون خدمات( نھاري مركز. د
 )الرأفة إنفاذ( استباقي بشكل المشردین مساعدة. ج
 الحالة وإدارة المؤقت اإلسكان. د
 التشرد من یعانون الذي األفراد لخبرة التحدید وجھ على المخصصة والتوظیف العاملة القوى خدمات. ه
  التنقل في المساعدة. و
 )المركزیة دالموار( مأوى بال ھم الذین األشخاص المالحة مركز عملیات. ز
 )المرافق فواتیر ودفع القصیر المدى على اإلیجار في المساعدة( السریع اإلسكان إعادة/  المالیة المساعدة. ح



 

 )دائم سكن على الحصول في العائالت/  األفراد لمساعدة( الحاالت إدارة. ط
 دائمة داعمة سكنیة وحدات بناء. ي
 المالیة األمیة محو. ك
 الخزائن/  التخزین مرافق. ل
 إلى الدخول لتجنب. المالیة ، إلخ اإلسكان ، والمساعدة بترتیبات التشرد من یعانون الذین األشخاص تربط( المشردین إحالة خدمات. م

 )المأوى
 التشرد من الوقایة خدمات. س
 العامة المعونات. ع
 المنزلي العنف من للناجین مأوى. ف

 المخدرات على المدمنین لمساعدة برامج. ص
 اإلیدز/  البشریة المناعة نقص بفیروس المصابین خدمات. ق
 العقلیة الصحة خدمات. ر

 الطوارئ  معونة وصنادیق المالك  مع اإلنخراط. ف
 : ___آخرى. ش

 
 العامة والخدمات المجتمع تنمیة

 برامج ذلك أمثلة وتشمل. السكان لھؤالء جدیدة فرًصا یخلق الضعفاء السكان تخدم التي والمرافق المجتمعیة الخدمات في االستثمار
 .األخرى الضعیفة والفئات اإلعاقة ذوي واألشخاص السن وكبار للشباب الوجبات تقدیم وخدمات العمل على التدریب

 في االستثمار: التالي النحو على العامة والخدمات المجتمعیة التنمیة ھدف إدراج ، تم 2019-2015للفترة  للمدینة الموحدة الخطة في
 السكان تخدم التي البرامج إلى متزاید أو جدید وصول توفیر خالل من تأثیر أقصى تحقق التي الربحیة غیر والمرافق المجتمعیة خدماتال

 .الغذائي األمن انعدام من تعاني التي السن، واألسر الشباب، وكبار مثل الضعف عالیة

 .المجتمع تنمیة احتیاجات أھم من) 3( ثالثة أعلى ترتیب فیھ، یرجى تعیش الذي المجتمع بناًء على

 السكان من الضعیفة الفئات تخدم التي الربحیة غیر المنظمات قبل من المشغلة أو/  و المملوكة المرافق توسیع أو تحسین. ا
 المالي التعلیم برامج. ب
 السن لكبار غذائیة برامج. ج
 اإلعاقة ذوي لألفراد غذائیة برامج. د
 للشباب ةللكلی اإلعداد برامج. ه
 )السجن مؤخراً من عنھم اإلفراج تم الذین لألفراد( التوظیف إعادة خدمات. و
 العاملة والقوة العمالة تطویر برامج. ز
 الوظیفي االستعداد على التدریب. ح
 الشبابیة العاملة القوى تنمیة برامج. ط
 للشباب الداعمة الخدمات من غیرھا. ي
 زليالمن العنف ضحایا مساعدة برامج. ك
 اإلیدز/  البشریة المناعة نقص بفیروس المصابین لألشخاص داعمة خدمات. ل
 الحرف شھادات برامج. م
 : ____آخرى. ن



 

 
 . 2024-2020 للمدینة الموحدة الخطة أھداف لتطویر مھمة تعلیقاتك تعد. اإلستبیان ھذا التمامك لك شكرا

 :اختیاري

 بعض تشمل. اإللكتروني المدینة موقع على "Get It Done" الویب صفحة رةزیا مجتمعك، یرجى في محددة مشكلة عن لإلبالغ
 ":Get It Done" الویب صفحة تتضمنھا أن یمكن التي المشكالت

 الحفر ●
 األرصفة ●
 )اخرى بند تحت ذلك عن أبلغ(  التشرد ●
 الشوارع أضواء ●
 الشجر مخاطر ●

https://getitdone.force.com/
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