
 

 .کوۍ توزیع مھ وکړئ مھرباني  -ده مسوده یو  یوازې  دا
 

 راځي؟ څخھ ځای  کوم لھ تمویل لپاره برنامې مرستې ټولنې  د ARPA اوماھا د
 

 د کې فنډونو رغونې بیا مالي محلي  د او بودیجی شوی ځانګړی تھ  ویروس دکورونا حکومت ایالتی او فدرال د لپاره تمویل برنامې دې د
 ټولنې اوماھا د ښار اوماھا د.  شوي ورکړل تھ ښار اوماھا د توګھ پھ برخې) ARPA( د چې  کیګی چمتو څخھ ډالرو ملیون 112
 او التيای  ، فدرالي د ، وکړي مرستھ کې کولو اداره او پراختیا برنامې مرستې دې د استازیتوب پھ ښار د ترڅو کړی تړون سره بنسټ
 . سم سره اړتیاو محلي

 

 وکړی؟  غوښتنھ بودجھ تمویل ددغھ  چی شی کولی سازمان زما څرنګھ
 . شی پروسس الرې لھ پورټل وړیا او آنالین بنسټ ټولنې اوماھا د بھ غوښتنلیکونھ ټول

 

 شي؟ ورکړل جایزه بھ څومره
 

 مداخلې بحران د ترڅو کړي ځانګړي ډالر ملیون 10 لپاره کولو رامینځتھ برنامې مرستېد ټولنې ARPA د ښار اوماھا د ښار اوماھا د
 .وکړي مالتړ کې برخو پراختیا ځواک کاري او ، مخنیوي تاوتریخوالی او
 

 دی؟  وړ کولو درخواست د څوک
 : کړي پوره وړتیاوې الندې لپاره کولو درخواست د باید ورکوونکي لیک غوښتن
 تعریف لخوا برخې) c)(3( 501 د کوډ عوایدو داخلي د چې څنګھ وی معاف څخھ مالیی د ددولیت  چی رهادا عامھ یو•     
 .شي کولی ترالسھ فنډونھ استازیتوب پھ ستاسو چې څوک وکړی کار سره اجنټ مالي) c )(3(501 د یا شوی،

 . ولولی دلتھ نورد ال ډیر معلوماتو لپاره . کړئ بشپړه لیکنھ نوم SAM.gov د•     

 : کړئ پوره یو څخھ شرایطو الندې لھ یو لږترلږه•     
 ولري  موقعیت کې ساحھ وړ یوه پھ سرشمیرنې د◦         

 کوي  ژوند کې ساحھ سرشمیرنھ وړ پھ چې کړئ وړاندې خدمتونھ تھ کوونکو ګډون پروګرام د◦         

 درلوده  اغیزه اقتصادي یا روغتیا وړ پام د باندې اخیستونکو برخھ برنامې دې د وبا چې وښایاست◦         
 

 دی؟  وړ لیک غوښتن د څومره سازمان زما
 لھ. وي نھ اکثریت تمویل د لپاره برنامې دې د  باید غوښتنې. نلري شتون مقدار اکثر حد او اقل حد لپاره برنامې مرستې دې د

 .وښیې سرچینې متنوع تمویل د  توګھ پھ برخې پروسې غوښتنلیک د چې کیږي تمھ بھ څخھ سازمانونو
 

 تر پروګرام ده سره پورې 2024 جون  30 تر څخھ 2022 جوالی  1 د شي کیدی  چی وی لپاره کلو دوه یا یو د شی کیدای جایزې
 لپاره کال تمویل 2024-2023 د ترڅو کړي وړاندې راپور وروستی لپاره کال تمویل 2023-2022 د باید سازمانونھ  .پوری اخره

 . کړي ترالسھ بودیجھ
 



 

. نکړي پوره ٪100 اړتیا سکتور د ممکن برنامې مرستې ټولنې ARPA د ښار اوماھا د ، املھ لھ اړتیا لوی د تھ فنډونو ، ھرصورت پھ
 .وښیې وړتیا ورکولو دوام یا وساتی جاری برنامې وروستھ رسیدو تھ پای دورې تمویل د چې ولري اړتیا بھ غوښتونکي کونکي سیالي

 

 وښیې؟  اړیکھ سره ددوی املھ لھ وبا 19 -  کوویډ د چې لري اړتیا  دا رهادا یا  سازمان زما  ایا

