
 الرجاء عدم توزیعھا - مسودة

 ؟  )ARPAالخطة األمریكیة الفیدرالیة لإلنقاذ (--یة من أین یأتي التمویل لبرنامج منحة مدینة أوماھا المجتمع

المبالغ المخصصة للوالیة في السنة المالیة  (  یاتي منر و ملیون دوال  112مبلغ  ھوأن التمویل لھذا البرنامج  
 ً وقد  .) ARPAوھي جزء من الخطة األمریكیة الفیدرالیة لإلنقاذ ()  للتعامل مع جائحة فایروس كورونا محلیا

تطویر وإدارة برنامج المنح ھذا  ب   تعاقدت إدارة مدینة أوماھا مع مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي للمساعدة
 الحكومة الفیدرالیة، حكومة الوالیة والحكومة المحلیة.   نیابة عن إدارة المدینة وبالتماشي مع متطلبات بال

 كیف یمكن لمنظمتي ان تقّدم على ھذا التمویل؟  

التقدیم من خالل    onlineااللكتروني (عبر موقع  و  صندوق أوماھا المجتمعي یتم التعامل مع كافة طلبات 
grant portal ( 

 ما المبلغ الذي سیتم منحھ؟  

- منحة مدینة أوماھا المجتمعیة  الخاصة برنامج  بالملیون دوالر ألنشاء    10خصصت إدارة مدینة أوماھا مبلغ  
( ا الفیدرالیة لإلنقاذ  لحل  لمساعدة مناطق    )ARPAلخطة األمریكیة  العنف،   األزمات التدّخل  وتالفي حدوث 

 ة الى تطویر القوى العاملة. إضاف

 من ھي الجھات المؤھلة للتقدیم؟  

 على المتقدمین بالطلبات:    الشروط التالیةیجب أن تنطبق 

من    ( 3 ) ( C ) 501یجب أن تكون المنظمة عامة ومعفیة ضریبیاً بموجب التغریف الوارد بالفقرة   -1
للسنة المالیة ویمكن لھ/ھا إستالم    ( 3 ) ( C ) 501تعمل مع وكیل معّرف    و قانون المیزانیة الداخلیة، أ

 المبالغ بالنیابة عنك.  
 .  ھنا )، لمعرفة المزید إضغط SAM.govإكمال إستمارة التقدیم ( -2
 لب للتمویل لھ.  أن یكون لھا سجل ناجح یؤّكد على ممارسة البرامج في نفس المجال الذي تقّدم الط -3
 تقوم حالیاً بتوفیر البرامج المبنیة على أسس الحقائق المثبتة أو الحقائق المقّدمة.   -4
 أن تنطبق علیھا أحد المتطلبات التالیة:   -5

 . ) QCTالمناطق المؤھلة والتي تم تحدیدھا بموجب التعداد السكاني ( یكون موقعھا في  -
یعیشون في   - الذین  للمشاركین  الخدمات  بتقدیم  تم تحدیدھا بموجب  تقوم  المؤھلة والتي  المناطق 

 ). QCTالتعداد السكاني (
المشاركین   - على  أو  علیھا  كبیرة  إقتصادیة  أو  صحیة  تأثیرات  لھا  كان  الجائحة  بأن  تثبت  أن 

 ببرامجھا.  

 منظمتي التقدیم علیھ؟  یمكن لما المبلغ الذي 

أدنى أو أقصى للمنح المقدمة من البرنامج. طلبات التقدیم ینبغي أن ال تضم أغلب تمویلھا من    لیس ھنالك حد 
 ھذا البرنامج، وعلى المنظمات أن تثبت بأن لھا مصادر تمویل مختلفة كجزء من عملیة التقدیم.  



ولغایة    2022لیو)،تموز(یو  1بین    یمكن أن یكول التمویل لمدة سنة واحدة أو سنتین ولمدة كلیة للتمویل تمتد 
من أجل    2023و  2022لسنة التمویل    وعلى المنظمات أن تقّدم تقریر نھائي  .2024حزیران (یونیو)،    30

 .2024-2023ول المبالغ لسنة التمویل التالیة أن یتسنى لھا الحص 

)  ARPAالمنحة المجتمعیة (  -فربما لن یكون بإمكان برنامج منحة مدینة أوماھا نظراً الى الحاجة الماسة للتمویل  
 % من إحتیاجات القطاع.  100دورة التمیل ھذه. تغطیة 

یل  وأن یثبتوا أن بإمكانھم اإلستمرار أو الدیمومة بتقدیم البرامج بعد نھایة دورة التم  ن على المتقدمین المتنافسی 
 ھذه.  

