शरणाथ� समुदायहरूको ला�ग सहयोगी पहलहरु
शरणाथ� समद
ु ाय कोषले ओमाहामा यस समुदायलाई फाइदा पर्ु याउने पहल र संगठनहरूलाई सहयोग गदर् छ। वतर्मानमा ओमाहा कम्य�ु नट�
फाउन्डेशनले सहयोग गन� �नणर्यको ला�ग सहयोग गन� सल्लाहकार बोडर्सँग साझेदार�मा छ, आउँ दो म�हनाहरूमा यो बोडर् सबै �नवासी-नेतत्ृ वमा,

�नणर्य �लने समूहमा संक्रमण हुनेछ। स�म�तमा शरणाथ� जनस from◌्ख्याका प्र�त�न�धहरू सिम्म�लत हुनेछन ् जसले उनीहरूको समुदायको
आवश्यकतालाई सम्बोधन गनर् कुन लगानी सबैभन्दा प्रभावकार� हुन्छ भन्ने बझ्
ु छन ्।
कोष प्राथ�मकताहरू समावेश गदर् छ, तर सी�मत छै न
•
•
•
•

प�रवार िस्थरता

�श�ा र संस्कृ�त

युवा समथर्न र पहुँच

शार��रक र मान�सक स्वास्थ्य

धेरै संगठनहरूको बीच सहयोग प्रदशर्न गन� अनुप्रयोगहरूलाई प्रोत्साहन �दइन्छ। शरणाथ� प्र�त�न�धत्व (ग्राहकहरू प्रस्तुत, व्यवस्थापन,
कमर्चार�, र बोडर् सदस्यहरू बीच) �नणर्य प्र�क्रयामा �वचार ग�रन्छ।
अनुप्रयोग �ववरणहरू
अनुदान चन्दामा $50,000 सम्म प्र�त अनुदान चक्र प्रदान ग�रनेछ। कोष अनुरोधहरू $ 5,000 भन्दा बढ� हुन सक्दै न। औसत अनुदान
पुरस्कार $ १,००० दे �ख $ 5,000 हो।

अनप्र
ु योगहरू त्रैमा�सक प्र�क्रयामा �लन्छन ् (जनवर�, अ�प्रल, जल
ु ाई, अक्टुबर); वषर्भर बझ
ु ाउन स�कन्छ; र, �नम्न�ल�खत �म�तहरू माचर्-31,
जन
ू 30, सेप्टे म्बर 30, �डसेम्बर 31 मा 11:09 PM अपरान्ह बझ्
ु नु पछर् ।
योग्यता आवश्यकताहरू
आवेदकहरू एक सावर्ज�नक, कर-छुट संस्था हो आन्त�रक राजस्व कोड को सेक्शन 501(C)(3) द्वारा प�रभा�षत, वा 501(C)(3)
�व�ीय एजेन्टसँग काम गन� जसले तपा�को तफर्बाट रकम प्राप्त गनर् सक्दछ।
नवीन कायर्क्रमहरू, पहलहरू, सेवाहरू, वा मा�थको मा�थ केिन्द्रत फोकस �ेत्रहरू �भत्र अन्य �वचारहरू जसले डगलस र सपर् काउन्ट�मा
अ�फ्रक� अमे�रक�हरूलाई सेवा �दन्छ।
अ�घल्लो अनुदान प्राप्तकतार्हरू फे�र लागू गनर् सक्दछन ् य�द उनीहरूको अिन्तम �रपोटर् ओमाहा समुदाय फाउन्डेशनमा पेश ग�रएको
�थयो।
आवेदकहरूका नी�त र अभ्यासहरू �नम्न गैर-भेदभावको धारासँग पिक्तबद्ध हुनुपछर् ।
आवेदक संस्था कानन
ू ी वा अवैधा�नक रूपमा आफ्नो भाँडा अभ्यास वा ग्राहक वा जा�त वा जा�त, जातीयता, धा�मर्क प्राथ�मकता, उमेर,
[मान�सक, भावनात्मक, वा शार��रक] अ�मता, यौन झक
ु ाव, लै�गक प�हचान, सेनामा आधा�रत सेवा प्रावधानमा भेदभाव गद� न। सेवा, वा
�लग।

थप रूपमा, संगठनहरूले आवेदनको बखत उनीहरूको एन्भेसनभेसन नी�त पेश गनप
ुर् छर् ।

