
 

 اوماھا شھر ARPA جامعھ ھزینھ کمک  برنامھ 

 و است گذاشتھ تأثیر تاریخی لحاظ از محروم جوامع بر نامتناسبی طور بھ آن از ناشی رکود و  19-کووید گیریھمھ

 مالی و سالمتی ھایچالش برای پتانسیلی امر این. است کرده ترکیب را اساسی اقتصادی و بھداشتی ھاینابرابری

 . شود انجام اقدامی اینکھ  مگر دارد، متمرکز فقر افزایش خطر با ھمراه درازمدت،

 اوماھا شھر ،)ARPA( آمریکا نجات طرح قانون فدرال الزامات با برجستھ نیازھای تالقی نحوه  و جامعھ بازخورد اساس بر

 .* کندمی ھمکاری اوماھا شھر ARPA جامعھ ھزینھ کمک برنامھ مدیریت و توسعھ بھ کمک  برای اوماھا جامعھ بنیاد با

 نیروی توسعھ و خشونت، از پیشگیری و بحران در مداخلھ ھایحوزه در موجود ھایبرنامھ ارتقای و گسترش برای بودجھ

 کھ کرد، خواھد تمرکز) QCT( شرایط واجد سرشماری ھایرسالھ از حمایت بر مالی کمک برنامھ. شد خواھد ارائھ کار

 حداقل فقر نرخ یا) AMGI( منطقھ متوسط ناخالص درآمد درصد 60 از کمتر درآمدی خانوارھا درصد 50 حداقل آن در

 . دارند درصد 25

 در کھ باشد ھایی برنامھ برای باید ھزینھ کمک دالرھای تمام.  کنید مشاھده اینجا در را  Omaha ھایQCT توانیدمی

QCT در کھ مشتریانی بھ یا دارند قرار QCT دھند می ارائھ خدمات ھستند. 

 . شود می  پذیرفتھ آوریل 1 تا فوریھ  15 از ھا درخواست

 

 

 را بدانید باید کھ را چیزھایی ھمھ ما. است شده ریزی برنامھ شما درخواست روند از پشتیبانی برای آموزشی وبینار سھ
 . گذاریم می وقت سؤاالتتان برای و داد خواھیم پوشش



 فوریھ 10بعد از ظھر. پنجشنبھ،  2-3:30•     

 فوریھ 23صبح چھارشنبھ،  10:30تا  9•     

 مارس 15بعد از ظھر. سھ شنبھ،  1صبح تا  11:30•     
 

 هم ا�نون ثبت نام کن�د

ا�ط بودن   الزامات واجد �ش
) کد درآمد داخ� تع��ف شدە است، �ا با  c)(3(501با�د �ک سازمان عمو� و معاف از مال�ات باشد که در بخش .  1    

 تواند از طرف شما وجوە در�افت کند. ) کار کند که � c)(3(501�ک نمایندە ما� 

 را تکم�ل کن�د. اینجا ب�ش�ت ب�اموز�د.  SAM.gov. ثبت نام 2    

ف در حوزە برنامه ای که در آن برای بودجه پ�شنهاد � کنند. . �شان دادن سابقه 3      موفق�ت آم�ی

ف ما� ارائه � شود. 4      . در حال حا�ف برنامه های مبتئف بر شواهد �ا مبتئف بر شواهد در �� از حوزە های تأمنی

ا�ط ز�ر: 5     ف حداقل �� از �ش  . داشنت

ا�ط قرار           داشته باش�د  ◦ در �ک ترا�ت �شماری واجد �ش

 � کنند خدمات ارائه ده�د        
گ

ا�ط زند� کت کنندگان برنامه که در �ک ترا�ت �شماری واجد �ش  ◦ به �ش

کت کنندگان در برنامه داشته است           ◦ �شان ده�د که ب�ماری همه گ�ی تأث�ی بهداشئت �ا اقتصادی قابل توج� بر �ش

 

 جزئ�ات برنامه 

ف ما� از  بدون حداقل �ا    2024ژوئن  30تا    2022ژوئ�ه  1حدا��� جایزە. جوایز � توانند چند ساله باشند. دورە تأمنی
 است. 

برای    ۲۰۲۴و ژوئن  ۲۰۲۳، و گزارش نهائی را در ژوئن ۲۰۲۳و   ۲۰۲۲ها با�د گزارش م�ا�سا� را در دسام�ب • سازمان     
ف ما� ارائه کنند.   سال تأمنی

 گزارش نهائی سال را برای در�افت بودجه سال بعد ارائه دهند. • سازمان ها با�د      

 ناتوائف در دست�ائب به برنامه های قابل تح��ل � تواند منجر به باطل شدن جایزە کمک ه��نه برای سال دوم بودجه شود. 

