
 کی  درخواست  – پروگرام  گرانٹ کمیونٹی پھولتا پھلتا  اور  فعال

 توسیع  تک  ستمبر  21 میں تاریخ  آخری 

 

 کمیونٹی پھولتا پھلتا اور فعال واال چلنے سے اعانت  مالی ذریعے کے ایکٹ  پالن  ریسکیو امریکن فیڈرل

 اور رہنے میں کاروبار کو تنظیموں بخش منافع غیر اور اداروں کاروباری چھوٹے پروگرام گرانٹس

 پروگراموں والے کرنے فراہم جال کا تحفظ سماجی پروگرام  یہ گا۔ دے مدد  میں رکھنے  برقرار کو مالزمین

 فروغ کو ماحول مثبت  کے بچپن اور گا کرے بھی مدد  کی رہائشیوں کمزور کرکے معاونت  کی خدمات  اور

 ہے۔ ڈالر ملین 10 رقم کل دستیاب  لئے کے  پروگرام گرانٹ  گا۔ دے

 کے پورٹل گرانٹ  کمیونٹی  پھولتا پھلتا  اور  فعال   تکبجے pm 11:59 کو 2021 ستمبر 21 درخواستیں

 فراہم تفصیالت  اضافی میں بارے کے پروگرام گرانٹ  کیو اے ایف میں لذی ہیں۔ جاتی کی قبول ذریعے

 :ہیں کرتے

 

 ہیں؟  اہل کے گرانٹ کمیونٹی پھولتے پھلتے اور فعال شعبے کاروباری سے کون

 ضروری ہونا تنظیم بخش منافع غیر( 3()ج)501 یا کاروبار چھوٹا ایک کا دہندہ درخواست  لئے کے ہونے اہل

 :ہو رہی کر کام میں شعبوں زیادہ سے ایک یا ایک سے میں ذیل مندرجہ جو ہے
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 ہیں۔  شامل ہومز کیئر چائلڈ  فیملی اور مراکز منظم میں جس کیئر، چائلڈ  .1

 یا ایک سے میں زمروں کردہ بیان میں پول فنڈنگ کمیونٹی کنسولیڈیٹڈ  تنظیمیں مبنی پر کمیونٹی .2

 ہیں۔  کرتی فراہم خدمات  نیٹ  حفاظتی میں  زمروں زیادہ سے ایک

 پروگرام۔  ایتھلیٹک کے نوجوانوں اندر کے تنظیموں مبنی پر کاؤنٹی .3

 پروگرام۔  کے وقت  باہر سے اسکول لئے کے 12-کے گریڈ  کے نوجوانوں .4

 پر رکنیت  کمیونٹی ہی ساتھ ہے، واقع میں کنڈومینیم/  اپارٹمنٹس اور اے او ایچ پول کمیونٹی بیرونی .5

 .پول مبنی

 

 ہے؟  سکتی جا کی استعمال لئے کے کس فنڈنگ

 :ہے سکتا جا کیا طرح اس استعمال کا فنڈز گرانٹ 

 ۔(اثرات  کے ادوار کے بندش کی کاروبار یا کمی  میں محصوالت  جیسے) کرنا کم کو مشکالت  مالی .1

 :ہیں شامل میں اس

 معاونت  کی الگت  کی فوائد  اور رول پے .1

 اخراجات  کے رکھنے  برقرار کو مالزمین .2

 رہن  .3

 کرایہ .4

 الگت  کی افادیت  .5

 ہے  کیا طے نے کاؤنٹی کہ جیسا الگت  آپریٹنگ  اہم کاروباری دیگر .6

 

 :جیسے کریں درآمد  عمل پر ہتھکنڈوں کے تخفیف یا تھام روک کی 19-کوویڈ  .2

 تبدیلیاں  جسمانی لئے کے بنانے فعال کو فاصلے سماجی .1

 اضافہ میں کوششوں کی صفائی .2

 تقسیم  یا رکاوٹیں .3

 

 ہے؟  کیا مدت کی درخواست لئے کے گرانٹ

 انگریزی درخواستیں  گی۔ جائیں کی قبول ذریعے کے  pm  11:59کو  2021 ستمبر 21 درخواستیں کی گرانٹ 

 گی۔ جائے کی فراہم معاونت  کی ترجمہ اور گی ہوں دستیاب  میں ہسپانوی اور

 

 کہاں معلومات اضافی میں بارے کے پروگرام گرانٹ کمیونٹی پھولتے پھلتے اور فعال میں

 ہوں؟  سکتا کر حاصل سے

 استعمال گرانٹ  دستاویزات، مطلوبہ ضروریات، کی اہلیت  مخصوص  کی سیکٹر بشمول معلومات  اضافی

 جائیں۔  پر پیج ویب  کے پروگرام گرانٹ  پھولتے پھلتے اور فعال کیو، اے ایف اور حدود  کی
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