   ؟ 19-تأثرھا بجائحة الكوفیدفیھا بین  ات تھل على منظمتي أن تقدم تأكید

یفترض بأنھا أصالً  )  QCTالمناطق المؤھلة بموجب التعداد السكاني (   المنظمات المتقدمة ببرامج ضمن   أن
. أما المنظمات المتقدمة للحصول على تمویل  ولیست بحاجة لتقدیم اإلثباتات   19-متأثرة بعواقب جائحة الكوفید 
سیكون علیھا أن تقدم اإلثباتات    )QCTالسكاني (المناطق المؤھلة بموجب التعداد    لبرامج تخدم األشخاص خارج

 على المشاركین بتلك البرامج.   19-التي تبین اآلثار الصحیة أو األقتصادیة الناجمة عن جائحة الكوفید 

التمویل   یحصلون على  أوالً  (المقدمون  بالطلبات  التقدم  التمویل حسب أسبقیة  یعتمد  البرامج  أن ھذا  ھل 
 أوالً)؟ 

كال، لن یتم منح األولولیة لمن یتقدم قبل اآلخر. كافة الطلبات التي یتم إستالمھا قبل الموعد األقصى للتقدیم  
سیتم التعامل معھا بالتساوي. ننصحكم بالتقدیم    2022نیسان (أبریل)،   1مساًء من یوم    11:59وھو  الساعة  

 الفنیة بالقدر األقصى.  المبّكرر لألستفادة من خدمات التوجیھ والتدریب والمساعدات 

 كیف لي أن أتلقى مساعدات فنیة بما یتعلق بطلب التقدیم؟  

 توجیھ (شخص لشخص) بأحد الطرق التالیة:  یمكن لك أن تتلقى المساعدة الفنیة وال 

). یرجى ذكر أسم  ARPA@omahafoundation.org المراسلة على عنوان البرید األلكتروني (  •
 المنظمة ومعلومات االتصال بھا في سطر موضوع الرسالة.  

 0450 884 402األتصال برقم الھاتف:  •
الى    من خالل أستمارة تقدیم الطلب نفسھا، أحد األسئلة في إستمارة الطلب ستسألك إن كنت بحاجة  •

على   التعدیالت  لك فرصة إلجراء  یمكن سیكون  والمساعدة  التوجیھ  تلقي  بعد  والمساعدة.  التوجیھ 
 إستمارة الطلب وإعادة تقدیمھا.  

 كیف لي أن أعلم بأن إستمارتي لتقدیم الطلب قد تم إستالمھا من قبل مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي؟  

م) الى عنوان البرید األلكتروني المرافق لحساب المنظمة في  د اإلستال ترونیة (تأكیك سیتم إرسال رسالة أل
الموقع االلكتروني الخاص بالتقدیم على المنحة. وإن لم یتم إستالم رسالة الكتروني تؤّكد اإلستالم فیمكن  
للمنظمات أن أن تتابع وضع إستمارة التقدیم في حساب تقدیم الطلبات للمنحة و بالذات في قائمة (كافة  

). وإن كان لك أي قلق إضافي یمكن لك أن تراسلنا على البرید االلكتروني  All submissions-ات  التقدیم
)ARPA@omahafoundation.org    .( 

mailto:ARPA@omahafoundation.org
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 ؟  هن یتوقعوا بأنھم سیستلمویمكن للمتقدمین أالمبلغ الذي كم 

مقدار المنحة على العدد الكلي للمتقدمین بالطلبات، ومن المتوقع بأن یكون إجمالي المبلغ المطلوب   یعتمد 
 أكثر من التمویل المتوفر. ومن المحتمل أن تتسلم المنظمات أقل من المبلغ الكلي الذي قامت بطلبھ.  