 
 ھغھ. ښیې انګیرنھ اړتیا د املھ لھ وبا 19 - کوویډ د دمخھ کوي غوښتنھ لپاره پروژو د کې لیکو پھ سرشمیرنې وړ د چې سازمانونھ ھغھ

 د لپاره اخیستونکو برخھ برنامې دې د باید کوي خدمت تھ اشخاصو بھر څخھ سرشمیرنې وړ د کوي غوښتنھ لپاره فنډونو د چې سازمانونھ
 .وښیې اغیزه اقتصادي یا روغتیا وړ پام د املھ لھ 19 - کوویډ

 

 ده؟  برنامھ شوی خدمت لومړی راشئ لومړي   راغی اول چی  څوک ھرھغھ دپروګرام دا  ایا
 
 اپریل د شوي ترالسھ لخوا بجو 11:59 د غوښتنلیکونھ ټول. کوي غوښتنھ دمخھ چې څوک کیږي ورکول نھ تھ کسانو ھغو بھ لومړیتوب 

 څخھ مرستې کيتخنی  او روزنې د زموږ او کړئ پیل ژر چې ھڅوو تاسو موږ. شي ونیول کې پام پھ توګھ مساوي پھ بھ نیټھ 2022 ،1
 .کړئ پورتھ ګټھ ډیره

 

 شم؟  کولی ترالسھ مرستھ تخنیکي  لپاره غوښتنلیک خپل د څنګھ زه
 

 :کړئ ترالسھ روزنھ سره بل لھ یو او مرستې تخنیکي کې ډول الندې پھ شئ کولی تاسو
 

        •ARPA@omahafoundation.org معلومات اړیکې د ستاسو کې لیکھ  پھ موضوع د وکړئ مھرباني. واستوئ  بریښنالیک تھ 
 .کړئ  شامل نوم سازمان د خپل او

 . ووھئ زنګ 0450- 884-402او یا دغھ شمیره تھ      

 روزنې د. وکړي پوښتنھ اړه پھ اړتیا تھ مالتړ روزنې د ستاسو بھ  څخھ پوښتنو لھ یو. وسپارئ کاپي یوه غوښتنلیک خپل د•     

 .وسپارئ یې بیا او ورکړئ سمون تھ غوښتنلیک چې ولرئ فرصت بھ تاسو تعقیب، پھ
 

 وي؟  شوی  ترالسھ لخوا بنسټ ټولنې اوماھا د غوښتنلیک  سازمان د زما کھ  شم پوه څنګھ  بھ زه
 
 د چیرې کھ. شي واستول تھ آدرس بریښنالیک تړلي سره حساب سازمان د کې پورټل غوښتنلیک مرستې د بھ بریښنالیک تایید د

 حالت غوښتنلیک د کې پورټل غوښتنلیک حساب د الندې مینو" سپارښتنو ټولو" د شي کولی سازمانونھ نشي، ترالسھ تایید بریښنالیک
 .ونیسئ اړیکھ ARPA@omahafoundation.org پھ سره موږ وکړئ مھرباني لرئ، اندیښنې اضافي تاسو کھ. وګوري

 

 شي؟ کولی تمھ کولو ترالسھ د څومره غوښتونکي
 
 شتھ د بھ غوښتنې ټولې چې کیږي تمھ. لري اړه پورې تعداد مجموعی ټول شوي غوښتل لخوا غوښتونکو ټولو د بھ اندازه جایزې د

 .کړي ترالسھ لږ څخھ مقدار شوي غوښتل بشپړ د دوی د بھ تمویل شوي تمویل چې سازمانونھ ھغھ لري  احتمال. شي ډیر څخھ تمویل
 

 عمومي تمویل د پورې 2024 جون 30 تر څخھ  2022 جوالی 1 د  ھم ھغھ او اووسی شي کیدای لپاره کلونو دوه یا یو د جایزې
 تمویل 2024- 2023 د ترڅو کړي وړاندې راپور وروستی لپاره کال تمویل 2023-2022 د باید سازمانونھ. پوری ترپایھ دورې

 . کړي ترالسھ تمویل لپاره کال
  



 

 
 

 نیسی چی کوم اداره یا سازمان باید ګټونکی شی؟  څوک تصمیم 

 مرستې د شوی، بشپړ غوښتنلیک چې کړي ترالسھ ډاډ ترڅو کړي ترسره بیاکتنھ لومړنۍ بھ غړي کارمندانو د کې بنسټ ټولنې د اوماھا د
 . کوي پوره اړتیاوې قانون ARPA د او لري، سمون سره پروګرام

