
 

 

ً  - نویس پیش فقط  نکنید  توزیع لطفا

 

 شود؟ می تامین کجا از  اوماھا شھر ARPA جامعھ ھزینھ کمک برنامھ برای بودجھ

 

 قانون از بخشی عنوان بھ اوماھا شھر بھ کھ محلی مالی بازیابی و کرونا ایالتی فدرال بودجھ دالر میلیون 112 از برنامھ این ودجھب 
 در تا است بستھ قرارداد اوماھا جامعھ بنیاد با اوماھا شھر. شود  می تامین است، شده اعطا) ARPA( آمریکا فدرال نجات طرح

 .کند کمک محلی و ایالتی فدرال، الزامات  با مطابق شھر، طرف از مالی کمک برنامھ این اداره و توسعھ
 

 کند؟ می درخواست بودجھ این برای چگونھ من سازمان
 

 . شود می پردازش اوماھا جامعھ بنیاد آنالین ھزینھ کمک پورتال  طریق از ھا درخواست ھمھ
 

 ؟ شود می داده جایزه چقدر
 بحران در مداخلھ ھای حوزه از حمایت برای اوماھا شھر ARPA جامعھ ھزینھ کمک برنامھ ایجاد برای دالر میلیون 10 اوماھا شھر

 . است داده اختصاص کار نیروی توسعھ و خشونت از پیشگیری و

 .است درخواست بھ شرایط  واجد کسی چھ

 :باشند زیر شرایط دارای باید درخواست برای متقاضیان
 

 عامل یک با یا است، شده تعریف داخلی درآمد کد) c)(3(501 بخش در کھ باشید مالیات از معاف و عمومی سازمان یک•     
 .کند دریافت وجوه شما طرف از تواند می کھ کنید کار) c)(3(501 مالی

 بیاموزید  بیشتر اینجا. کنید تکمیل را  SAM.gov نام ثبت•     

 :باشد داشتھ را زیر شرایط از یکی حداقل•     

 باشید داشتھ قرار شرایط واجد سرشماری تراکت یک در◦         

 دھید ارائھ خدمات کنند می زندگی شرایط واجد سرشماری تراکت یک در کھ برنامھ کنندگان شرکت بھ◦         

 است  داشتھ برنامھ در کنندگان شرکت بر توجھی قابل اقتصادی یا بھداشتی تأثیر گیر ھمھ بیماری کھ دھید نشان◦         

 
  



 

 

 است؟  درخواست شرایط واجد چقدر من سازمان•
 
 از. شود شامل را برنامھ این بودجھ اکثریت نباید ھا درخواست. ندارد وجود ھزینھ کمک برنامھ این برای مبلغی حداکثر یا حداقل ھیچ

 .دھند نشان درخواست فرآیند از بخشی عنوان بھ را متنوع مالی منابع کھ رودمی انتظار ھاسازمان

 گزارش باید ھا سازمان. باشد 2024 ژوئن 30 تا 2022 ژوئیھ  1 از بودجھ کلی دوره با سال دو یا یک برای توانند می جوایز

 .کنند دریافت را 2024-2023 مالی سال بودجھ تا کنند ارائھ 2023-2022 مالی سال برای را نھایی

 برآورده را بخش این نیاز ٪100 است ممکن اوماھا شھر ARPA جامعھ ھزینھ کمک برنامھ بودجھ، بھ د شدی  نیاز دلیل بھ حال، این با

 .دھند نشان بودجھ چرخھ پایان از پس را ریزی برنامھ حفظ یا ادامھ توانایی باید پذیر رقابت متقاضیان. نکند

 
 نیاز با ارتباط دادن نشان بھ نیاز 19-کووید گیریھمھ دلیل بھ من سازمان آیا

 دارد؟ 

 را نیاز فرضیھ ،۱۹-کووید گیریھمھ دلیل بھ قبالً  کنند، می  درخواست شرایط واجد سرشماری درون ھایپروژه برای کھ ھاییسازمان

 یدبا کنند،می  ارائھ خدمات شرایط واجد سرشماری ھایبخش  از خارج افراد بھ کھ وجوھی دریافت برای کھ ھاییسازمان. دھندمی نشان