  2022تموز (یولیو)،    1لسنة واحدة أو سنتین ولفترة تمویل كلیة تتراوح بین    ل یمكن أن یكون التموی
- 2022. وعلى المنظمات أن تقوم بتقدیم تقریر نھائي لسنة التمویل  2024حزیران (یونیو)،    30ولغایة  
 .  2024-2023لكي تستلم التمویل لسنة التمویل  2023

 من الذي سیقرر أي المنظمات ستستلم التمویل؟  

بإجراء مراجعة أولیة للتأكد من أن طلب التقدیم  مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي  سیقوم الموظفون في  
 ).  ARPAكامل، ویتطابق مع مع برنامج المنحة، وتتوفر فیھ متطلبات قانون ال (

وستقوم لجنة المراجعة المجتمعیة بتقدیم التوصیات النھائیة للتمویل. ھذه اللجنة یتم حالیاً تشكیلھا وستضم  
،  بإحتیاجات المجتمع  متعلقةلجاننا الخاصة بمنح التمویل الإعضاء من المجتمع ممن شاركوا مسبقاً في  

 إضافة الى موظفین في إدارة مدینة أوماھا وموظفین في مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي.  

 من الذي سیقوم بصرف تلك المنح؟ 

المجتمعي بصرف منح البرنامج مباشرةً الى المنظمات غیر الربحیة التي  ھا  ستقوم مؤسسة صندوق أوما 
 مت الموافقة علیھا أو الى الوكیل / الكفیل المالي لھا.  ت

 إذا ما تم منح منظمة تمویل، كیف یمكن أن یتم إستحدام تلك المبالغ؟  

یجب أن یتم صرف المبالغ على مصاریف البرامج المنصوص علیھا في إستمارة الطلب المقدمة وبالتماشي  
ً  كافة ضوابط الصرف المحلیة، التي تخص الوالیة، والفیدرالیة مع   . ویشمل ذلك على ما یلي:  منھا أیضا

 منح للتوسیع أو تحسین البرامج والخدمات الحالیة.   •
أو تقلیلھ، كأن تكون توفیر مستلزمات الحمایة    19-ي إنتشار وتفشي وباء الكوفید منح لتنفیذ معاییر لتالف •

 التنظیف، وضع الحواجز أو القواطع.  د )، تحسین جھوPPEالشخصیة (
المالیة • المعناة  لتقلیل  الكلف الالزمة  منح  للعاملین،  الرواتب والمخصصات  المثال دعم  . على سبیل 

 ر، وغیرھا من المصاریف التشغیلیة األخرى.  إلعادة الموظفین الى العمل، األیجا

 شر الى االفراد؟  باھل یمكن إستخدام التمویل لتوفیر المساعدات المالیة بشكل م 

كال، یجب أن ال یستخدم التمویل لتویر مساعدات مالیة الى االفراد بشكل مباشر. وأن المنظمات التي  
ة والتوجھات ل  سی حاالت إنتھاك للمعاییر االساع في  تسعى الى توفیر الدعم المالي المباشر لألفراد قد تق 

)United Way of The Midlands Community Care  الفیدرالیة لإلنقاذ  ) وال الخطة األمریكیة 
)ARPA .(   

 

 



تمویل لمنظمتي، ولكني أرغب بإجراء شئ من التغییر في البرنامج أو المیزانیة التي قمت  منح  لقد تم  
 بتقدیمھا، ھل یمكن لي أن أقوم بذلك؟  

فقط في حالة الحصول على موافقة مسبقة  یمكن أن تتم إعادة النظر ومراجعة المیزانیة أو البرنامج المقدم  
أوما مؤسسة صندوق  قبل  منظمة    ).Omaha Community Foundation(المجتمعي    ھامن  أي 

تروم إجراء تعدیل علیھا أن تقّدم إستمارة طلب إجراء تعدیل الى مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي عند  
حصول أحد الحاالت التالیة: أن الغایة التي تم التركیز علیھا في طلب التقدیم قد تغیرت. أو أن ھناك تغییر  

تعیین مدیر جدید أو مسؤول مالي جدید الى المنحة  أو  للبرنامج المقدم.  في تاریخ بدء أو إنتھاء التمویل  
الممولة للبرنامج. أو أن یكون التغییر ھو عبارة عن تحویل بعض المبالغ فیما بین فقرات البرنامج المقدم  

 نفسھ.  

 ھل ھنالك تاریخ معین ینبغي صرف مبلغ المنحة قبلھ؟  

مبالغ الممنوحة لتغطیة المصاریف التي تمت الموافقة علیھا مسبقاً  على المستلمین للتمویل أن یستخدموا ال
 2024حزیران (یونیو)، 30وتنتھي ب   2022تموز (یولیو،  1في فترة زمنیة تبدأ ب 

 متى سیتم توزیع مبالغ ھذه المنحة؟  

م  وسیتم توزیع التمویل للسنة األولى عن طریق نظا  2022المنح في شھر حزیران (یونیو)، سیتم إعالن 
)  SAM.govالمطلوب من المنظمات أن یكون لھا تسجیل مكتمل مع (الصك ألكتروني بعذ ذلك بقلیل.  