 

 چې وي شامل پکې بھ غړي ټولنې د او ده کې حال پھ پراختیا د کمیټھ دا. وکړي وړاندیزونھ وروستي تمویل د بھ کمیټھ بیاکتنې  د ټولنې د
 .غړي کارمندانو بنسټ ټولنې د اوماھا د او کارمندان، ښار اوماھا د ده، اخیستې برخھ کې کمیټو فنډونو ګټو ټولنې د زموږ

 

 ورکوي؟  څوک بھ مرستې دا
 

 .کړي توزیع تھ سپانسرانو / اجنټانو مالي یا سازمانونو  انتفاعي غیر مستقیم فنډونھ برنامې د بھ بنسټ ټولنې اوماھا د
 

 شي؟  کیدی کارول څنګھ مرستې دا شي، ورکړل بودجھ تھ  سازمان یو کھ
 

 الرښوونو تمویل فدرالي او ایالتي، محلي، ټولو د او شوي بیان کې غوښتنلیک پھ چې شي وکارول لپاره لګښتونو پروګرام د باید تمویل
 : دي شامل الندې کې پدې. لري سمون سره

 
 .مرستې لپاره لوړولو یا/او پراخولو د خدماتو او پروګرامونو موجوده د▪ 

 یا خنډونھ، ورکول، وده تھ ھڅو پاکولو د ،PPE لکھ مرستې وړیا لپاره کولو پلي اقداماتو کمولو یا مخنیوي 19 - کوویډ د▪   

 . ویشونھ

 لګښتونھ، ساتلو کارمندانو د الرې، لھ کولو مالتړ ګټو او معاشونو د توګھ، پھ مثال د. مرستې لپاره کمولو د ستونزو مالي د▪   

 . لګښتونھ عملیاتي نور او کرایھ،
 

 شي؟  کیدی کارول لپاره کولو چمتو مرستې مالي مستقیم  لپاره اشخاصو د تمویل دا آیا
 

 مستقیم تھ اشخاصو غواړي چې سازمانونھ ھغھ. شي کارول ونھ لپاره مرستې مالي مستقیم د سره افرادو د ممکن بودیجھ او کمک دا
 .راشي کې تمرکز او الرښوونو Midlands Community Cares + ARPA د ایاالتو متحده د ممکن کړي چمتو مرستې مالي

 

 شم؟  کولی دا زه ایا. کړم بدل ډول یو پھ بودیجھ یا پروګرام چې لرم اړتیا زه مګر شو، ورکړل تمویل تھ سازمان زما
 لټھ پھ کولو تعدیل د چې سازمان ھغھ ھر. شي کیدی سره تصویب مخکینۍ لھ بنسټ ټولنې اوماھا د یوازې بیاکتنې پروژې یا بودیجې د

 د بدلون؛ تمرکز پروژې شوي تمویل د: شي پیښ یو کوم الندې چې کلھ وسپاري غوښتنھ تعدیل د تھ بنسټ ټولنې اوماھا د باید دي کې
 ګمارل لپاره پروژې شوې تمویل مرستې د افسر مالي یا رییس نوی پروژې د لري؛ شتون بدلون کې نیټھ پای یا پیل پھ پروژې شوې تمویل
 .کړي لیږد ترمینځ توکو الین بودیجې د ډالر ترڅو کیږي غوښتنھ تعدیل بودیجې د یا شوی؛

 



 

 لري؟  شتون  نیټھ  وروستۍ  لپاره لګولو فنډونو مرستې د  ایا
 

 ،1 جوالی د چې وکاروي لپاره پوښلو لګښتونو وړ شوي تصویب د کې جریان پھ مودې ھغھ د فنډونھ جایزې  د شي کولی کوونکی ترالسھ
 . رسیږي تھ پای 2024 ،30 جون د او کیږي پیل 2022

 

 شي؟  وویشل کلھ  بھ مرستې دا
 

 سازمانونھ. شي وویشل الرې لھ سیسټم چیک ای د وروستھ لږ بھ کال لومړی تمویل د او شي، اعالن کې جون پھ 2022 د بھ جایزې
 د  الرې لھ پورټل مرستې بریښنایی د OCF د دمخھ صادریدو لھ  چیک ای د او ولري راجسټریشن بشپړ SAM.gov د چې وي اړ بھ

