
 

ښار اوماھا  د  ARPA پروګرام  مرستې ټولنې د  

 او روغتیا د ، کړې اغیزمنې ټولنې زیانمنې پلوه تاریخي لھ ډول متناسب غیر پھ بحران کې پایلھ پھ او وبا 19 - کوویډ د
د کوي، وړاندې احتمال ننګونو مالي او روغتیا اوږدمھالھ د دا. پیچلتیا توپیرونو اقتصادي  

وشي اقدام چې لدې پرتھ سره، خطر زیاتوالي د وزلۍ بې متمرکزې  
 

 اړتیاوو فدرالي) ARPA( قانون پالن ژغورنې د امریکا د اړتیاوې  شوي روښانھ څنګھ چې دا او بنسټ پر فیډبیک د ټولنې د
 پروګرام مرستې ټولنې د ARPA اوماھا د ترڅو کوي ملګرتیا سره بنسټ ټولنې د اوماھا د ښار اوماھا د کیږي، ځای یو سره

 .*وکړي مرستھ کې کولو اداره او پراختیا
 

 پراخولو پروګرامونو موجوده د کې برخو پھ پراختیا ځواک کاري د او مخنیوي، تاوتریخوالی د او مداخلې د بحران د بھ تمویل
 لږه تر لږ چې چیرې وکړي، تمرکز باندې مالتړ) QCT( سرشمیرنې وړ د بھ پروګرام مرستې د. شي چمتو لپاره پراختیا او

 .کچھ وزلۍ بې د ٪25 لږترلږه یا لري، عاید کم څخھ  �60 (AMGI) عاید ناخالص منځني ساحې د کورنۍ 50٪
 

 د او شی ورکړل اختصاص لپاره پروګرامونو ھغو د باید مرستې مالی ټولې. وګورئ QCTs اوماھا د دلتھ شئ کولی تاسو
 .کوي ژوند پھ ساحھ کی QCT پھ چې مشتریانولپاره ھغو

 

 .کیږی منل پوری اول تر  اپریل د څخھ  15د فبروري د بھ غوښتنلیکونھ

 
 شئ یوځای سره موږ لپاره ویبینار د

 
 راولو الندی پوښښ تر څھ ھغھ ټول بھ موږ. شوي نیول کی نظر پھ رویبینا روزنیز درې لپاره پروسېد غوښتنلیک د ستاسو

 .ده شوی نیول کی نظر پھ وخت ھم لپاره  پوښتنو ستاسود او   لرئ اړتیا ورتھ تاسو چی کوم
 

 
 



 ۱۰ فبروري د پنجشنبھ، بجو 3:30-2 ماسپښین د•        

 ۲۳ فبروري د چھارشنبھ، بجو ۱۰:۳۰ تر ۹ لھ سھار د•     

 مھ ۱۵ مارچ د شنبھ، سھ پورې بجو 1 تر څخھ  11:30 ماسپښین د•     
 
 

 کړۍ ثبت نومونھ اوس ھمدا
 

 شرایط  شاملیدل د
 

 تعریف لخوا برخې) 3( د)c(501 کوډ عوایدو داخلي د  چې څنګھ لکھ وي سازمان معاف مالیې د عامھ، یو باید. 1        
 .شي کولی ترالسھ بودیجھ استازیتوب پھ ستاسو چې کوي کار سره نماینده مالي) 3((c)501 د یا شوی،

 .ولولی دلتھ نور. کړئ بشپړه لیکنھ نوم SAM.gov د. 2    

 . کړئ ښکاره ریکارډ  تعقیب بریالي د کوي وړاندیز لپاره تمویل د دوی چې کې ساحھ پھ پروګرام د. 3    

 . کوي چمتو پروګرامونھ معلوماتي اړه پھ شواھدو د یا بنسټ پر شواھدو د کې ساحھ پھ تمویل د مھال اوس. 4    

 :کړئ پوره څخھ وړتوبونو الندې لھ یو لږترلږه. 5    
 

 ولري  موقعیت کې سند وړ پھ سرشمیرنې د                 

 کړئ وړاندې خدمتونھ کوي ژوند کې سند وړ پھ سرشمیرنې د چې تھ کوونکو ګډون پروګرام د◦         

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

 جزئیات رامپروګ  د
 

 جون، 30 تر څخھ 2022 ،1 جوالی د موده تمویل د. وي کلن څو شي کیدای جایزې. نشتھ جایزه اقل حد یا او اقل حد
 . ده پورې 2024

 
 

 جون د لپاره کال تمویل د او  راپور، کال منځني د کې 2023 او 2022 پھ دسمبر د چې وي اړ بھ سازمانونھ•     
 . کړي وړاندې راپور وروستی کې 2024 جون او 2023

 .کړي وړاندې راپور وروستی لپاره کال د لپاره کولو ترالسھ تمویل د لپاره کال راتلونکي د باید سازمانونھ•     

 

 



 . یووسی منزه لھ جایزه مرستې د لپاره کال دوھم تمویل د شي کولی ناتواني کې  رسیدو پھ تھ تحویلۍ برنامو د