وأن تكون قد قدمت أتفاقیة المستلم الثانوي موقعة من قبل الموظف المخول من قبل المنظمة وذلك من  
) للمنحة االلكترونیة وذلك قبل أن  Omaha Community Foundation( لخالل الموقع االلكتروني  

 یتم إصدار الشیك.  

الموافقة علیھا)   تم طلبھا وتمت  (إن  المالیة  للسنة  المالیة  التقاریر  المنحة  إستالم  معتمدة  على  ستكون 
 وتحقیق االھداف المحددة.    الى المطلوبة، وقدرة البرنامج في الوصول 

 مشمولة بحق التقدیم على المنح؟  تقوم على الدین والعقیدة   ھل أن المنظمات التي 

كالعبادة   الموروثة  الدینیة  الفعالیات  على  البرنامج  ھذا  بموجب  الممنوحة  األموال  إستخدام  یمكن  ال 
الفقر  (المواعظ)  والتوجیھات  علیھا  تنطبق  والتي  المحظورة  التبشیریة  النشاطات  أو  (الدینیة،   24ة 

C.F.R.570.200(j)(2)  .( 

ن لھا التقدیم فقط من أجل تقدیم برامج غیر طائفیة أو خدمات مقدمة الى العامة دون  المنظمات الدینیة یمك
، أو الممارسة الدینیة، وأن تكون التوجھات  ان أن تكون لھا أي عالقة باألیمان، اإلنتماء، العقیدة الدینیة

فعلى سبیل المثال أن تقوم كنیسة ما بتقدیم  من البرنامج المقدم متناغمة مع االھداف العامة لبرنامج المنح.  
المواد الغذائیة لكل من ھم بحاجة الیھا بغض النظر عن الكنیسة التي ینتمون الیھا أو إنتمائھم الى أي من  

العقائدیة.   الممارسات  أو  المعتقدات  أو  المواد  الدیانات  تكلفة توفیر  الحالة یمكن أن تكون  تلك  ففي مثل 
التقدیم علیھا عنھا (ولیس اي ممارسات أخرى للكنیسة كالعبادة أو  الغذائیة ھي من االم ور التي یمكن 

 المواعظ الدینیة).  

 



 منظمتي خارج مدینة أوماھا؟  دارة  وماذا إن كان المقر الرئیسي إل

التمویل في برنامج المنحة ھذا مخصص لتوفیر الدعم والمساعدات من خالل االعمال التي تتم في مدینة  
سكان أوماھا. یجب أن یتم التقدیم إستناداً فقط على أعمال یرام تقدیمھا في مدینة أوماھا ولمساعدة  أوماھا ول

سكانھا حصراً، ویجب أن یتم فصل كافة الفعالیات الخاصة بمدینة أوماھا في التقدیمات المالیة عن كافة  
 االعمال االخرى.  

ینة أوماھا ولكن المنظمة لھا نشاطات وأعمال  وماذا إذا كان مقر اإلدارة الرئیسي لمنظمتي یقع في مد
 والیات أخرى؟  و بدول 

 یجب أن یكون التقدیم على أساس العمل الذي سیقدم بمدینة أوماھا حصراً.  

 ماذا إن كانت منظمتي قد إستلمت أو أنھا تتوقع أن تستلم تمویل فیدرالي آخر؟ ھل یحق لي التقدیم؟  

نعم، ولكن مع ذلك ستُسأل عن تحدید ما ھو المبلغ الذي إستلمتھ، أو تتوقع إستالمھ من تمویل فیدرالي،  
أو أي تمویل آخركنت قد إستلمتھ  من حكومة الوالیة، أو الحكومة المحلیة، أو من خالل إجراءات التأمین،  

وج) أي ان ھذا البرنامج یمكن  أو تتوقع إستالمھ لغرض ھذه المصاریف حصراً. (ال یسمح بالتمویل المزد 
 أن یقوم بتمویل مصاریف وفعالیات محددة ال یتم تغطیتھا من مساعدات مالیة أو برامج أخرى للُمنح.  