 . وسپاري تړون اخیستونکي فرعي شوی السلیک لخوا  افسر باصالحیتھ یوه د سازمان
 
 
 چې ولري اړه پورې وړتیا برنامھ د او رسیدلو راپورونو اړینو ټولو دابھ  - شي ورکړل او وشي وښتنھغ کھ - کال دوھم تمویل د

 .ورسیږي  تھ بودیجی شوي توضیح
 

 دي؟  وړ کولو درخواست د سازمانونھ  مذھبي یا بنسټ پر عقیدې د  ایا
 شوي منع لخوا C.F.R 24 د چې لیږدول، تھ دین یا الرښوونې، مذھبي عبادت، لکھ فعالیتونو مذھبي پھ  فنډونھ شوي چمتو پروګرام دې د

 .وي وړ تطبیق د چې څنګھ لکھ) j)(2(570.200. کیږی کارول نھ
 

 یا عقیدې، مذھبي تړاو، عقیدې، د چې دي وړ رهس نیولو کې پام پھ خدماتو یا برنامو ایزو فرقھ غیر ډول ھر د یوازې سازمانونھ مذھبي
 پھ مثال د. لري و سمون ھم سره وړساحې ھدف د شوي ذکر کې پروګرام پھ چې دا او کی، وړاندې تھ خلکو  عام پرتھ نیولو کې پام پھ عمل

 ځانګړي کوم یا غړیتوب یساکل د دوی د چې دې لھ پرتھ وي، خالص لپاره اړتیاو ټولو د چې چلوي پینټري خواړو د کلیسا یوه توګھ،
 د ممکن - الرښوونې مذھبي او عبادت لکھ اړخونھ نور کلیسا د مګر - لګښت پخلنځي د خواړو د وکړي؛ پام تھ عملونو یا عقیدې مذھبي

 .کړي جوړ اساس غوښتنلیک
 

 وي؟  بھ څھ نو وي بھر  څخھ اوماھا  د دفتر مرکزي سازمان زما کھ
 
 باید غوښتنلیک. لري شتون لپاره مالتړ کار شوي ترسره د لپاره اوسیدونکو اوماھا د کې ښار اوماھا د یوازې تمویل الندې برنامې دې د

 څخھ کار عمومي لھ فعالیتونھ ښار اوماھا د باید سپارښتنې مالي ټولې او ، شي بشپړ سره تمرکز باندې کار ځانګړي ښار اوماھا د یوازې
 . کړي جال

 

 کوو؟  کار ھم کې ایالتونو یا  ھیوادونو نورو پھ مګر ولرو دفتر مرکزي کې اوماھا  پھ  موږ کھ څھ
 

 .ولری تمرکز باندې کار ځانګړي ښار اوماھا د یوازې باید غوښتنلیک
 

 ولري تمھ کولو ترالسھ د  فنډونو فدرالي  نورو د  یا کړي  ترالسھ فنډونھ  فدرالي نور سازمان زما کھ
 یم؟  وړ  لیک نغوښت د الھم زه ایا  وي؟  بھ څھ

 
 عایداتو، بیمې حکومتونو، محلي ایالتونو، فدرالي، نورو د تاسو چې کړئ مشخص دا چې شي وغوښتل بھ څخھ تاسو ھرصورت، پھ ھو،

 دا - نلري شتون" ډپپنګ ډبل" ھیڅ. لرئ تمھ یا کوئ ترالسھ څومره څخھ بودیجھنور شوي ترالسھ لپاره لګښتونو ځانګړي دې د یا
 . ندي شوي پوښل لخوا برنامې مرستې او مرستې مالي نورو د چې کړي تمویل لګښتونھ ځانګړي یوازې شي کولی برنامھ

 



 

 فنډونو د کړم، ترالسھ مرستھ څخھ پروګرام بسپنې د ټولنې  د ARPA د ښار د  اوماھا د زه کھ
 وي؟  اړتیا  څھ بھ لپاره کولو ترالسھ

 

 دا. وګورئ معلومات اړه پھ څرنګوالي راجسترکولو د دلتھ. کړي بشپړ راجستریشن کې SAM.gov پھ سازمانونھ چې ده اړینھ دا
 منع د. شي تایید کې جریان پھ پروسې احتیاط مناسب د بنسټ ټولنې اوماھا د بھ حالت بندیز فدرالي سازمان د ستاسو او راجسټریشن