 چې کړي چمتو پالن لپاره پایښت د او دتداوم پروګرام د چې ولري اړتیا بھ سازمانونھ دی، فرصت ځل یو تمویل دا چې څرنګھ

 . ومومي دوام وروستھ څخھ دورې کلنې دوه د

 . پروژې یا کمپاین پانګوونې د نھ ، وي لپاره پانګوونې اړوند پورې برنامې د باید یوازې لیکونھ غوشتن او غوښتنې

 

 ساحې  تمویل د
 

 د شي کیدای چې کوم شی وړاندی باید خدمتونھ لپاره کورنیو او افرادو دھغھ.مخنیوی تاوتریخوالی د او مداخلھ بحران د.۱
 .وي مخ سره تاوتریخوالي د شمول پھ تیري جنسي یا تاوتریخوالي کورني

 
 د پروګرامونھ مداخلې د تاوتریخوالی ټولنې د بنسټ پر شواھدو د). اشخاص پورتھ څخھ کالو 18 د( مشران یا لویان◦ 

 .کموي زیاتوالی تاوتریخوالي د کې جریان پھ وبا د او نیسي مخھ تاوتریخوالی
 ژوند پھ او شي پاتې خوندي پورې، 18 تر څخھ ماشومانو لھ کوي، مالتړ ځوانانو د چې پروګرامونھ ھغھ. ځوانان◦  

 :دي ډول الندی پھ پروګرامونھ وړ. دشرایط  وي بریالي کې
 

 بھر  نھ وخت ښوونځي د▪            

 پروګرامونھ  الرښوونې د▪             

 مداخلھ او مخنیوی ګروپ د▪             

 استخدام ▪             

 مخنیوی  ریښتینولۍ او غیرحاضرۍ د▪             
 
 

 مخ سره بحران روغتیا چلند یا روغتیا رواني د ممکن چې لپاره کسانو ھغو د.خدمتونھ بنسټ پر ټولنې د
 .ندي شامل خدمات شوي چمتو کې ترتیب کلینیکي پھ کې پدې ولرئ، یاد پھ وکړئ مھرباني. وي

 
 د بنسټ پر شواھدو د چې پروګرامونھ اختالل د خلکو دروږدو موادو دمخدره او روغتیا رواني د بنسټ پر ټولنې د▪  

 .کوي وړاندې  خدمات رغونې بیا د یا/او درمل، لپاره اختالل استعمال اپیوایډ د خدمتونھ، حمایوی بحران
 روغتیا رواني او چلند اړین د لري اړتیا تھ حمایت رغونې بیا د صدماتو د یا اشخاص کې بحران پھ چې خدمتونھ ھغھ▪  
 مخکی نھ ددی چی لپاره خلکو ھغھ د دي شامل پروګرامونھ مالتړ  روغتیا چلند او ذھني لنډمھالھ کې پدې.  نښلوي سره مالتړ

 .کړی پیدا ثبات ذھنی باید مخکی نھ ټولو د شی راجع تھ پاملرنې مودې اوږدې چی
 



 بحران د کې پایلھ پھ یا او وبا د چې خدمتونھ او پروګرامونھ لپاره کارګرانو ھغو د.پراختیا ځواک کاري  د
 منفي د وبا د او شوه پیل وبا چې کلھ وو کاره بې یا وزګار مخکې لھ مخکې چې څوک یا وو، کاره بې یا شوي وزګار املھ لھ

 .دي پاتې اوزګار املھ لھ اغیزو اقتصادي
 

 کارګر د ترڅو دي شامل خدمتونھ روزنې دندې یا دنېکارمون د ھمدارنګھ او پروګرامونھ، کارموندنې د او تصدیق، روزنې، د
. خو بیا ھم دا کړي  نښھ پھ اغیزې روغتیا عامھ یا اقتصادي منفي شوي تجربھ املھ لھ کچې روزنې د یا مسلک د

 پروګرام یوازی پردی موضوعاتو محدود ندی:
 

 کچې لوړې د چې تھ ټولنو) 2( یا/ او بندیانو پخوانیو) 1( ډول عمده پھ تجربھ کار د اویا روزنھ شوي تادیھ •
 .شوی ډیر املھ لھ وبا د کوي تجربھ تاوتریخوالی

 ځای د وده، مھارتونو د فرصتونھ، دمخھ کړې زده د یا ،تریننګ یا کړې زده  روزنھ، چمتووالي ځواک کاري د▪     

 . الرښوونې او روزنھ اویا خدمتونھ، کولو پرځای
 

 .اوسۍ کې اړیکھ پھ
 

 پروګرام دا چې ځکھ وکړۍ مراجعھ زلی بیا لپاره فرصتونو او معلوماتو زیاتو ال د لپاره مرستې تخنیکي د وکړئ مھرباني
 معلوماتو تازه د او کړئ السلیک ھم لپاره پاڼی خبر انتفاعي غیر د زموږ شئ کولی تاسو. لری دوام او کیګی پراخھ ھم نور

 .کړئ تعقیب ونږم  کې شوي لینک یا انسټاګرام، ټویټر، فیسبوک، پھ لپاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