الخطة الفیدرالیة االمریكیة  -إذا تمت الموافقة على منحي منحة من خالل برنامج منحة مدینة أوماھا  
 لمبالغ؟  )، ما المطلوب مني إلستالم ھذه اARPAلإلنقاذ (

). یرجى اإلطالع على كیفیة القیام بذلك  Sam.govعلى المنظمات أن تقوم بإكمال التسجیل في موقع (
وسیتم التحقق من إكمال التسجیل ومن وضع المنظمة من حیث الحرمان الفیدرالي      ھنا. من خالل الضغط  

الى مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي وحسب اإلجراءات  الفترة المخصصة  المحددة وبالسرعة    خالل 
.   ھنا) بالضغط  الحرمان الفیدراليالممكنة. یمكن أن تّطلع على المزیر من المعلومات على ما تعنیھ كلمة (

أتفاقیات   إكمال نصوص  الحالي على  الوقت  المجتمعي تعمل في  أوماھا  فأن مؤسسة صندوق  وختاماً، 
متلقي للتمویل توقیعھا واإللتزام بھا. وحالما تكون تلك االتفاقیات جاھزة سیتم  الخدمة التي ینبغي على أي  

 نشرھا.  

 ماھي التقاریر المطلوبة من مستلمي التمویل ھذا؟  

و    2022المطلوب من المنظمات تقدیم تقریر نصف سنوي في شھر كانون االول (دیسمبر) لكل من سنة  
. وعلى المنظمات أن  2024وسنة   2023) لسنة التمویل  ، وتقریر نھائي في شھر حزیران (یونیو2023

 تقدم التقریر النھائي للسنة التمویلة ألجل إستالم التمویل للسنة التالیة.  

إن الفشل في تحقیق األنجازات المحددة من البرنامج یمكن أن یؤدي الى إبطال التمویل بالمنحة للسنة  
 الثانیة. سیتم توفیر إستمارات نماذج التقاریر حال توفرھا.  

المنحة. ھذا وستقوم   تمویل  تأثیر  تبیّن مدى  أن  المنظمات  التقاریر سیطلب من  تقدیم  كجزء من عملیة 
فئة الخدمة التي تنطبق على برنامجھم، وعلیھ تقوم بتقدیم التقاریر عن المنجزات المتحققة    تحدید المنظمات ب

 ضمن ھذه الفئة.  



 یمكن اإلطالع على الفئات األربع للتمویل، ومعاییر المنجزات من الجدول أدناه:  

 الحصیلة اإلنتاج  مجال التمویل 
 التدخل إلنھاء األزمات -1
 )EC 3.16( 

تقدیم  عدد  - تم  الذین  األشخاص 
الخدمة لھم (حسب العمر، الرمز  
العرق/   للسكن،  البریدي 

 واالثنیة). 

تمت  - الذین  االشخاص  نسبة 
تأمین اإلستقرار لھم وانتقلوا الى  

 وضع/ بیئة أكثر أماناً.  
اإلضاف- تعرفھا  ی النتائج  التي  ة 

 المنظمة.  
 تالفي حصول العنف -2
 )EC 3.16( 

الذین تم تقدیم  عدد    - األشخاص 
الخدمة لھم (حسب العمر، الرمز  
العرق/   للسكن،  البریدي 

 . واالثنیة)
والنصح  - التوجیھ  ساعات  عدد 

 التي تم قضاءھا (إن وجدت). 

واحد   بإختیار  المنظمات  ستقوم 
لتقدیم   النتائج  من  أدناه  ھو  مما 
التقریر حولھ، إعتماداً على نوع  

 برنامجھم:  
ة و النصح  الوقت خارج المدرس-

والتوجیھ: نسبة الزیادة بالعالقات 
 االیجابیة مع البالغین.  

العصابات  - عن  اإلبتتعاد 
الیقین   إزدیاد  نسبة  وتداخالتھا: 

العنف   بأن  المشاركین  غیر  بین 
 مقبول.  

المشاركین  - نسبة  التوظیف: 
الذین حصلوا على وظائف أثناء  

 فترة البرنامج. 
نسبة  - الغیابات:  وتالفي  التغیّب 

المشاركین الذین أستطاعوا البقاء  
 بالمدارس.  

قبل  - من  معّرفة  إضافیة  نتائج 
 المنظمة.  

على  -3 تستند  التي  الخمات 
النفسیة   (الصحة  المجتمع 

 والعقلیة والسلوكیة) 
 )EC 3.16) (1.10  ( 

عدد األشخاص الذین تم تقدیم    -
  الخدمة لھم (حسب العمر، الرمز
العرق/   للسكن،  البریدي 

 واالثنیة). 
تم قضاءھا  - التي  الساعات  عدد 

لحل   التدخل  جھود  لدعم 
 االزمات.  