 . دھند نشان برنامھ در کنندگانشرکت  برای 19-کووید دلیل بھ را توجھی قابل اقتصادی یا بھداشتی تأثیر

 است؟  اول برنامھ این آیا
 آوریل 1 مھلت. شد دریافت ظھر از بعد 11:59 ساعت تا ھا  درخواست تمامی . کنند اقدام زودتر کھ نیست کسانی با اولویت خیر

 ما فنی ھای کمک و مربیگری از و کنید شروع زودتر کھ کنیم می تشویق  را شما ما. شد خواھد گرفتھ نظر در مساوی طور بھ 2022

 . ببرید را استفاده نھایت

 کنم؟  دریافت خود درخواست برای فنی کمک توانم می چگونھ
 :کنید دریافت فردی مربیگری و فنی کمک زیر ھای  روش از یکی بھ توانید می شما

 

 ذکر موضوع قسمت در را خود سازمان نام و خود تماس اطالعات لطفا. ARPA@omahafoundation.org بھ ایمیل •
 . کنید

 .بگیرید تماس 0450- 884-402 شماره با•     

 پس. شود می پرسیده مربیگری پشتیبانی بھ شما نیاز مورد در سواالت از یکی. کنید ارسال را خود درخواست از کپی یک•     

 .داشت  خواھید مجدد ارسال و برنامھ ویرایش برای فرصتی آموزش، از
 



 

 اوماھا جامعھ بنیاد توسط من سازمان درخواست آیا کھ بفھمم توانم می چگونھ
 است؟ شده  دریافت

 دریافت ایمیل تأیید اگر. شد خواھد ارسال ھزینھ کمک درخواست پورتال در سازمان حساب با مرتبط ایمیل آدرس بھ تأیید ایمیل یک

 اگر. کنند بررسی» ارسالی موارد ھمھ« منوی در کاربری حساب برنامھ پورتال در را برنامھ وضعیت توانندمی ھاسازمان شد،ن 

ً  دارید، دیگری نگرانی  .بگیرید تماس ARPA@omahafoundation.org در  ما با  لطفا

 باشند؟  داشتھ دریافت انتظار توانند می چقدر متقاضیان
 بیشتر موجود بودجھ از ھا درخواست کل کھ رود می انتظار. دارد بستگی متقاضیان ھمھ توسط شده درخواست مجموع بھ جایزه اندازه

 .کنند دریافت خود درخواستی کامل مبلغ از کمتر کنند می دریافت بودجھ کھ ھایی سازمان کھ دارد وجود احتمال این. شود

 گزارش باید ھا سازمان. باشد 2024 ژوئن 30 تا 2022 ژوئیھ  1 از ودجھب  کلی دوره با سال دو یا یک برای توانند می جوایز

 .کنند دریافت را 2024-2023 مالی سال بودجھ تا کنند ارائھ 2023-2022 مالی سال برای را نھایی
 

 کنند؟  دریافت بودجھ ھا سازمان کدام کھ گیرد می تصمیم کسی چھ

 کمک برنامھ با است، کامل درخواست  کھ شوند مطمئن تا داد خواھند انجام را اولیھ بررسی یک اوماھا جامعھ بنیاد در کارکنان اعضای

 . کند می برآورده را ARPA قانون الزامات و دارد مطابقت مالی

 کھ شود می انجمنی اعضای شامل و است عھتوس حال در کمیتھ این. کرد خواھد ارائھ را نھایی مالی ھای توصیھ جامعھ بررسی کمیتھ

 کرده شرکت اوماھا جامعھ بنیاد  کارکنان اعضای و اوماھا شھر کارکنان اعضای جامعھ، عالقھ مورد وجوه مالی کمک ھای کمیتھ در

 .اند

 کرد؟  خواھد پرداخت را ھا  کمک این کسی چھ
ً  را برنامھ بودجھ اوماھا جامعھ بنیاد  .کند می پرداخت مالی حامیان/مالی عوامل یا شده تأیید رانتفاعی غی  ھای سازمان بھ مستقیما

 کرد؟ استفاده ھا کمک این از توان می چگونھ شود، اعطا بودجھ سازمانی بھ اگر

.  شود استفاده فدرال و ایالتی محلی،  بودجھ ھای دستورالعمل تمام با مطابق و برنامھ در شده مشخص برنامھ ھای ھزینھ برای باید بودجھ

