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Програма «Фонд спільноти» міста Auburn 
Відділ громадських послуг 

 

Ви живете, працюєте або навчаєтесь у районах долини або плато міста Auburn? Чи існує 

проєкт, який ви та ваші сусіди хотіли б реалізувати, але не маєте фінансування? Розкажіть 

нам про свою ідею нижче з коротким описом проєкту та місця його реалізації. 

 

Це мають бути невеликі проєкти, які збільшать цінність району та допоможуть об’єднати 

мешканців. Наприклад, громадський сад, який координується та використовується 

місцевою громадою. Цей фонд не призначений для інфраструктурних проєктів, як-от 

ремонт доріг або тротуарів. Для отримання детальної інформації про програму відвідайте 

вебсторінку auburnwa.gov/communityfund. Якщо ви бажаєте заповнити анкету онлайн, 

відвідайте сайт SpeakUp Auburn https://speakupauburn.org/communityfund. Кінцевий термін 

заповнення цієї форми — 31 березня 2023 року. Її можна надіслати поштою, електронною 

поштою або подати особисто за зазначеною нижче адресою. 

 

Якщо вам або комусь із вашої громади потрібна допомога в заповненні заявки мовою, 

відмінною від англійської, звертайтеся до нас, щоб отримати послуги перекладача. 

 

 

Якщо у вас виникли питання або вам потрібна допомога щодо заповнення цієї форми, 

звертайтеся до контактної особи: 

Chris Lovings, координатор районних програм 

Поштова адреса: 25 W Main St 

Фізична адреса: 1 E Main St  

Auburn, WA 98001 

clovings@auburnwa.gov 

253-876-1988 

 

 

Проєкт «Фонд спільноти»  
 

Повне ім’я:_____________________________________________________________ 

 

 

Номер телефону: _____________________ Адреса 

ел. пошти:__________________________________________ 

 

Адреса:_____________________________________________________________________ 

 

 

Назва 

проєкту:__________________________________________________________________ 

http://www.auburnwa.gov/communityfund
https://speakupauburn.org/communityfund
mailto:clovings@auburnwa.gov?subject=Community%20FUnd
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Звідки ви дізналися про цей 

проєкт:_______________________________________________Стислий опис проєкту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце виконання проєкту (див. карту в кінці документа, де зазначена територія, на яку 

поширюється дія програми «Фонд спільноти»). Ви можете описати межі відносно вулиць 

або інших орієнтирів: 

 

 

 

 

 

Чи готові ви підтримати інформаційно-просвітницьку діяльність, якщо ви живете, 

працюєте або навчаєтесь у районі реалізації проєкту? 

 

____ Так 

 

____ Можливо 

 

____ Ні. Зазначте нижче інших членів громади, які підтримають цю діяльність 

 

 

Повне ім’я:_____________________________________________________________ 

 

Номер телефону: _____________________ Адреса 

ел. пошти:___________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Повне ім’я:_____________________________________________________________ 

 

Номер телефону: _____________________ Адреса 

ел. пошти:___________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Повне ім’я:_____________________________________________________________ 

 

Номер телефону: _____________________ Адреса 

ел. пошти:___________________________________________ 
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Демографічна інформація 
 

Ви: 

 

Живете в місті Auburn 

Працюєте в місті Auburn 

Ходите до школи в місті Auburn 

Маєте нерухомість у місті Auburn 

Маєте бізнес у місті Auburn 

Жоден із цих варіантів

 

Якщо ви живете в місті Auburn, 

зазначте район (див. карту на звороті  

 

сторінки для отримання додаткової 

інформації) 

 

North Auburn 

South Auburn 

Southeast Auburn 

Plateau 

Lea Hill 

West Hill 

Lakeland Hills 

Downtown Auburn 

  

 

Виберіть усі варіанти, які описують 

ваше походження 

 

Американські індіанці або корінні 

жителі Аляски 

Азійці 

Темношкірі або афроамериканці 

Іспаномовні/латиноамериканці або 

американці іспанського походження 

Уродженці Близького Сходу / 

Північної Африки  

Не бажаю відповідати 

 

Корінні жителі Гаваїв або інших 

островів Тихого океану 

Росіяни / українці 

Білі 

Інша расова/етнічна приналежність

 

Яка основна мова, якою ви 

розмовляєте вдома? 

 

 

Англійська 

Іспанська 

Українська 

Російська 

Не бажаю відповідати 

 

Маршальська 

Дарі 

В’єтнамська 

Інше



Стор. | 4 Заявка на участь у програмі «Фонд спільноти» Дата перегляду: 28.12.2022 

Зона дії програми «Фонд спільноти» 
 

 
 

Умовні позначення  

Заштрихована помаранчевим зона — межі міста Auburn 

Заштрихована зеленим зона — територія, яка має право на участь у програмі «Фонд 

спільноти» 

Заштрихована фіолетовим зона — пріоритетні території (№ 1 і № 2)
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