 کولو نھایی تړونونو خدماتو او مرستې د ھم بنسټ ټولنې وماھاا د ، کې نھایت پھ. شي کیدی موندل دلتھ  معلومات نور اړه پھ معنی کولو
 بھ تړونونھ ، شی تکمیل دوی یچ  ژر ھرڅومره. ولري اړتیا تھ  ساتلو او السلیک یې بھ کونکی ترالسھ فنډ ھر چې دی کې پروسھ پھ

 . شي پوسټ

 وي؟  اړتیا تھ ورکولو راپور ډول کوم بھ  توګھ پھ کونکي ترالسھ فنډونو دې  د

 

 جون او 2023 جون د لپاره کال تمویل د او وسپاري، راپور کال منځني د کې 2023 او 2022 دسمبر د چې وي اړ بھ سازمانونھ
 راپور وروستی کال د لپاره کولو ترالسھ تمویل د لپاره کال راتلونکي د باید سازمانونھ. کړي وړاندې راپور وروستی کې 2024
 بھ فورمې ورکولو راپور د. کړي لغوه جایزه مرستې د لپاره کال دوھم  تمویل د شي کولی ناتواني کې  تحویلۍ برنامو د. کړي وړاندې

 . ولري شتون دا چې شي چمتو ژره تر ژر
.  ورکړي راپور اړه پھ اغیزې تمویل مرستې د چې شي وغوښتل بھ سازمانونھ توګھ، پھ برخې یوې د پروسې ورکولو راپور د

 راپور اړه پھ پایلو او پایلو د لپاره کټګورۍ دې د او ده مناسبھ دننھ غوښتنھ برنامې د دوی د چې وپیژني رۍکټګو خدماتو د بھ سازمانونھ
 . ومومئ کټګورۍ څلور تمویل د سره اقداماتو پایلو او محصول د الندې. ورکړی

 اقدامات  پایلو د 
 

 اندازه  تولید د
 

 ساحھ  تمویل د
  

  
 خوندي او شوي باثباتھ چې سلنھ کسانو ھغو د

 کړی  خدمت لري  توان لیږد د تھ حالت/چاپیریال

 پیژندل لخوا سازمان د چې پایلې اضافي•    

 شوي 
 

 

سو نھ کسانو   •
 تھ خدمات وړاندی شوی

 لھ توکم/نژاد او کوډ زپ عمر، (
 )مخې

 

 مداخلھ  بحران د •
 

 



 

 پایلو الندې د لپاره ورکولو راپور د بھ سازمانونھ
 پورې ډول پروګرام د دوی د کړي، غوره یوه څخھ
 : لري اړه
 د: الرښوونې او وخت بھر څخھ ښوونځي د• 

 زیاتوالی کې٪ اړیکو مثبتو پھ سره لویانو

 ګډون د: مداخلھ  او مخنیوی ډلو د•     

 د تاوتریخوالی چې زیاتوالی سلنھ باور٪ پھ کوونکو

 دی  نھ وړ منلو

 چې سلنھ کوونکو ګډون ھغو د: ګمارنھ•     

 ساتلی کار یې کې جریان پھ پروګرام د

 د: مخنیوی عدالتۍ بې او غیرحاضرۍ د•   

 پاتې د کې ښوونځي پھ چې سلنھ کوونکو ګډون ھغو

 درلود توان کیدو

 پیژندل لخوا سازمان د چې پایلې اضافي•     

 شوي 
 

 عمر، د( شوی خدمت اشخاصو#  د 
 ) مخې لھ توکم/نژاد او کوډ زپ

 ساعتونھ الرښوونې د# •     

 ) وي وړ تطبیق د کھ( شوي چمتو
•    

 

 EC( مخنیوی تاوتریخوالي د
3.16 ( 

 
 