 : است زیر موارد شامل این

 

 . موجود خدمات و ھا برنامھ ارتقای یا/و گسترش برای مالی ھای کمک▪ 

 یا موانع  کردن، تمیز ھایتالش افزایش ،PPE مانند ،۱۹-کووید کاھش یا پیشگیری اقدامات اجرای برای مالی ھایکمک▪ 

 . ھاپارتیشن



 

 سایر و اجاره کارکنان، حفظ ھای ھزینھ مزایا، و حقوق از حمایت با مثال، عنوان بھ. مالی مشکالت کاھش برای مالی ھای کمک▪ 

 .عملیاتی ھای ھزینھ

 

 کرد؟ استفاده افراد بھ مستقیم مالی ھای کمک  ارائھ برای بودجھ این از توان می آیا
 افراد بھ مستقیم مالی ھای کمک ارائھ دنبال بھ کھ ھایی سازمان. کرد استفاده افراد بھ مستقیم مالی کمک برای بودجھ از توان نمی خیر،

 . گیرند قرار ARPA+  میدلندز اجتماعی ھای مراقبت تمرکز و ھا دستورالعمل چارچوب در است ممکن  ھستند

 

 دھم؟ مانجا را کار این توانم می آیا. دھم تغییر نحوی بھ را بودجھ یا برنامھ باید اما شد، اعطا بودجھ من سازمان بھ

 باید است تعدیل انجام دنبال بھ کھ سازمانی ھر. است پذیر امکان اوماھا جامعھ بنیاد قبلی تأیید با فقط پروژه یا بودجھ بازنگری

 تغییر.  کندمی تغییر شدهتامین پروژه تمرکز: دھد رخ زیر موارد از یک ھر کھ کند ارسال اوماھا جامعھ بنیاد بھ را تعدیل درخواست

 یا. شود می منصوب مالی کمک پروژه بھ جدید مالی افسر یا پروژه مدیر یک. دارد وجود شده تامین پروژه پایان یا شروع تاریخ در

 . شود می درخواست بودجھ ردیف اقالم بین دالر  انتقال برای بودجھ اصالح یک

 دارد؟  وجود ھزینھ کمک وجوه کردن ھزینھ برای مھلتی آیا
  2022 ژوئیھ 1 از کھ ایدوره  در شده متحمل شده تایید شرایط واجد ھایھزینھ  پوشش برای جایزه وجوه از تواند می کنندهدریافت 

 . کند استفاده یابد،می پایان 2024 ژوئن 30 تا و شودمی  شروع

 

 کرد؟ استفاده افراد بھ مستقیم مالی ھای کمک  ارائھ برای بودجھ این از توان می آیا

 افراد بھ مستقیم مالی ھای کمک ارائھ دنبال بھ کھ ھایی سازمان. کرد استفاده افراد بھ مستقیم مالی کمک برای بودجھ از توان نمی خیر،

 . گیرند قرار ARPA+  میدلندز اجتماعی ھای مراقبت تمرکز و ھا دستورالعمل چارچوب در است ممکن  ھستند

 . دھم تغییر نحوی بھ را بودجھ یا رنامھب  باید اما شد، اعطا بودجھ من سازمان بھ

 دھم؟  انجام را کار این توانم می آیا 

 باید است تعدیل انجام دنبال بھ کھ سازمانی ھر. است پذیر امکان اوماھا جامعھ بنیاد قبلی تأیید با فقط پروژه یا بودجھ بازنگری

 تغییر.  کندمی تغییر شدهتامین پروژه تمرکز: دھد رخ زیر موارد از یک ھر کھ کند ارسال اوماھا جامعھ بنیاد بھ را تعدیل درخواست

 یا. شود می منصوب مالی کمک پروژه بھ جدید مالی افسر یا پروژه مدیر یک. دارد وجود شده تامین پروژه پایان یا شروع تاریخ در

 . شود می درخواست بودجھ ردیف اقالم بین دالر  انتقال برای بودجھ اصالح یک

 دارد؟  وجود ھزینھ کمک وجوه کردن ھزینھ برای مھلتی آیا



 