نسبة األشخاص الذین تم ربطھم  -
الى   بإنتظام  یحضرون  وباتوا 

لخدمات  ال لصحة  المجتمعیة 
 النفسیة والعقلیة والسلوكیة.  

قبل    - من  معّرفة  إضافیة  نتائج 
 المنظمة. 

 عاملة تطویر القوى ال-4
 )EC 2.7 ( 

عدد األشخاص الذین تم تقدیم    -
الخدمة لھم (حسب العمر، الرمز  
العرق/   للسكن،  البریدي 

 واالثنیة). 

تقدیم  - تم  الذین  االشخاص  نسبة 
وإستطاعوا   لھم  الخدمات 

 الحصول على وظائف جدیدة.  
قبل    - من  معّرفة  إضافیة  نتائج 

 المنظمة. 



مؤشرات األداء المطلوبة (منحة  
أوماھا االنقاذ  -مدینة  برنامج 

 )ARPAالفیدرالي االمریكي   
عدد العمال الذین تم إنخراطھم  -

العمل   على  التدریب  برامج  في 
 القطاعي.  

عدد العمال الذین أكملوا برامج  -
 التدریب على العمل القطاعي.  

في  - المشاركین  االشخاص  عدد 
 برامج توظیف الشباب الصیفیة.  

 

قد یتم طلب تقدیم الوثائق الشخصیة التعریفیة، الوصوالت، الفواتیر، الوغیرھا من الوثائق المشابھة أو  
السجالت المالیة كجزء من إجراءات تقدیم التقاریر. ھذا وعلى المنظمات أن تحتفظ بسجالتھا لمدة سع  

یتم طلبھا  أن  یمكن  األمریكیة، حیث  المالیة  وزارة  توصیات  متطلبات     سنوات وذلك حسب  كجزء من 
 المراجعة المالیة في المستقبل.  

 ھل ھنالك متطلبات كالمنحة المطابقة أو التشارك بالكلف یتطلّب توفره إلمكانیة التقدیم على التمویل؟  

غیر مطلوب توفرھا للحصول على المنحة. ولكن    كالمنحة المطابقة أو التشارك بالكلفھذه المتطلبات  
ھذه ھي فرصة لمرة واحدة ، لذا فسیكون مطلوب من المتقدمین أن تقدیم خطة لضمان إستمراریة البرنامج  

تبیّن بأن لھا مصادر    بعد إنتھاء مراحل دورة التمویل للسنتین. كما وسیكون مطلوب من المنظمات أن 
 اسعة من الدعم لمشاریعھا وبرامجھا.  تمویل متعددة تستند الى قاعدة و

وإلقرار المبالغ التي ستمنح للمتقدم  ما ھي اآللیة التي سیتم إتّباعھا لتقییم طلبات التقدیم على المنحة  
 الذي سیحصل على التمویل؟  

سیتم تقییم المتقدمین في أول األمر على أساس متطلبات البرنامج الرئیسیة، وإذا ما كانوا قد وّضحوا في  
 ).  ARPAالخطة الفیدرالیة األمریكیة لإلنقاذ ( قانون أن برامجھم ومصاریفھم مطابقة لمتطلبات طلباتھم 

وعلى إفتراض بأن المبالغ التي تم تقدیم الطلبات علیھا یفوق المبلغ المتوفر، لذا سیراعى في مقدار المبلغ  
 الممنوح النقاط التالیة:  

 وّسع أو یحّسن من البرامج الموجودة حالیاً.  أن یكون المقترح المقّدم من شأنھ أن ی  •
 لدى المنظمة تاریخ وسجل مثبت على نجاحھا في ذلك المجال.   •
 سیكون للبرنامج تأثیر واضح ومھم على المجتمع.   •
 سیكون للبرنامج دیمومة وإستمراریة بعد إنتھاء فترة التمویل.   •
 .  19-البرنامج المقدم من شأنھ أن یعالج اإلحتیاجات المھمة للمجتمع فیما یتعلّق بجائحة الكوفید  •



)، سیكون ھنالك أفضلیة في تخصیص التمویل  ARPAبالتطابق مع متطلبات الخطة الفدرالیة األمریكیة لإلنقاذ ( 
) أو أنھا تقّدم الخدمات لسكان  QCTالمناطق المؤھلة بموجب التعداد السكاني (ظمات التي تقع ضمن  الى المن

 تلك المناطق.  

