
 قانون خطة األنقاذ بموجب دارة مدینة أوماھاالُمنحة المجتمعیة إلبرنامج 
   )ARPA(  األمریكیة في الوالیات المتحدة  الفیدرالیة

  غیر متناسب كبیر وأثّرت بشكل  قد    عنھا   والركود اإلقتصادي الذي ترتّب   19-جائحة الكوفید نت آثارلقد كا 
ذلك من خالل  تقد تجّسد  على مدى التاریخ، و  والفقر   من الحرمان أصالً  الفئات المجتمعیة التي تعاني  على  

الفوارق اإلقتصادیة والصحیة   القلقالى  مضاعفة  تثیر  . أن ذلك الوضع یمثّل إحتمال نشوء تحدیات  درجة 
لفقر المترّكز بتلك المجتمعات،  ناجمة عن تزاید نسب االمخاطر  الصحیة ومالیة طویلة األمد، إضافة الى تولّد  

 .   بصدد ذلك ما لم یتم إتخاذ إجراءات ناجعة ھذا إذا 

الذي ألقى الضوء على اإلحتیاجات المجتمعیة التي  ومن المجتمع  تلقیناه    رد عكسيوبناًء على ما ورد من  
في الوالیات المتحدة األمریكیة  الفیدرالیة  تتقاطع مع متطلبات الحكومة الفدرالیة الواردة في قانون خطة األنقاذ  

)ARPA(  قامت أوماھا،  مدینة  مع  و  إدارة   Omaha(  المجتمعي  أوماھا   صندوق مؤسسة  بالتشارك 
Community Foundation  ( برنامج إدارة مدینة أوماھا   ات تطویر وإدارة  تطبیقب  متمثلةً تقدیم المساعدة  ب  

 ) الخاص بالُمنحة المجتمعیة.* ARPAقانون خطة األنقاذ في الوالیات المتحدة األمریكیة ( بموجب 

التدّخل  في مناطق  لتوسیع وتحسین البرامج الحالیة الموجودة أصالً    من خالل ھذه المنحة   سیتم توفیر التمویل
 .  وتنمیة القوى العاملة،  تالفي حدوث العنفو  لحل األزمات

) والتي  QCTسیرّكز برنامج المنحة على دعم المناطق المؤھلة والتي تم تحدیدھا بموجب التعداد السكاني (
اإلجمالي للمنطقة  متوسط الدخل  % من  60نسبة  عن قل بدخٍل یعلى األقل  األسر فیھا   % من 50تكون نسبة  

)AMGI( 25، أو التي تكون نسبة الفقر بھا ھي على األقل  .% 

 .  ھنا ) بالضغط  QCTیمكنكم التعّرف على المناطق المؤھلة والتي تم تحدیدھا بموجب التعداد السكاني ( 

األ لخدمة  أو  للبرامج  المنحة مخصصة  ھذه  بموجب  المصروفة  المبالغ  كافة  تكون  أن  الذین  یجب  شخاص 
 ).  QCTشون في المناطق المؤھلة والتي تم تحدیدھا بموجب التعداد السكاني (یعی

 .  2022، نیسان (أبریل) 1من شھر شباط (فبرایر) و 15ستكون فترة قبول طلبات التقدیم محددة بین 

في الوالیات المتحدة األمریكیة  الفیدرالیة  قانون خطة األنقاذ    - دارة مدینة أوماھاالمنحة المجتمعیة إل   برنامج 
)ARPA  ( 

 جتماع إفتراضي عن بُعد (وبینار) في األیام:ندعوكم للمشاركة باإل

 ر بعد الظھ 3:30الى  2:00الساعة   -شباط (فبرایر) 10الخمیس الموافق ل

 بعد الظھر  10:30الى  9:00الساعة -شباط (فبرایر) 23األربعاء الموافق ل

 بعد الظھر  1:00صباحاً الى  11:30ساعة  ال – آذار (مارس)  15الثالثاء الموافق ل

وذلك لمساعدتكم في عملیة تقدیم الطلبات.    مواعید الموضحة األعاله بال  إلجتماع اإلفتراض (الوبینار)اتم تحدید  
 عرفتھ مع ترك بعض الوقت لإلجابة على أسئلتكم.  سنقوم بتغطیة كل ما تحتاجون الى م