  2022 ژوئیھ 1 از کھ ایدوره  در شده متحمل شده تایید شرایط واجد ھایھزینھ  پوشش برای جایزه وجوه از تواند می کنندهدریافت 

 . کند استفاده یابد،می پایان 2024 ژوئن 30 تا و شودمی  شروع
 

 شود، اعطا مالی کمک من بھ اوماھا شھر  ARPA جامعھ ھزینھ کمک برنامھ از گر
 است؟  الزم چیزی چھ وجوه دریافت برای

 مشاھده اینجا در را کار این انجام نحوه بھ مربوط اطالعات. کنند تکمیل SAM.gov در را نام ثبت یک ھا سازمان کھ است الزم

 اطالعات. شود می تأیید اوماھا جامعھ بنیاد دقیق بررسی فرآیند طول در شما سازمان فدرال محرومیت وضعیت و نام  ثبت این . کنید

 قراردادھای کردن نھایی حال در نیز اوماھا جامعھ بنیاد نھایت، در. بیابید اینجا در توانید می را ممنوعیت لغو معنای مورد در بیشتر

 توافق  گرفتن، قرار دسترس در محض  بھ. است آن از حمایت و امضا بھ ملزم وجوھی کننده دریافت ھر کھ است خدمات و ھزینھ کمک

 . شد خواھد ارسال ھا نامھ

 بود؟  خواھد نیاز مورد وجوه این کننده دریافت عنوان بھ گزارشی نوع چھ
 سال برای 2024 ژوئن و 2023 ژوئن در نھایی گزارش و 2023 و 2022 دسامبر در میانسالی گزارش ارائھ بھ ملزم ھاسازمان

 ھای برنامھ بھ دستیابی در ناتوانی. دھند ارائھ بعد سال بودجھ دریافت  برای را سال نھایی گزارش باید ھا سازمان. بود خواھند مالی

 قرار دسترس در محض بھ گزارش ھای فرم. شود بودجھ دوم سال برای ھزینھ کمک جایزه شدن باطل بھ منجر تواند می تحویل قابل

 . شد خواھد ارائھ گرفتن

 ھاسازمان . دھند گزارش مالی کمک بودجھ تأثیر مورد در تا شودمی خواستھ ھاسازمان از دھی،رش گزا فرآیند از بخشی عنوان بھ

 گزارش دستھ آن نتایج و  ھاخروجی  مورد در و کنند می شناسایی است آن با متناسب شانبرنامھ درخواست کھ را خدماتی بندیدستھ 

 . بیابید زیر در نتیجھ و خروجی معیارھای ھمراه بھ را بودجھ دستھ چھار. دھندمی
 

 نتیجھ  گیریاندازه  
 

 خروجی  ھای گیری اندازه
 

 ساحات قابل تمویل 

 و بودند شده تثبیت کھ افرادی درصد•  .1
 بودند، تر امن وضعیت/محیط بھ انتقال بھ قادر

 کردند می خدمت

 سازمان  توسط شده شناسایی اضافی نتایج •     
2.  

 

 سن، اساس بر( استفاده مورد افراد تعداد 
 )قومیت/نژاد و پستی کد

 

•  
 در مداخلھ. 1

 بحران

)EC 3.16 ( 

 نتایج از یکی خود برنامھ نوع بھ بستھ ھا سازمان
 :کنند می انتخاب گزارش برای را زیر

 درصد: راھنمایی و مدرسھ از خارج زمان•     

 بزرگساالن با مثبت روابط در افزایش

 سن، اساس بر( استفاده مورد افراد تعداد 
 )قومیت/نژاد و پستی کد

 شده ارائھ مشاوره ساعات تعداد•   

 ) وجود صورت در(

 خشونت از پیشگیری•
)EC 
 



 

 باور در افزایش درصد: باند مداخلھ و پیشگیری•     

 خشونت  بودن قبول غیرقابل بر مبنی  کنندگان شرکت

 طول در کھ کنندگانی شرکت  از: % اشتغال•     

 کردند  حفظ را خود شغل برنامھ

 شرکت از: % فرار از پیشگیری و غیبت•     

 بمانند مدرسھ در توانستند کھ کنندگانی

 سازمان  توسط شده شناسایی اضافی نتایج •     
3.  

