
 هل عملي مؤهل وكيف يمكنني التقديم لطلب منحه؟ -برنامج منح المجتمع النشط والمزدهر 

 

سيساعد برنامج منح المجتمات النشطة والمزدهرة ، الممول من خالل قانون خطة اإلنقاذ الفيدرالية األمريكية ، الشركات الصغيرة 

األعمال التجارية واالحتفاظ بالموظفين. سيساعد البرنامج أيًضا السكان والمنظمات غير الربحية التي تأثرت سلبًا على البقاء في 

المعرضين للخطر من خالل دعم البرامج والخدمات التي توفر شبكة أمان اجتماعي وتعزز بيئات الطفولة اإليجابية. المبلغ اإلجمالي 

 مليون دوالر. 10المتاح لبرنامج المنح هو 

 أغسطس وتم نشر التسجيل والنسخ عبر اإلنترنت. 24أغسطس و  19دمين المحتملين في تم عقد ندوة عبر اإلنترنت للمتق

the recording & transcript  

 توفر األسئلة الشائعة أدناه تفاصيل إضافية حول برنامج المنح:

 

 

 ما هي قطاعات األعمال المؤهلة للحصول على منح المجتمع النشط والمزدهر؟

 

( تعمل في واحد أو أكثر من القطاعات 3) (c) 501ن يكون مقدم الطلب شركة صغيرة أو منظمة غير ربحية لكي تكون مؤهالً ، يجب أ

 التالية:

 رعاية األطفال ، وتشمل مراكز الحضنات ودور رعاية األطفال بالمنازل ؛ - 1

 في صندوق التمويل المجتمعي الموحد ؛ . المنظمات المجتمعية التي تقدم خدمات شبكة األمان في واحدة أو أكثر من الفئات المحددة2

 . برامج رياضية الشباب داخل المنظمات القائمة على المقاطعات ؛3

 ؛12برامج الدوام خارج المدرسة للشباب من الصفوف الحضانه الي صف  - 4

ى باإلضافة إلى مسابح قائمة عل. حمامات السباحة الخارجية التي تقع في االحياء السكنية ومجمعات الشقق المؤجره /وشقق التمليك ، 5

 عضوية المجتمع.

 

 ما الذي يمكن استخدام التمويل من أجله؟   

 

 يمكن استخدام أموال المنح من أجل: •

 التخفيف من الصعوبات المالية )على سبيل المثال ، انخفاض اإليرادات أو آثار فترات إغالق األعمال(. هذا يشمل:  •

 ايادعم تكاليف الرواتب والمز  •

 تكاليف االحتفاظ بالموظفين •

 الرهن العقاري •

 اإليجار •

 والفواتير المرافقخدمات تكاليف  •



 تكاليف التشغيل الحرجة لألعمال األخرى على النحو الذي تحدده المقاطعة •

 مثل: COVID-19تنفيذ أساليب الوقاية أو التخفيف من  •

 تغييرات جسدية لتمكين المسافة االجتماعية •

 جهود تنظيف معززة •

 حواجز أو حواجز •

 

 ما هي فترة التقديم على المنح؟

 

أغسطس الساعة  31. ستفتح بوابة التقديم يوم الثالثاء ، 2021سبتمبر  14 -أغسطس  31سيتم قبول طلبات المنح في الفترة ما بين 

متاحة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية سيتم تقديم الدعم سبتمبر. وستكون الطلبات  14مساًء في  11:59العاشره صباًحا وتغلق في الساعة 

 في الترجمة.

 

 

 أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية حول برنامج منحة المجتمع النشط والمزدهر؟

 

ئلة الشائعة ألسللحصول على معلومات إضافية بما في ذلك متطلبات األهلية الخاصة بالقطاع والمستندات المطلوبة وقيود استخدام المنح وا

 ، يرجى زيارة صفحة الويب لبرنامج المنحة النشطة والمزدهرة.

 Active and Thriving Grant Program 