1.  
 شمیر کسانو  ھغو د •

 او کوډ زپ د( کوي خدمت چې
 )مخې لھ توکم/نژاد

•  
#   مالتړ مداخلې بحران د •

 شوي  چمتو ساعتونھ
•  

 پر ټولنې د. 1 •
 یا رواني( خدمتونھ بنسټ
 )روغتیا چلند

)EC 3.16 ) (1.10 ( 

 ځواک کاري د. 2
 پراختیا 

)EC 2.7 ( 

2.  
 بنسټ پر ټولنې د چې سلنھ کسانو ھغو د• 

 پھ او تړلي سره خدماتو روغتیایی رواني/ذھني
 . دي بوخت توګھ فعالھ

 پیژندل لخوا سازمان د چې پایلې اضافي•     

 شوي 
 

 خوندي د دندې نوي د چې سلنھ کسانو ھغو د• 
 کړی  خدمت درلود توان کولو

 خدمت چې څخھ اشخاصو#  د• 
 لھ توکم/نژاد او کوډ زپ د( کیږي
 )مخې

 اوماھا د( شاخصونھ اړین فعالیت د

 ) پالن رغونھ بیا ARPA ښار

 
 
 



 

 پیژندل لخوا سازمان د چې پایلې اضافي•     

 شوي 
 

 سکټوري د کارګران# •     

 شامل  کې پروګرامونو روزنیز دندو

 شوي 

 د چې کارګران# •     

 پروګرامونھ  روزنیز دندې سکتوري

 بشپړوي 

 د ځوانانو د اوړي د# •     

 ګډون کې پروګرامونو پھ کارموندنې

 کوي 
 

 
 پھ برخې یوې د پروسې ورکولو راپور د ریکارډونھ محاسبې د یا اسناد ورتھ نور او بیلونھ، رسیدونھ، اسناد، پرسونل کونکي مالتړ د

 دوی چې ځکھ سم، سره الرښوونې ریاست خزانې د وساتي، لپاره کلونو اوو د ریکارډونھ دا باید سازمانونھ. شي کیدی غوښتنھ توګھ
 .ولري  اړتیا تھ تولید موادو دې د توګھ پھ برخې پلټنې راتلونکي د ممکن

 

 

 لري؟  شتون اړتیا شریکولو لګښت یا مرستې ورتھ د لپاره کیدو وړ لپاره تمویل دې  د ایا
 

 ځل یو دا چې څنګھ لکھ ھرصورت، پھ. شي چمتو لخوا کونکي مرستې د چې نشتھ اړتیا تھ فنډونو مقایسوی یا شریکول لګښت د
 طرح پالن یو لپاره پایښت پروګرام د ھاخوا پروسې تمویل دې د وروستھ دورې تمویل کلن دوه د چې وي اړ بھ غوښتونکي دی، فرصت

 لخوا تنوع لوی سرچینو تمویل د چې څنګھ لکھ وښیي اساس پراخھ وړ پام د مالتړ د پارهل پروژې د چې وي اړ ھم بھ سازمانونھ. کړي
 . شوی ثبوت

 

 چې کړي معلومھ دا او شي وکارول لپاره ارزولو غوښتنلیکونو مرستې د بھ معیارونھ کوم
 کوي؟  ترالسھ تمویل  څومره غوښتونکي

 

 لګښتونھ او برنامې وړ منلو د الندې قانون ARPA د دوی ایا او ، کیږي ولارز سم سره وړتیا برنامې لومړني د لومړی بھ غوښتنلیکونھ
 بھ  معیارونھ الندې دي، ډیرې څخھ فنډونو شتھ د غوښتنې ټولې چې کیږي انګیرل داسې مقدار، تمویل شوي  ورکړل د. دي کړي ګوتھ پھ
 :ونیسي کې پام پھ ھم

 

 زیاتوي یا پراخوي پروګرامونھ موجوده وړاندیزونھ • •

 لري ریکارډ ثابت بریالیتوب د کې ساحھ پھ تمرکز د سازمان•     



 

 لري  اغیزه وړ پام د کې ټولنھ پھ پروژه•     

 لري  پایښت وروستھ څخھ مودې  د مرستې د پروژه•     

 کوي  ګوتھ پھ اړتیاوې مھم ټولنې د اړوند پورې 19 - کوویډ د پروژه•     
•  

 سرشمیرنې وړ د چې وي لومړیتوب بھ کې تخصیص تمویل د لپاره سازمانونو ورکوونکو غوښتنلیک د سم، سره الرښوونې ARPA د
 . کوي خدمت یا/او لري موقعیت دننھ کې لیکو پھ

 
 توګھ پھ اخیستونکي فرعي د چې سازمانونھ انتفاعي  غیر ھرصورت، پھ. نشتھ اړتیا  تھ پلټنې مالي ھیڅ لپاره غوښتنلیک د تھ برنامې دې

 دې د شمول پھ مصرفوي، او کوي ترالسھ ډیر څخھ  750,000$ لھ کې فنډونو فدرالي ګډ پھ کې کال مالي ھر پھ چې شوي نومول
ARPA د یا مرستې، شوي ترالسھ الندې پروګرام وړیا ARPA وي تابع پلټنې واحد فدرالي د بھ الندې پروګرام نور . 