 
 

 
 بھداشت خدمات در  فعاالنھ و مرتبط افراد از% • 

 .جامعھ بر مبتنی رفتاری/روانی

 سازمان  توسط شده شناسایی اضافی نتایج •     
 

 اساس بر( استفاده مورد افراد تعداد•   •
 ) قومیت/نژاد و پستی کد

 در مداخلھ پشتیبانی ساعت# •     

 است  شده ارائھ بحران
•  

 خدمات. 4
 بر مبتنی
 جامعھ

 سالمت(
 یا روانی

 ) رفتاری

)EC 3.16  (

)1.10 ( 
•  

 جدید شغل ایجاد بھ قادر کھ شده خدمت افراد از درصد• 
 بودند
 سازمان  توسط شده شناسایی اضافی نتایج •  

 

 ارائھ خدمات آنھا بھ کھ افرادی تعداد• 
 و پستی کد اساس بر( شود می

 ) قومیت/نژاد

 شھر( نیاز مورد عملکرد ھای شاخص

 )ARPA Recovery Plan اوماھا

 ھای برنامھ در کھ کارگرانی تعداد• 
 اند کرده  نام ثبت بخشی شغلی آموزشی

 ھای برنامھ کھ کارگرانی تعداد• 

 کنند  می تکمیل را بخشی شغلی آموزشی

 برنامھ در کننده شرکت افراد تعداد• 

 تابستانی  جوانان اشتغال ھای
• 

 

•  
 

 کار  نیروی توسعھ. 4

)EC 2 . 
 

 



 

 از بخشی عنوان بھ است ممکن حسابداری سوابق یا مشابھ اسناد سایر و صورتحسابھا صورتحسابھا، رسیدھا، پرسنل، پشتیبانی اسناد
 داری خزانھ وزارت راھنمایی بھ بنا سال ھفت مدت بھ را سوابق این باید ھمچنین ھا سازمان. شوند  درخواست گزارشگری فرآیند

 . کنند تولید آینده ممیزی از بخشی عنوان بھ را مواد این کھ شود خواستھ آنھا از است ممکن زیرا کنند، نگھداری

 ھزینھ اشتراک یا ھزینھ کمک بھ نیازی بودجھ، این برای بودن شرایط واجد رایب آیا
 دارد؟  وجود

 بار یک فرصت یک این کھ آنجایی از حال، این با. نیست کمک گیرنده توسط ارائھ بھ نیازی وجوه تطبیق یا ھزینھ گذاری اشتراک بھ

 ارائھ مالی تأمین فرآیند این از  فراتر برنامھ پایداری برای طرحی ھ،بودج  سالھ دو چرخھ از پس تا شود  می خواستھ متقاضیان از است،

 منابع از زیادی تنوع با کھ ھمانطور دھند، نشان را پروژه از حمایت از ایگسترده پایھ کھ بود خواھند ملزم ھمچنین ھاسازمان. کنند

 . است مشھود مالی

 بودجھ میزان یینتع و ھزینھ کمک ھای درخواست ارزیابی برای معیارھایی چھ
 شود؟ می استفاده متقاضیان دریافتی

 را ARPA قانون تحت مجاز ھای ھزینھ و ھا برنامھ آنھا آیا اینکھ و اساسی، ھای برنامھ بودن شرایط واجد اساس بر ابتدا ھا برنامھ

 باشد، موجود بودجھ از تربیش ھا درخواست مجموع اینکھ فرض با شده، اعطا بودجھ مقدار. شوند می ارزیابی اند، کرده مشخص

 :گیرد می نظر در نیز را زیر معیارھای
 

 دھد می افزایش یا دھد می گسترش را موجود ھای برنامھ پیشنھاد،•     

 است  تمرکز حوزه در آمیز موفقیت سابقھ دارای سازمان•     

 دارد  جامعھ در توجھی قابل تأثیر پروژه•     

 است پایدار مالی کمک دوره از بیش پروژه•     

 کند می برطرف را 19-کووید بھ مربوط جامعھ مھم نیازھای پروژه•     
 

 رسانی خدمات یا/ و داخل در مستقر متقاضی ھایسازمان برای بودجھ تخصیص در اولویت ،ARPA دستورالعمل با مطابق
 . داشت خواھد وجود ھستند، شرایط واجد سرشماری ھایبخش  در کھ ھاییسازمان بھ
 