ر�زی که �س از دورە  ها با�د �ک ط�ح پا�داری برای برنامه از آنجائی که این بودجه �ک فرصت �کبار م�ف است، سازمان
 دو ساله ادامه دارد، ارائه دهند. 

ف های �ما�ه ای �ا پروژە.   درخواست ها با�د فقط برای �ما�ه گذاری های مرتبط با برنامه باشد، بدون کمپنی

 
 



ن ما�   مناطق تامنی

ی از خشونت. خدمائت برای افراد و خانوادە 1     هائی از جمله  خشونت هائی که ممکن است . مداخله در بحران و پ�شگ�ی
 �ا تجاوز جن� را تج��ه کنند. 

گ
 خشونت خان�

ی از خشونت  سال). برنامه  18(افراد باالی  بزرگساالن ◦          های مداخله خشونت اجتما� مبتئف بر شواهد برای جلوگ�ی
ی. و کاهش افزا�ش خشونت در طول همه   گ�ی

 موفق باش�د. برنامه ن��� واجد   18نوزاد تا برنامه های حما�ت از جوانان، از  جوانان  ◦        
گ

سال، ا�من بمان�د و در زند�
ا�ط شامل:   �ش

 ▪ زمان خارج از مدرسه            

 ▪ برنامه های راهنمائی             

ی و مداخله باند              ▪ پ�شگ�ی

 ▪ اشتغال            

ی از فرار از مدرسه              ▪ غیبت و پ�شگ�ی

 توجه   . مات مبتین بر جامعهخد◦ 
�
برای افرادی که ممکن است �ک بحران سالمت روائف �ا رفتاری را تج��ه کنند. لطفا

 داشته باش�د، این شامل خدمات ارائه شدە در �ک مح�ط بالیئف ن� شود. 

ران مبتئف بر شواهد،  های سالمت روان و اختالل م�ف مواد مبتئف بر جامعه که خدمات �شتیبائف بح▪ برنامه            
، و/�ا حما�ت بهبودی را ارائه �  دهند. داروها برای اختالل م�ف مواد افیوئف

▪ خدمائت که افراد در بحران �ا ن�از به حما�ت بهبودی تروما را به حما�ت های رفتاری و سالمت روائف مورد ن�از              
و رفتاری برای تثب�ت افراد در بحران قبل از مراجعه به مراقبت   متصل � کند. این شامل حما�ت موقت از سالمت روائف 

 طوالئف مدت است. 

 

وی کار. 1 ی �ا رکود اقتصادی نا�ش از آن ب�کار �ا کم ها و خدمات برای کارگرائف که به دل�ل همه. برنامهتوسعه ن�ی کار گ�ی
وع همهبودە  ی ب�کار �ا کم اند، �ا در زمان �ش ات اقتصادی من�ف همه  اند و بهکار بودە گ�ی ی همچنان ب�کار  دل�ل تأث�ی گ�ی

 هستند. 

 به  ها، و برنامه◦ شامل آموزش، گواهینامه        
گ

ف استخدام �ا خدمات آموزش شغ� برای رس�د� های استخدام، و همچننی
نه محدود به   شود. شامل اما اثرات من�ف اقتصادی �ا سالمت عمو� که به دل�ل شغل �ا سطح آموزش کارگر تج��ه � 

 برنامه هائی که ارائه � دهند: 

) جوام� که سط�ح باالئی  2) افراد زندائف سابق، و/�ا (1▪ آموزش پرداخت شدە و/�ا تج��ه کاری در درجه اول به (            
ی �شد�د شدە است.   از خشونت را تج��ه کردە اند که توسط همه گ�ی

وی کار،               ن�ی
گ

فرصت های کارآموزی �ا پ�ش از کارآموزی، توسعه مهارت ها، خدمات کار�ائب و/�ا  ▪ آموزش آماد�
 .  م���گری و راهنمائی

 



 . با ما در تماس باش�د 

 برای کسب اطالعات ب�ش�ت و فرصت 
�
، از آنجائی که این برنامه در حال توسعه است، دو�ارە برر�  لطفا های کمک فئف

ف � کن�د.  انتفا� ما ثبتهمچننی نامه غ�ی های جد�د نام کن�د و برای توان�د در خ�ب ، اینستا�رام ، ما را در ف�سخ�ب بوک، ت��ی�ت
 �ا لینکدین دنبال کن�د. 

که توسط وزارت خزانه داری ا�االت متحدە به    SLFRP0230*این پروژە به طور کامل �ا جزئئ توسط جایزە فدرال شمارە 
 اعطا شدە است �شتیبائف � شود. شهر اوماها 

 

 


