
 

 

   Nonprofit Sustainability Grantsعن  Fairfax Countyتعلن 

 ( لشبكة األمان االجتماعي NSG)برنامج االستدامة غير الربحي( ) 

ماليين دوالر لدعم المنظمات غير الربحية بمفهوم البند  5بقيمة  صندوقًا مجلس المشرفينأنشأ   Fairfax Countyفي 

501(c)3  وc)19501( ، التي يدعم عملَها األساسي حاليًا شبكة األمان االجتماعي لضعاف السكان فيFairfax County . 

ى ومن ال   (NSG)برنامج االستدامة غير الربحي( ) Nonprofit Sustainability Grantsمقرر أن يقّدم البرنامج المسمَّ

دوالر؛ اعتماًدا  75,000دوالر، و  50,000دوالر، و   25,000بواحد من ثالثة مبالغ: منًحا للمنظمات المؤهلة غير الربحية 

البرنامج باعتمادات مالية مخصصة لتنشيط االقتصاد من صندوق  وسيجري تمويل على حجم المنظمة وميزانية التشغيل.

CARES .الفيدرالي لمكافحة تداعيات فيروس كورونا 

الدعَم في مجاالت   Fairfax Countyتقدم المنظمات غير الربحية التي تعمل بصفتها جزًءا من شبكة األمان االجتماعي في 

االستقرار المالي، والغذاء والتغذية، والتحصيل األدبي/التعليمي، والصحة، واإلسكان، والسلوكيات اإليجابية، والعالقات  

معية واالجتماعية؛ وتركز المنظمات في المقام األول على خدمة الناس من  الصحية، وشبكات الدعم والشبكات المجت

المجتمعات األكثر عرضة لمشاكل االكتفاء الذاتي، ال سيما ذوي الدخل المحدود، والمهاجرين والالجئين، وذوي اإلعاقة، ومن  

   تعرضوا في مسيرة حياتهم لحظوظ متفاوتة.

ا من شبكة األمان االجتماعي في المقاطعة، وتتعاون معنا لخدمة الفئات األكثر ضعفًا  "تُعد المنظمات غير الربحية جزًءا مهمً 

رئيس مجلس اإلدارة: "إن هذه الِمنَح ستساعد الناَس على االستمرار في تقديم الخدمات   –قال جيف ماكاي    في مجتمعاتنا.

 بقدرتنا على دعمهم ألنهم يدعمون مجتمعنا."  ونحن سعداء .19-والحفاظ على وتيرة العمليات ما دامت جائحة فيروس كوفيد 

وللتأهل    . 2020مايو    22مساًء في    2:00وتنتهي في تمام الساعة    2020مايو    15من المتوقع أن تبدأ عملية تقديم المنحة في  

بالمفهوم الوارد في البند  يجب على الجهات المتقدمة ما يلي: أن تكون منظمةً غير ربحية معترفًا بها  للحصول على المنحة،  

501(c)3    501أو(c)19  ، وفقًا لقانون  Internal Revenue Code   )؛ وأن تخدم  )قانون اإلجراءات الداخليةFairfax County  ؛

؛ وأن تتقدم بطلب مكتمل يشمل أحدث نموذج  Fairfax Countyوأن تعمل حاليًا بصفتها جزًءا من شبكة األمان االجتماعي في  

IRS 990   .لها 

 وستوقف حجم جائزة منحة االستدامة غير الربحية على حجم المؤسسة بالهيكل التالي:

 دوالر  25,000صغيرة:  •

 دوالر  50,000متوسطة:  •

 دوالر 75,000كبيرة:  •

 يمكن أن تغطي المنحة ما يلي:  

 استبقاء الموظفين، •

 المعدات والمواد، •

 مدفوعات اإليجار، •

 مدفوعات الديون، •

 الترقيات التكنولوجية.   •

)إدارة  Department of Procurement and Material Managementيتم اإلشراف على هذا البرنامج من قبل 

)إدارة خدمات الجوار   Department of Neighborhood and Community Servicesو المشتريات وإدارة المواد(

، أو راسلونا عبر  www.fairfaxcounty.gov/procurement/nsgrantلمزيد من المعلومات زوروا الموقع  .والمجتمع(

 .703-324-2861أو باالتصال على الرقم  dpmmnsgrant@fairfaxcounty.govالبريد اإللكتروني 
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