 است؟  الزم ھزینھ کمک برنامھ این برای مالی حسابرسی یا

 کنندهدریافت  عنوانبھ کھ غیرانتفاعی ھایسازمان حال، این با. نیست نیاز مورد برنامھ این در درخواست برای مالی حسابرسی ھیچ

 ھر جملھ از کنند،می  خرج و کنندمی  دریافت مالی سال ھر در فدرال وجوه مجموع در را دالر 750000 از بیش و اندشده تعیین فرعی

 فدرال واحد حسابرسی یک مشمول ،ARPA ھایبرنامھ سایر تحت یا  ،ARPA مالی کمک برنامھ این تحت شده دریافت مالی کمک

 .بود خواھند



 

 اثرات بھ تا اندکرده  دریافت نھایی کاربران عنوانبھ را ARPA وجوه کھ شوندنمی ھاییسازمان و افراد شامل فرعی کنندگاندریافت 

 با بیشتر اطالعات برای. نیستند حسابرسی مشمول و ھستند ذینفع ھایی سازمان و افراد چنین. دھند پاسخ ۱۹-کووید اقتصادی منفی

 .کنید ورتمش  خود مستقل حسابرس

 بگیرم؟  تماس کسی چھ با داشتم سوالی درخواستم مورد در اگر
 قسمت در را خود سازمان نام و خود تماس اطالعات لطفا. کنید ایمیل ARPA@omahafoundation.org آدرس بھ را سوالی ھر

 .بگیرید تماس 0450-884-402 شماره با توانید می ھمچنین کمک، برای. کنید ذکر موضوع

 کرد؟  خواھد دریافت را وجوه این از یک ھر اوماھا جامعھ یادبن آیا
 از  درصد 4 یا دالر 400000 کھ کرد خواھد دریافت حسابرسی و حقوقی اداری، خدمات پوشش برای را ای بودجھ اوماھا جامعھ بنیاد

 نظارت و دھی، گزارش فرآیند مالی، کمک برنامھ این اداره مسئول اوماھا جامعھ بنیاد. شود می شامل را مالی کمک دالر میلیون 10

 . است اوماھا شھر طرف از فدرال بودجھ توزیع با نیاز مورد مستمر

 ھم و اوماھا شھر ARPA اجتماعی ھایکمک برنامھ برای ھم تواندمی سازمانی آیا
 درخواست اوماھا شھر از United Way توسط جامعھ بودجھ تخصیص برای
 دھد؟ 

 .دھند درخواست ھا صندوق از گروه دو ھر برای یکسانی ھای برنامھ برای نباید ھا سازمان ل،حا این  با بلھ،

 اھدا مشابھ کارھای از  حمایت برای من سازمان بھ پولی سخاوتمندانھ انجمن اعضای
 کرد؟ استفاده ARPA بودجھ از آن جای بھ توان می آیا. اند کرده

. شود استفاده مالی، ھایکمک جملھ از ایالتی، و محلی وجوه ،)کردن جایگزین( جای ھب  نھ ،)تکمیل ( بر عالوه باید فدرال بودجھ

 . نیست مجاز فدرال مالی ھای کمک با جایگزینی. است مجاز بیشتر انجام برای تالش گسترش یا تکمیل

 با و مشابھ زمانی دوره برای یافتھ تخصیص غیرفدرال منابع در کاھش گونھ ھر
 جایگزینی. بود خواھد دقیق بررسی مشمول شود، می داده تخصیص فدرال مالی کمک اعطای کھ ھدفی ھمان

 توسط موجود ھای حل راه سایر یا/و شده، استفاده سوء فدرال وجوه بازیابی فدرال، بودجھ خاتمھ یا تعلیق برای ای زمینھ است ممکن

 .باشد قانون

 با سایرین و پناھنده مھاجر، کند می خدمت آنھا بھ من سازمان کھ افرادی از برخی
 افراد این از حمایت برای ھا سرمایھ این از توان می آیا. ھستند غیرقانونی وضعیت

