
РАЙОННІ 
ПРОГРАМИ В 

МІСТІ AUBURN

Адміністрація .......................253-931-3041
Аеропорт ...............................253-333-6821
Цвинтар (Mountain View).....253-931-3028
Міський прокурор ................253-931-3030
Міський секретар ................253-931-3039
Мерія .....................................253-931-3000
Розвиток громади ................253-931-3090
Послуги для громади ...........253-288-3168
Економічний розвиток ........2 53-804-3101
ситуацій ...............................2 53-876-1925
Управління фінансів ............253-931-3033
Поле для гольфу ...................253-833-2350
Кадрова служба ...................253-931-3040
Вакансії .................................253-931-3077
Технічне обслуговування та експлуатація

Музей ....................................253-288-7433
Парки, мистецтво та відпочинок ..............

Дозвільний центр ................253-931-3020
Управління поліції ...............253-931-3080
Громадські роботи ..............253-931-3010
Старший центр ..................... 253-931-3016

Для надзвичайних ситуацій Наберіть 911 
Ненадзвичайні ситуації  253-288-2121

Контакти City 
of Auburn

Хочете дізнатися 
більше про районні

програми в місті 
Auburn?

Зв’яжіться з Chris Lovings, 
координатором 

районних програм, щоб 
дізнатися про те, як ви 
можете брати участь у 

житті міста!

Дізнайтеся про районні 
програми

Зв’яжіться з міськими 
ресурсами

Поділіться враженнями

Для отримання додаткової 
інформації про районні програми, 

доступні в Auburn, зв’яжіться з нашим 
координатором районних програм 

Chris Lovings за адресою електронної 
пошти clovings@auburnwa.gov, або ж 

за номерами телефонів
253-876-1 988 or 253-294-3050

Доступні послуги усного
перекладача.

Для віртуальної участі відвідайте сайт
speakupauburn.org!

..............................................253-931-3048

................................................253-931-3043



Національна вечірка
Кілька вуличних вечірок для членів 
громади протягом однієї ночі по всьому 
місту Auburn, які зосереджені на залученні 
мешканців і громад до співпраці з 
працівниками адміністрації City of Auburn. 
Спілкуйтеся, частуйтеся разом і 
дізнавайтеся щось нове від своїх сусідів! 

Грант на співфінансування
У вас є проєкт / культурний захід / фестиваль / 
акція зі збору сміття, які ви та ваша громада 
хотіли б реалізувати за підтримки міста? Тоді 
подайте заявку на грант на співфінансування, 
визначте, який внесок ви можете зробити 
(грошима, волонтерською працею, 
послугами в натуральній формі тощо), і, якщо 
вашу заявку буде вибрано, місто надасть 
суму, еквівалентну вашому внеску.

Фонд спільноти 
Програма «Фонд спільноти» 
призначена для членів громад, які 
живуть, працюють або навчаються в 
районах долини та плато міста Auburn. 
Якщо у вас є ідеї проєктів у цих 
громадах, які сприятимуть добробуту, 
доступності, інклюзивності та 
взаємозв’язку, ви можете подати їх на 
розгляд міста. Мета — створити 
зв’язки між членами громади, їхніми 
районами та City of Auburn.
Ідеї надаватимуться членами громади, 
місто розгляне ці ідеї та обере ті, що 
відповідають завданням програми, і 
представить їх громаді для 
голосування протягом року. Відібрані 
проєкти будуть реалізовані міською 
владою.

Районні програми міста Auburn

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

«Національна
вечірка»

Американець проти 
злочинності

Познайомтеся зі своїми  
сусідами, узявши участь у заході

Tuesday, August 6, 2019

Hold a block party with your neighbors 
and help strengthen our community 

against crime.

Register by July 19, 2019 at auburnwa.gov/nno
For information call 253-876-1988

National
Night Out
America’s night out 

against crime

Get to know your neighbors
by participating in

Tuesday, August 6, 2019
ACA

Civics Academy
Однотижневий курс, 
який показує, як 
працює City of Auburn, 
як ухвалюються 
рішення 
йрозподіляються 
кошти та як ви 
можете стати 
активним членом громади в місті 
Auburn. Цей курс зазвичай 
пропонується в період між вереснем 
(після Дня праці) та листопадом (до 
Дня подяки).