 



 یرجى التسجیل اآلن:

 متطلبات قبول التسجیل:  

من    ( 3 ) ( C ) 501یجب أن تكون المنظمة عامة ومعفیة ضریبیاً بموجب التغریف الوارد بالفقرة   -1
ھا  لویمكن لھ/  ( 3 ) ( C ) 501  بموجب   فمعرّ مالي  تعمل مع وكیل    و قانون المیزانیة الداخلیة، أ

 إستالم المبالغ بالنیابة عنك.  
 .  ھنا )، لمعرفة المزید إضغط SAM.gov(إكمال إستمارة التقدیم  -2
 .  لھ المجال الذي تقّدم الطلب للتمویل نفس ممارسة البرامج في  یؤّكد على أن یكون لھا سجل ناجح   -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 (
علیھا   - كبیرة  إقتصادیة  أو  صحیة  تأثیرات  لھا  كان  الجائحة  بأن  تثبت  المشاركین  أن  على  أو 

 ببرامجھا.  

 

 تفاصیل البرنامج 

ھذا وأن فترة  یمكن للمنح أن تكون لسنوات متعددة.  و.    المالیة   نحللمُ ال توجد ھنالك أي حدود قصوى أو دنیا  
 2024حزیران (یونیو)،  30لغایة  2022تموز (یولیو)،  1توفر التمویل ھي بین 

  2022  للسنوات  كون على المنظمات تقدیم تقریر نصف سنوي في شھر كانون األول (دیسمبر)  یس •
للسنة    2024وحزیران (یونیو)،    2023إضافة الى تقریر نھائي في حزیران (یونیو)،    ،    2023و  

 التمویلیة.  
 لتالیة.  على المنظمات تقدیم التقریر النھائي للسنة من أجل الحصول على التمویل للسنة ایشترط  •
البرنامج ستؤدي الى إلغاء منحة التمویل    (منجزات)  أن عدم القدرة في الوصول الى تحقیق معطیات  •

 للسنة الثانیة.  

وحیث أن ھذا التمویل ھو عبارة عن فرصة واحدة فقط، فسیكون على المنظمات تقدیم خطة ترتكز على  
 نھج من بالدیمومة في تقدیم البرامج تستمر الى ما بعد فترة السنتین.  

 

 

 

 

 



 جاالت التمویل م

تي تعاني  تقدیم الخدمات الى األشخاص أو العائالت الالتدّخل ألنھاء األزمات وتالفي حدوث العنف.   -1
   من تعرضھا الى العنف بما في ذلك العنف المنزلي أواإلعتداء الجنسي. 

 
عام). برامج إلنھاء مظاھر العنف تستند على    18(األشخاص الذین أعمارھم أكثر من  البالغین: -

 الحقائق المثبتة، وذلك لتالفي حدوث العنف والحد من تزایده الذي رافق فترة تفشي الجائحة.  
الشباب الشباب: - لدعم  عموالیافعین    برامج  ولغایة عمر    ر من  الرضع  وذلك    18األطفال  عام، 

 وتشمل: ھم وسالمتھم وتعزیز سبل نجاحھم في الحیاة.  للحفاظ على أمن
 

   .الوقت خارج المدرسةكیفیة قضاء  •
 .  وىالنصح والتوجیھ البرامج اإلرشادیة  •
 تداخالتھا.   وتالفيالعصابات   عن   اإلبتعاد  •
 التوظیف والعمل.  فرص المساعدة في توفیر  •
 التغیّب عن المدرسة.  إنھاء وتقلیل ظاھرة  •

 
من مشاكل الصحة النفسیة والعقلیة أو األزمات    ن لألشخاص الذین یعانو   المجتمعیة: الخدمات   -

الصحیة السلوكیة. یرجى اإلنتباه الى أن ھذه الخدمات ال تشمل الخدمات التي تقدم في العیادات  
 الطبیة.  

