
للوباء  االستجابة دعم صندوق    COVID-19 

يمكن ال والذي بسرعة المتغير المشهد هذا في .الحديثة الذاكرة في له مثيل ال وضع في ومدينتنا وعائالتنا منا واحد كل وضع الوباء  

ر المدينة أنحاء جميع في الخيرية المنظمات الصندوق يدعم .للوباء االستجابة دعم صندوق المجتمعية هاميلتون مؤسسة أنشأت ، به التنبؤ  

COVID-19. يرلتأث  تستجيب ألنها  

للوباء باستمرار المتغيرة الطبيعة من والتعلم ستماعالب    الصحية الرعاية  مؤسسة تلتزم . (HCF) 

أو اإلقليمية البلدية اإلغاثة تمويل يغطيها ال التي الفجوات ولدعم ، تخدمها التي وتلك األمامي الخط منظمات احتياجات لتلبية منح توفير   

لفيدراليةا .  

بسرعة الموارد لنقل المجتمع مع والمتعاونين اآلخرين التمويل شركاء مع بالعمل تلتزم    (HCF) 

ما  في المقبلة واألشهر األسابيع مدى على واحتياجاتهم ، اليوم لهاملتون الطارئة االحتياجات من كال للوباء االستجابة صندوق يعالج  

الدعم من تيارات ثالثة دوقالصن  يشمل .وصعبًا  طوياًل  تعافيًا شك بال سيكون  

الثالث التيار : 

البناء وإعادة االنتعاش  

الثاني التيار : 

 االستقرار

االول تيار : 

األساسية  االحتياجات تلبية  

فورية  احتياجات  احتياجات متوسطة إلى طويلة األجل  احتياجات قصيرة إلى متوسطة المدى 

___________________ 2020 أبريل 8مفتوح للتقديم  _______________  الطلبات  قبول سيتم   

الحق  وقت في  

 

، نقبل الطلبات ألول تيارين من المنظمات التي تخدم السكان المستضعفين خالل وقت األزمة هذا. سيظل   2020أبريل  8اعتباًرا من 

الطلبات فور تلقيها وسيتم اتخاذ قرارات منح في أسرع وقت ممكن. سيتم قبول  ل فترة الوباء. ستتم مراجعة برنامج المنح هذا مفتوًحا طوا

 الطلبات الخاصة بالدفق الثالث )إعادة البناء( في تاريخ يتم تحديده.

. لن يتم تمويل جميع الطلبات ، على الرغم  الدعمالطلبات على هذازخم من يرجى مالحظة: نحن ندرك أن الحاجة في مجتمعنا كبيرة ونتوقع 

على المجتمع. الدعمهذالالستفاده من ستعمل مؤسسة الرعاية الصحية على تحديد أولويات االحتياجات  و. الحاجه من   

Stream One تلبية االحتياجات األساسية )قصير األجل(  -   

لتلبية االحتياجات الحرجة للسكان المعرضين للخطر على الفور.   منظمة  16حتى اآلن ، قدمت مؤسسة الرعاية الصحية تمويال طارئا لـ 

ظمات التي تقدم خدمات مهمة. لذلك ، ندعو طلبات التمويل لتوفير  ندرك أيًضا أن هذه المنح ال تلبي جميع االحتياجات أو جميع المن  نحن

 االحتياجات األساسية المتعلقة باألمن الغذائي والمأوى والنظافة وغيرها. 

Stream Two األجل( االستقرار )قصير إلى متوسط  -    

يهدف هذا التمويل إلى دعم المؤسسات الخيرية العاملة على الخطوط األمامية لتقديم الخدمات الحيوية للسكان المعرضين للتأثر بالحجر 

ادية أخرى. وهي مصممة للحفاظ  الصحي ، واإلغالق ، والنقص ، والحصول على الخدمات ، وفقدان الدخل ، أو المتأثرين بعوامل اقتص

على القدرات المحلية أو توسيعها لمعالجة جميع جوانب تفشي المرض بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في سياق دعم الثغرات التي ال يغطيها 

 تمويل اإلغاثة البلدية أو اإلقليمية أو الفيدرالية.

Stream Three االنتعاش / إعادة البناء )متوسط إلى طويل المدى(  -   

المؤسسة  من تنشأ تطورات جديدة يومياً ومن الواضح أن التعافي من هذه األزمة سيمتد ألشهر بعد المرحلة المباشرة. سيمكن هذا التمويل 

هاملتون على المدى الطويل. سيتم   مدينهزيز ة عن الوباء ، بهدف تعاالستمرار في أن تكون مرنة ومستجيبة لالحتياجات المتطورة الناشئ 

 نشر تفاصيل تطبيق هذا التدفق على موقعنا على اإلنترنت عندما تصبح متاحة. 

 

 



 معايير التمويل العامة 

معلومات  • يجب على المتقدمين أن يكونوا مؤسسات خيرية مسجلة أو غير ربحية بترتيب رعاية مالية مع مؤسسة خيرية مسجلة )تتوفر 

 إضافية عن الرعاية المالية على موقعنا على اإلنترنت(

https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/grants/charitable-sponsorship-rules/ 

جميع المبادرات مرتبطة بشكل مباشر باالحتياجات الحرجة نتيجة الوباء • يجب أن تكون   

 • يجب تنفيذ جميع المبادرات في هاميلتون

19• ال تهدف أموال المؤسسة إلى تمويل المبادرات التي يمكن تمويلها من خالل تمويل اإلغاثة الحكومي من برنامج كوفيد   

أو الدينية أو األخالقية أو ألغراض قد تعتبر تمييزية السياسية جهات • لن يتم تقديم المنح لتعزيز  

 

 ) fund/-response-https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/pandemicHCF  (لمزيد من المعلومات في الرابط 

https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/grants/charitable-sponsorship-rules/
https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/pandemic-response-fund/