 کرد؟ استفاده

 



 

 مقررات و قوانین از باید فرعی کنندگان  دریافت. کنند تأیید را خود تابعیت ھک کند نمی ملزم را خدمات و ھا برنامھ ذینفعان  نھایی، قانون

 .کنند پیروی خدمات اداره در فدرال و ایالتی محلی،

 

 کند؟ حفظ را مالی کمک جایزه این با مرتبط سوابق باید مدت چھ من سازمان
 باشد، دیرتر کھ کدام ھر داری، خزانھ بھ بازگشت یا هوجو تمام شدن خرج از پس سالھ ھفت دوره یک برای گیرنده توسط باید سوابق

 .شود می نگھداری

 چیست؟  آن مدیریت برای من مسئولیت و چیست منافع تضاد
 او ای حرفھ ھای مسئولیت یا تعھدات با کھ باشد داشتھ تجاری یا شخصی  منافع داوطلب یا کارمند یک کھ دھد می رخ زمانی منافع تضاد

 .باشد ادتض در سازمان قبال در

 اعضای از یکی مانند ھستند، نزدیک او با کھ شخصی یا  کارکنان، یا مدیره ھیئت اعضای از یکی کھ باشد مواردی شامل است ممکن  این

 منافع این . باشد داشتھ کنند می خدمت آن بھ کھ سازمانی از قبل موضوعی در ای بالقوه شخصی یا مالی منافع تجاری، شریک یا خانواده

 نمونھ. شود محافظت غیراخالقی یا غیرقانونی اقدامات برابر در ذینفع ھای طرف و سازمان تا شود مدیریت مناسب طور بھ یدبا متضاد

 .شود می تامین مالی کمک جایزه توسط کھ باشد ای پروژه برای مشاور عنوان بھ ھمسر استخدام شامل است ممکن منافع تضاد از ای

 سیاست چنین اینکھ و) c(200.318. § کنند حفظ C.F.R 2 با مطابق را منافع تضاد شیم خط یک باید اعطا کنندگان اعطا

 گونھ ھر باید فرعی کنندهدریافت  و کنندهدریافت . است اعمال قابل شود می مالی تأمین  جایزه این تحت کھ فعالیتی ھر برای منافع تضاد

ً  گذارد،می تأثیر شده اعطا وجوه بر کھ را احتمالی منافع تضاد  ھایسیاست درباره بیشتر اطالعات. کنند افشا اوماھا جامعھ بنیاد بھ کتبا

 . بیابید اینجا در را غیرانتفاعی ھایسازمان برای منافع تضاد

 

 کنم؟  دریافت دیگر ھای زبان بھ را مطالب توانم می آیا
 زبان بھ اگر. بود خواھد دسترس در سومالی و کارن پشتو، دری، عربی، اسپانیایی، انگلیسی، ھای زبان بھ برنامھ بر مروری مطالب

ً  دارید، انگلیسی بھ خود مادری زبان از شده تکمیل برنامھ یک ترجمھ بھ نیاز یا دارید کمک بھ نیاز دیگر ھای -402 شماره با لطفا

 .کنید برقرار ارتباط شود می مالی تأمین  اوماھا جامعھ بنیاد توسط کھ مترجمی با تا بگیرید  تماس ما با 884-0450

 ترجمھ دیگر ھای زبان بھ را بودجھ دارای ھای برنامھ مطالب باید من سازمان آیا
 کند؟ 
 اطمینان  تا کنند پیروی داریخزانھ  وزارت ھایدستورالعمل  از یا  دھند انجام را خود منطقی تالش تمام باید ھزینھ کمک کنندگاندریافت 

 دسترسی. دارند معناداری دسترسی آن ھایفعالیت  و خدمات ھا، برنامھ بھ) LEP( انگلیسی محدود مھارت با افراد کھ کنند حاصل



 

 ارتباط از اطمینان برای لزوم، صورت در کتبی ترجمھ و شفاھی ترجمھ جملھ از زبان، کمک خدمات ارائھ ستلزمم است ممکن معنادار

 . باشد گیرنده ھایفعالیت  و خدمات ھا،برنامھ در مؤثر

 
 

 

 