 ھل أن ھنالك تدقیق مالي مطلوب بالنسبة للمنح المالیة ضمن ھذا البرنامج؟ 

التي تعتبر مستلم ثانوي  طلب إجراء تدقیق مالي للمقدمین على البرنامج. ولكن المنظمات غیر الربحیة  تال ی
ألف دوالر أمریكي كمجموع لألموال الفیدرالیة خالل أي سنة مالیة، بما فیھا    750والتي تستلم مبلغ یزید عن  

فأنھ سیكون خاضع    )ARPAالمریكیة (خطة اإلنقاذ الفدرالیة ا برنامج منحة  أي تمویل  یتم إستالمھ بموجب  
 للتدقیق المالي.  

الثانویین بشمول األفراد والمنظمات التي تتسلم تمویل ال ( ) كمستفیدین نھائیین  ARPAال یقوم  المستلمین 
الكوفید وذلك   لجائحة  السلبیة  اإلقتصادیة  التأثیرات  على  والمنظمات  .  19-للرد  األشخاص  أولئك  مثل  أن 

ویمكنك أن تستشیر مدققك المالي الخاص للحصول  یعتبرون مستفیدین وعلیھ فھم ال یخضعون للتدقیق المالي.  
 على المزید من المعلومات.  

 ي المقّدم؟  بمن یمكنني اإلتصال إذا كان لدي أي سؤالي عن طلب 

التالي:   االلكتروني  العنوان  على  (أیمیل)  الكترونیة  رسالة  إرسال  یمكنك 
 ARPA@omahafoundation.org    ویرجى أن تذكر أسم منظمتك ومعلومات األتصال بك في السطر

 4028840450صال برقم الھاتف: المخصص لموضوع الرسالة. وللمساعدة یمكنك أیضاً األت

 ھل ستستلم مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي أي من تلك األموال؟  

ستستلم مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي تمویل لتغطیة المصاریف اإلداریة والقانونیة وخدمات التدقیق المالي  
وستكون مؤسسة  یون دوالر.  مل   10%  من تمویل المنحة البالغ  4الف دوالر أمریكي أو    400والتي تناھز ال  

عن   مسؤولة  المجتمعي  أوماھا  المطلوبة  صندوق  والمراقبة  التقاریر،  مراجعة  إجراءات  المنحة،  برنامج 
 بإستمرار مع توزیع التمویل الفیدرالي نیابة عن إدارة مدینة أوماھا.  

خطة اإلنقاذ الفدرالیة االمریكیة  -برنامج منحة مدینة اوماھا المجتمعیةھل یمكن لمنظمة أن تقّدم  على كال من  
 ) لمدینة أوماھا؟   United Wayالمجتمعي من خالل ( باإلضافة الى تخصیصات التمویل 

 نعم، ولكني یجب أن ال تقّدم المنظمات على نفس برامج الى كال مصادر التمویل.  

لقد قام أفراد من المجتمع بتقدیم التبرعات السخیة الى منظمتي لدعم عمل مشابھ، فھل یمكن أن إستخدام  
 ) بدالً من ذلك؟  ARPAتمویل ال ( 

اإلضافي، ولیس بدالً عن التمویل اإلضافي، تمویل الوالیة،  التمویل    زائداً دام التمویل الفیدرالي  یجب إستخ
والتمویل المحلي بما فیھا التبرعات. أن الحصول على تمویل إضافي لتوسیع الجھد وعمل المزید ھو أمر  

 مسموح بھ، ولكن إستبدالھ بالتمویل الفیدرالي غیر مسموح.  

mailto:ARPA@omahafoundation.org


من منحة التمویل  بمصادر التمویل غیر الفیدرالي المخصصة لنفس الفترة الزمنیة ولنفس الغرضأن أي نقصان  
الفیدرالي سیتم مراجعتھا بدقة. إن اإلستبدال یمكن أن یكون سبباً إللغاء التمویل الفیدرالي، إستعادة التمویل  

 الفیدرالي غیر المستعمل، و/أو غیرھا من اإلجراءات القانونیة.  

البعض الالجئین، وغیرھم ممن    أن  المھاجرین،  لھم ھم من  الخدمات  تقدم منظمتي  الذین  من األشخاص 
 لیست لھم أوضاع موثقة. ھل یمكن إستخدام التمویل لمساعدة ھؤالء األشخاص؟  

ال لكن  أن  المفعول.  نافذة  جنسیتھم  تكون  أن  وخدماتھ  البرامج  من  المستفیدین  من  یطلب  ال  النھائیة  قواعد 
الفیدرالیة  المستلمین   والقوانین  الوالیة،  وقوانین  المحلیة،  القواني  الى  ممتثلین  یكونوا  أن  یجب  الثانویین 

 والضوابط الخاصة بإدارة تلك الخدمات.  