 
 پای د لپاره ویلو ځواب د تھ اغیزو اقتصادي منفي 19 - کوویډ  د چې دي نھ شامل سازمانونھ او اشخاص ھغھ کې اخیستونکو پھ

 اضافي د. ندي تابع  پلټنې د او دي اخیستونکي ګټھ سازمانونھ او اشخاص ډول دا. کړي ترالسھ فنډونھ ARPA د توګھ پھ کاروونکو
 . وکړئ مشوره سره پلټونکي خپلواک خپل رهلپا معلوماتو

 
 
 

 

 وکړم؟  تلیفون تھ  چا لرم پوښتنھ اړه پھ غوښتنلیک خپل د  زه کھ
 

 او معلومات اړیکې د ستاسو کې لیکھ پھ موضوع د وکړئ مھرباني. واستوئ تھ ARPA@omahafoundation.org پوښتنھ کومھ
 .ووھئ زنګ ھم تھ 0450-884-402 شئ کولی تاسو لپاره، مرستې د. کړئ شامل نوم سازمان د ستاسو

 کړي؟  ترالسھ یو کوم څخھ مرستو دې  لھ بھ بنسټ ټولنې اوماھا د ایا
 

 ملیون 10 د یا 400,000$  چې کوم کړي، ترالسھ فنډونھ لپاره پوښښ خدماتو پلټنې او حقوقي اداري، د بھ بنسټ ټولنې اوماھا د
 ښار اوماھا د او پروسې، ورکولو راپور د کولو، اداره پروګرام مرستې دې د بنسټ ټولنې اوماھا د. جوړوي  ٪4 څخھ فنډ مرستې ډالرو

 . لري مسولیت څارنې روانې اړین سره ویشلو  تمویل فدرالي د استازیتوب پھ
 

 متحده د  څخھ ښار اوماھا د او برنامې مرستې  ټولنې ARPA د ښار اوماھا د شي  کولی  اداره یوه ایا
 وکړي؟  غوښتنھ لپاره دواړو تخصیص فنډونو  ټولنې د ایاالتو 

 . کړي ونھ غوښتنھ تھ حوضونو دواړو فنډونو د لپاره برنامو ورتھ د باید سازمانونھ ھرصورت، پھ ھو،
   

  ARPA د ایا. ورکړې پیسې  لپاره مالتړ د کار ورتھ د  تھ سازمان زما سره سخاوت پھ  غړو ټولنې د
 شي؟  کیدی کارول پرځای تمویل

 

 ډیرو د. شمول پھ بسپنې د  فنډونو، محلي او دولت، ،)کولو اضافھ( د نھ شي، وکارول سربیره) کولو اضافھ( د باید تمویل فدرالي
 . ندي وړ منلو د سره مرستو فدرالي د کول پرځای ځای دي؛ وړ منلو د پراخول یا بشپړول ھڅو د لپاره کارونو



 

 

 د بھ ھدف ورتھ څیر پھ جایزه مرستې فدرالي د او شوی تخصیص لپاره مودې وخت ورتھ د کمښت ډول ھر کې منابعو فدرالي غیر پھ
 ګټھ ناوړه د فنډونو فدرالي د وي، اساس لپاره رسیدو تھ پای یا تعلیق د تمویل فدرالي د ممکن کول پرځای ځای. وي تابع  بیاکتنې محتاط

 .درملنې نورې موجودې مخې لھ قانون د یا/او راګرځول، بیرتھ اخیستنې
 

 دا ایا. لري دریځ مستند  غیر نور  او کډوال، کډوال،  کوي خدمت یې سازمان زما  چې خلک ځینې 
 شي؟ کیدی  کارول لپاره مالتړ د اشخاصو  دې د پیسې 

 
 کولو اداره خدماتو د باید پیرودونکي. کړي تایید تابعیت خپل چې نلري اړتیا تھ اخیستونکي ګټھ خدماتو او پروګرامونو د قاعده وروستی

