
 
 تحیة طیبة، 

 
شكًرا لك مرة أخرى على اھتمامك بالمشاركة في افتتاحیة ورشة عمل الجنة االستشاریة للمساواة المشكلة حدیثًا والتي ستقام یوم  

صباًحا!  9:00سبتمبر في الساعة  10السبت،   
 

مراجعة المواد المتضمنة بشكل مستقل وستساعد  یمكن  -إذا كنت قد أشرت بالفعل إلى أن ھذا التاریخ ال یناسبك، فیرجى القراءة 
 في تعزیز ھذا الجھد بینما نمضي قدًما. بعد ورشة العمل، سنتابع معك مباشرةً لمشاركة النتائج وسماع أفكارك.

 
 فیما یلي تفاصیل ورشة العمل: 

 
)إي إیھ سيورشة العمل االفتتاحیة للجنة االستشاریة للمساواة (  

 
صباًحا على الزووم  11:30 -صباًحا  9:00مبر، سبت 10الزمان: السبت،   

 https://us02web.zoom.us/j/4705968092       اللینك: 
 

 الغرض من ورشة العمل: 
، والبدأ في  سي ار بي سي إي إیھ سي /السيللتعرف على بعضنا البعض، القیام بتطویر إطار العمل ووضع األھداف لمجموعة 

ینا.تحدید أولویات المھام القادمة بناًء على التوصیات الواردة في تقریر تقییم العدالة التنظیمیة لد   
 

 ما قبل االجتماع: 
مرفق بھذا البرید اإللكتروني والموجود على صفحة العدالة الخاصة بنا، یرجى االطالع على المعلومات التي تتضمن بعض   

لتوضیحیة ومراجعتھا مقدًما حتى نتمكن جمیعًا من المشاركة الفعالة فى ورشة العمل ونحن عندنا نفس المعلومات المواد ا 
 األساسیة. ھذه المعلومات تشمل: 

 • جدول أعمال ورشة العمل 
 • مواد أساسیة للمساعدة في فھم ورشة العمل والمشاركة الجدیة فیھا ، بما في ذلك:

 الھیكل التنظیمي للجنة  
 نقاط بیانات المساواة الرئیسیة لمقاطعة الشیتیندین 

 • التوصیات الناتجة من تقییم العدالة التنظیمیة
إي إیھ سي • األدوار والمسؤولیات المحتملة لمجموعة لجنة المساواه ال  

دوالًرا لكل مشارك في ورشة العمل. إذا كنت ال ترغب في االشتراك في تلقي ھذا الراتب،   150الراتب: یتوفر راتب قدره 

فیرجى الرد على ھذا البرید اإللكتروني إلعالمي بھذا (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل). بخالف ذلك، سوف نتواصل معك 

 لتأكید عنوانك البریدي حتى نتمكن من إرسال شیك بعد انتھاء ورشة العمل.  9/5بشكل فردي في األسبوع الذي یبدأ في 

!  EACال یلزمك بأن تصبح عضًوا في  9/10المشاركة المستمرة: للتذكیر فقط أن مشاركتك في ورشة العمل االفتتاحیة ھذه في  

ات المجدولة بانتظام؛ العمل معًا إلیجاد بعد ورشة العمل، یمكنك تحدید ما إذا كنت ترغب في االنضمام والمشاركة في االجتماع

طرق أخرى لمشاركة وجھة نظرك بشكل دوري؛ أو المضي قدما دون أي التزام بالمشاركة في المستقبل. نحن نعلم أن القدرة  

 على المشاركة على أي مستوى تعتمد على العدید من العوامل ونتطلع إلى مقابلة الجمیع أینما كانوا. 

على وقتك ومشاركتك. إذا كانت لدیك أي أسئلة أو أفكار أو اقتراحات، فیرجى التواصل معنا وسنكون  شكرا لك مرة أخرى 

 سعداء بالتواصل معك! 

https://us02web.zoom.us/j/4705968092


 استمتع باألیام القلیلة الماضیة من شھر أغسطس ونتطلع إلى رؤیتك قریبًا. 

 

 أطیب التحیات،

 إیما
 
 
 
 
Emma Vaughn (she/her)  
Communications Manager 
Chittenden County Regional Planning Commission 
110 West Canal Street, Suite 202 
Winooski, VT 05404 
(802) 846-4490 ext. 121 
(802) 861-0114 
www.ccrpcvt.org 

 
 

http://www.ccrpcvt.org/