 ما ھي الفترة الزمنیة المطلوبة من منظمتي لإلحتفاظ بالسجالت المرتبطة مع ھذه المنحة المالیة؟  

الى   إعادتھا  أو  المبالغ  كافة  یتم صرف  أن  بعد  سنوات  سبعة  لمدة  بالسجالت  المستلمون   یحتفظ  أن  یجب 
 المیزانیة، أیھما األخیر.  

 لتالفي حدوثھ؟ بتقاطع المصالح؟ وما ھي مسؤولیتي ما المقصود 

یحدث تقاطع المصالح عندما یكون للموظف أو المستلم للتمویل لھ مصلحة خاصة أو مصلحة لألعمال أخرى  
 یكسب منھا بما یتقاطع مع إلتزاماتھم المھنیة أو مسؤولیاتھم تجاه المنظمة.  

  أحد أفراد عائلتھم قد یحدث ذلك عندما یكون إلدارة ما أو موظف أو متطوع  أو شخص مقّرب منھم كأن یكون  
مالیة محتملة تسبق مصلحة المنظمة التي یعمل بھا. یجب  ة شخصیة  ح لھ مصل  أو مصلحة لعمل یكسب منھ 

المستفیدین من   األشخاص  و/أو  المنظمة  أجل خمایة  مناسب من  بشكل  تلك  المصالح  تقاطعات  مع  التعامل 
تقاطع المصالح یمكن أن یكون من خالل تعیین    العواقب القانونیة و/أو األخالقیة المحتملة عن ذلك. كمثال على 

 الزوج أو الزوجة كمستشار لمشروع ممول من خالل تمویل المنحة.  

على متالقي المنحة أن یكون لدیھم سیاسیة داخلیة لتالفي حاالت تقاطع المصالح، وأن تكون متطابقة مع الفقرة  
)2 C.F.R # 200.318 (C) طع المصالح یجب أن تكون مطبقة في كل فعالیة  ) وأن مثل ھذه السیاسة لتالفي تقا

 ممولة بموجب ھذه المنحة.  

على كافة المستلمین للتمویل والمستلمین الثانویین إخبار مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي كتابةً عن أي تقاطع  
 محتمل للمصالح یمكن أن یؤثر على صرف منحة التمویل.  

الخاصة بالمنظمات التي تتعامل مع موضوع تقاطع المصالح،  على المزید عن السایاسات    عیمكنك اإلطال 
   ھنا. بالضغط 

 ھل یمكن لي أن أتسلّم المواد بلغات أخرى؟  

سیتم توفیر المواد التي تتناول الشرح العام للبرنامج باللغات األنكلیزیة، اإلسبانیة، العربي، الداري، باشتو،  
كارین، والصومالي. إن كنت بحاجة الى مساعدة بلغات أخرى أو إن كنت بحاجة الى ترجمة إستمارة التقدم  

)  4028840450یة یرجى األتصال برقم الھاتف (بالطلب التي تم إكمالھا من لغتك األصلیة الى اللغة األنكلیز
 للوصول الى مترجم ممول من قبل مؤسسة صندوق أوماھا المجتمعي.  



 ھل مطلوب من منظمتي أن تقوم بترجمة المواد الخاصة بالبرامج الممولة الى لغات أخرى؟  

ة للتأكد من أن األشخاص  نطقیة أو تطبیق توصیات وزارة المالیعلى متلقي التمویل أن یبذلوا كل الجھود الم
لھم فرصة اإلشتراك بالبرامج والفعالیات  أن تكون  یمكن  ل)  LEPالذین یتحدثون اللغة األنكلیزیة بشكل محدود (

تقدیم   اإلشتراك على  الحصول على فرصة  التأكد من  یشمل  أن  یمكن  المقدمة.  الخدمات  من  یستفیدوا  وأن 
الشفھ الترجمة  اللغویة بما في ذلك  للتأكد من  المساعدات  الحاجة، وذلك  التواصل    تحققیة والتحریریة عند 

 ّ  للتمویل والفعالیة والخدمات المقدمة.   في برامج المتلقيل الفعا

 