 . ولري مطابقت سره مقرراتو او قوانینو فدرالي او دولت، محلي، د کې
 

 
 وساتي؟ ریکارډونھ تړلي سره جایزې مرستې دې  د  باید وخت  څومره سازمان زما

 

 بیرتھ تھ خزانې یا شي مصرف فنډونھ ټولې چې دې لھ وروستھ کیږي ساتل لپاره کلونو اوو د لخوا کونکي ترالسھ د باید ریکارډونھ
 . وي وروستھ چې ھغھ ھر شي، راستانھ

 

 کړم؟  یې اداره چې دی  څھ مسؤلیت زما او دی،  شی څھ  ټکر ګټو د
 مسلکي دوی د تھ سازمان چې ولري ګټې سوداګریزې یا شخصي داوطلب یا کارمند یو چې کلھ کیږي رامینځتھ وخت ھغھ ټکر ګټو د

 . وي کې ټکر پھ سره لیتونومسؤ یا  مکلفیتونو
 

 شریک، سوداګریز یا غړی کورنۍ د لکھ وي، نږدې تھ دوی چې څوک ھغھ یا  غړي، کارمند یا بورډ د چې کلھ وي شامل ممکن کې پدې
 سمھ پھ باید ګټې متضاد ھغھ. لري ګټو شخصي یا مالي احتمالي کې مسلھ یوه پھ کوي خدمت یې دوی چې مخکې څخھ سازمان ھغھ د

 د ممکن بیلګھ یوه شخړې د ګټو د. کړي خوندي څخھ کړنو اخالقي غیر یا غیرقانوني د اړخونھ ښکیل او سازمان ترڅو شي اداره توګھ
 . کیږي تمویل لخوا جایزه مرستې د چې وي شامل ګمارل میرمنې د توګھ پھ مشاور د لپاره پروژې

 

 دا ګټو د چې دا او) c(200.318. § لري مطابقت سره C.F.R 2 د چې وساتي پالیسي ټکر د ګټو د چې دي اړ کوونکي مرستھ
 بنسټ ټولنې اوماھا د باید  اخیستونکي فرعي او کونکي ترالسھ. کیږي پلي باندې فعالیت ھر شوي تمویل الندې جایزې دې د پالیسي ډول

 انتفاعي غیر د. کوي اغیزه ونھفنډ شوي ورکړل چې شخړې احتمالي ګټو د وي، مناسب چې څنګھ لکھ کړي، افشا ډول لیکلي پھ تھ
 .ومومئ دلتھ معلومات نور اړه پھ پالیسیو د جګړې د ګټو د لپاره سازمانونو

 

 کړم؟  ترالسھ مواد کې  ژبو نورو پھ شم کولی زه ایا
 کې بوژ نورو پھ تاسو کھ. وي موجود ژبو سومالي او کیرن پښتو، دري، عربي، ھسپانوي، انګلیسي، پھ بھ مواد کتنې د پروګرام د

 سره موږ وکړئ مھرباني وژباړئ، غوښتنلیک شوی بشپړ یو تھ انګلیسي څخھ ژبې مورنۍ خپلې د چې لرئ اړتیا  یا لرئ اړتیا تھ مرستې
 .ونیسئ اړیکھ  سره ژباړونکي شوي تمویل لخوا بنسټ ټولنې اوماھا د ترڅو ونیسئ اړیکھ 0450- 884-402 پھ
 

 وژباړي؟  تھ ژبو نورو مواد لپاره  مونوپروګرا شوي تمویل د باید سازمان زما  ایا
 



 

 د چې کړي ترالسھ ډاډ ترڅو وکړي، عمل سم سره الرښوونې ریاست خزانې د یا وکړي، ھڅھ معقولھ ھره باید کونکي ترالسھ مرستې د
 لرونکی معنی. لري السرسی وړ پام د تھ فعالیتونو او خدماتو پروګرامونو، دې د اشخاص) LEP( لرونکي مھارت محدود انګلیسي
 ، وي اړتیا چې چیرې شمول پھ ژباړې لیکلې او تفسیر شفاھي د پشمول ، ولري اړتیا تھ کولو چمتو وخدمات  مرستې ژبې د ممکن السرسی

 .کړي یقیني اړیکھ مؤثره کې فعالیتونو او خدماتو ، برنامو کونکي ترالسھ د ترڅو

 