التي تخص حاالت   • المجتمعیة  بالبرامج  النفسیة والعقلیة وتعاطي  اإلختالل  المخدرةالصحة  ،  المواد 
والتي تشمل البرامج التي تقدم الخدمات والمساعدات التي تستند الى الحقائق المثبیتة، األدویة الخاصة  

 بمعالجة حاالت اإلدمان على العقاقیر األفیونیة، و/أو خدمات المساعدة على التعافي.  
أو  الشدیدة  ة من األزمات  األشخاص الذین ھم في حالة معانا  إیصال (ربط) الخدمات التي تعمل على   •

بالمساعدات التي  الذین ھم بحاجة الى المساعدة في التعافي من ال حوادث شدیدة الصدمة وتعریفھم 
وھذه تشمل  الصحة النفسیة والعقلیة والسلوكیة.   المصابین باإلختالالت في مجال  تتوفر الىیمكن أن  

من أجل إعادة التوازن المؤقت    ة والسلوكیة المساعدات المؤقتة لإلختالالت في الصحة النفسیة والعقلی
 لألشخاص الذین قد تعرضوا الى أزمة قبل إحالتھم الى العالج الطویل األمد.  (الفوري) 

 
برامج وخدمات للعمال الذي فقدوا وظائفھم وأصبحوا عاطلین عن العمل أو     . تطویر القوى العاملة -2

من الوظائف اإلعتیادیة لھم وذلك بسبب  تفشي الجائحة والركود  مستوى  أنھم إشتغلوا بوظائف أقل  
اإلقتصادي الذي نجم عنھا. أو الذین كانوا أصالً بدون وظائف وعاطلین عن العمل أو یعملون بوظائف  

من المعتاد بالنسبة لھم في الفترة التي سبقت الجائحة، وأنھم قد إستمروا على ھذا الوضع    مستوى  أقل
 بسبب اآلثالر اإلقتصادیة السلبیة التي نجمت عن الجائحة.  

  التوظیف التقدیم على  تشمل التدریب، الحصول على الشھادات والرخص، والبرامج التي تخص   -
الى  والمھن إضافة  للوظائ،  التدریب  اآلثار  خدمات  لمعالجة  وذلك  العاملون  بھا  یعمل  التي  ف 

اإلقتصادیة السلبیة أو اآلثار على الصحة العامة التي قد ترافق عمل العامل بمجال معین أو النقص  
 بمستوى التدریب للوظیفة. البرامج تشتمل على ما یلي ولكنھا ال تقتصر على ذلك:  



) األشخاص المسجونین سابقاً، و/أو  1لعمل الى (خبرة ابلورة  و/أو    (المجاني)  تدریب مدفوع الثمن •
 . ) المجتمعات التي تعاني من إرتفاع درجات العنف المتفاقم بسب تفشي الجائحة2(

لقوى العاملة، تدریب التھیئة على مھنة جدیدة، أو فرص ما قبل التدریب  إلنخراط باالتھیئة لو  دریب تال •
 خدمات التوظیف، و/أو توفیر التوجیھ والنُصح.  على مھنة جدیدة، تطویر المھارات، 

 

 المتابعة والتواصل المستمر  

مع إستمرار  لمزید من المعلومات والفرص المتوفرة للمساعدات الفنیة  لمعرفة االحقاً    معنا  یرجى المتابعة 
 تطور ھذا البرنامج ومضیھ قدماً.

ومتابعتنا على منصات التواصل اإلجتماعي    نشرتنا اإلخباریة المجانیة كما ویمكن لكم أن تشتركوا في   
 لإلطالع على آخر المستجدات.   إن -اللینكد ، وواإلنستغرامو  التویترو  الفیسبوكعبر

 

 

 

 

 

الممنوحة الى إدارة  SLFRP0230 *ھذا البرنامج مدعوم كلیاً أو جزئیاً من قبل المنحة الفیدرالیة بالرقم  
 مدینة أوماھا من قبل وزارة المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة.  


