
 

 دعم مجتمعات الالجئين مبادرات 

  يدعم صندوق مجتمع الالجئين المبادرات والمنظمات التي تفيد هذا المجتمع في أوماها. في الوقت الحالي ،  
في شراكة مع مجلس استشاري للمساعدة   Omaha Community Foundationمؤسسة أوماها المجتمعية  

  ،هذا المجلس إلى مجموعة صنع القرار  سيتحولفي األشهر المقبلة ،  لكنفي اتخاذ قرارات التمويل ، و
االستثمارات التي ستكون األكثر  يعرفون ما هي . ستتألف اللجنة من ممثلين من الالجئين الذين المقيمونيقودها 

 .تأثيراً في تلبية احتياجات مجتمعهم

 :تشمل أولويات التمويل ، على سبيل المثال ال الحصر  

  خدمات / برامج استقرار األسرة ودعم الشباب 
  التعليم والثقافة 
  الصحة البدنية والعقلية 

ً  تظهرالتي  الطلبات يتم تشجيع  يتم  ظر في تمثيل الالجئين (بين العمالء الذين منظمات. يتم الن عدة بين   تعاونا
 .، واإلدارة ، والموظفين ، وأعضاء مجلس اإلدارة) خالل عملية صنع القرار  تقديم الخدمات اليهم

 تقديم الطلباتتفاصيل 

ال تتجاوز طلبات   يجب أندوالر أمريكي كتمويل منحة لكل دورة منح.  50000يصل إلى  قد  مبلغسيتم منح 
 .دوالر 5000دوالر إلى  1000 من المنح معدلدوالر أمريكي. يبلغ  5000التمويل 

تشرين االول  ،  )يوليوتموز (،  )أبريلنيسان (،  ) ينايركانون الثاني (( ربع سنةالطلبات كل معالجة  تتم 
مساًء في التواريخ التالية   11:59يمكن تقديمها على مدار السنة ؛ ويجب تقديمه في تمام الساعة و) ؛ )أكتوبر(

 .كانون االول (ديسمبر) 31و  )سبتمبرأيلول ( 30و  )يونيوحزيران ( 30و  )مارسآذار ( 31

 متطلبات األهلية 

   (3)(c) 501  ى النحو المحدد في القسميجب أن يكون مقدمو الطلبات منظمة عامة معفاة من الضرائب عل
          (3) (c) 501 مع وكيل مالي يعملون أو، Internal Revenue Codeمن قانون اإليرادات الداخلية 

 .نيابة عنكباليمكنه تلقي األموال 

برامج أو مبادرات أو خدمات مبتكرة أو أفكار أخرى ضمن مجاالت التركيز المذكورة أعاله والتي تخدم 
 .Douglas and Sarpy Countiesوساربي  في مقاطعات دوغالس  من أصل أفريقياألمريكيين 

 Omaha مؤسسةيمكن للمستفيدين السابقين من المنحة التقدم مرة أخرى إذا تم تقديم تقريرهم النهائي إلى 
Community Foundation    . 

 :  التالي الخاص بعدم التمييزشرط اليجب أن تتماشى سياسات وممارسات المتقدمين مع 

  ات ال تميز المنظمة التي تقدم الطلب بشكل قانوني أو غير قانوني في ممارسات التوظيف أو تقديم الخدم
أو التفضيل الديني أو العمر أو اإلعاقة [العقلية أو العاطفية أو  العرق  على أساس  الزبائنللعمالء و / أو 

 .العسكرية أو الجنسالخدمة الجسدية] أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو 

   .تقديم الطلب  عندمناهضة للتمييز ال تهمباإلضافة إلى ذلك ، يجب على المنظمات تقديم سياس


