
Thursday, January 14, 2016 

Jewish Federation of Greater Toledo 

 6465 Sylvania Ave., Sylvania, OH 

Thursday, February 11, 2016 

BOARD RETREAT 

Board of Community Relations  

1 Government Center, Suite 2130 

Thursday, March 10, 2016 

Samuel M. Jones @ Gunkel Park  

Elementary School 

430 Nebraska Ave. 

  Thursday, April 14, 2016 

Joshua Generation Family Worship  

Center, 636 Western Ave. 

Thursday, May 12, 2016 

Board of Community Relations  

1 Government Center, Suite 2130 

  Thursday, June 9, 2016 

Evangelical Church of God 

2329 Valentine 

Thursday, July 14, 2016 

AFSCME Ohio Council #8, Union Hall 

420 South Reynolds Rd. 

Thursday, August 11, 2016 

Toledo Technology Academy 

3301 Upton Ave. 

Thursday, September 8, 2016 

Robinson Elementary School 

1075 Horace St.  

Thursday, October 13, 2016 

Islamic Center (Social Hall)  

Perrysburg, OH 

Thursday, November 10, 2016 

AFSCME Ohio Council #8, Union Hall 

420 South Reynolds Rd. 

Thursday, December 8, 2016 

Board of Community Relations  

Conference Room 

1 Government Center, Suite 2130 

 
 

 

 ועדת יחסי קהילה

One Government Center  

(419) 245-1565 

Email: bcr1@toledo.oh.gov 

Executive Director, 

Linda Alvarado-Arce 
 ארס-לינדה אלורדו

Board Chairperson, 

Sheena Kadi 

 :צדק חברתי
הזדמנויות לשיתוף פעולה עם הועדה למען 

 .הקהילה והעיר, שיפור שכונתך

 
 :שויון זכויות

פנה לעזרה אם אתה מרגיש שהיחס כלפיך 
.לא הוגן  

 

 :פתרון בעיות
שרותי תווך במקרה של קונפליקט בין 

 .בקהילה או בעיר, שכנים

 

:לפניות נא להתקשר  
 

שאלות או  אם שי לך
הערות לגבי הנושאים 

 :פגישות הועדה
ומתרחשות פתחות לקהל הנרחב הפגישות 

 00:11בכל יות חמישי שני בחודש בשעה 

  הרבה פרצופים ~ מטרה אחת

 טולדו

הצהרת כונות: לעודד, לחזק ולתמוך 
בתושבים ושכונות ליצור צדק חברתי ושיויון 

. זכויות באיורה הרמונית לכל תושבי טולדו   



 איך לפנות לבקשת עזרה:
 

ל“דוא או 245-1565 (419)    
bcr1@toledo.oh.gov 

 
 936-2020 (419) עריית טולדו

:ומשם תקושר לועדה במידה  

  והנושא תואם את הצהרת הכוונות של
 .הועדה

 המצב יכול להתפתח לבעיה קהילתית. 
 ישנו קשר בין התקרית לערייה. 

 

 חוקים
 

הועדה תטפל , 051לפי חוקי טולדו נספח  
 :בנושאים 

 
 התנהגות הנובעת מאפליה לא חוקית 
 תקריות הקשורות בזכויות אזרח 
  תקריות הקשורות בגזענות או אפליה

 תרבותית
 

 
לית הועדה  מיישמת את החוקים “מנכ

 .המאושרים על ידי הועדה

 הועדה ליחסי קהילה
BOARD OF COMMUNITY RELATIONS 

(BCR) 
 

 

הועדה ליחסי קהילה  6491משנת 
מתפקדת כמצפון העיר ועובדת להפחית 

חוסר שיוויון וגזענות שעדיין קיימים 
 !היום
 

 הועדה ליחסי קהילה
The BCR:  

 

  מעודדת יחסים חברותיים בין כל
 . תושבי העיר

 
  מתערבת לפי תקנון החוקים

 . כשתושב מהווה סיכון ליחסים טובים
  מעודדת זכויות אדם בידיעה

 . שכשאחד סובל כולנו סובלים
 
  חוקרת ובוררת יחסים שלילים

  ,דיור, עבודה, שמשפיעים על חינוך
 .ויחסי ציבור, שכנות

 

 חברי הועדה
 

 אנשים שהומלצו על ידי אחד מהארגונים

 Chamber of Commerce, The University of 
Toledo, the United Labor Committee, 

Religious Organizations,  
Local School Districts, and the CDC 

Alliance.   
מקומות מיועדים לנוער 2מקומות ו 8ראש העיר ממנה   

 

 הועדה לשיפור יחסי הקהילה
  

 

הועדה  היא אירגון ללא כוונת רווח שמתקיים 
הועדה כפופה לתקנון של . מגיוס  כספים 

  (c3)  510ארגוני צדקה ללא רווח לפי סעיף  
 .0101של חוק הרווחה הפנימי 



  :במקומות הבאים
 

 

 

 




