
 
 

 ورسستر  بمدینة الخاص األمریكیة اإلنقاذ خطة تمویل
 األمریكیة اإلنقاذ خطة تمویل على للحصول بطلب التقدم في ترغب التي المنظمات إلى ُموّجھ عروض طلب ورسستر مدینة أصدرت

)ARPA( تحالف  سیعمل .2022 سبتمبر 30 یوم  ھو  العروض لتقدیم  موعد آخر . المجتمعیة والبرامج بالمشاریع الخاص 
Coalition for a Healthy Greater Worcester مساعدتك! على  

 كطلبب دموتق الدعم على احصل
 

 االقتصادي واالنتعاش العامة الصحة لدعم ورسستر بمدینة الخاص  الفیدرالي التمویل حول معلومات
  إمكانیة بإتاحة وتتعھد ،المجتمعیة المنظمات على الفیدرالیة الحكومة میزانیة أموال بتوزیع 2022 عام  في ورسستر مدینة تقوم فرصة:

 اإلمكان.  قدر للجمیع التمویل إلى الوصول
 

 یھدف بأن یقتضي والذي ،ARPA بمصطلح یعرف ما أو األمریكیة اإلنقاذ خطة میزانیة ھو التمویل ھذا  مصدر اإلنصاف: مقتضیات 
 إلى:  التمویل
 تضرًرا  األكثر المجتمعات في 19-كوفید جائحة آثار مواجھة •
 تضرًرا   األكثر المجتمعات قبل من المحددة التفاوتات مواجھة •

  دوالر ملیون 10 منھا تُخّصص حیث أمریكي، دوالر ملیون 146.6 مجموعھ ما ورسستر مدینة تتلقاه الذي التمویل قیمة تبلغ االستثمار:
 المجتمعیة.  والمشاریع  برامجلل أمریكي

 
 تمویلھ؟ سیتم الذي ما

 التالیة:  المجاالت في بالتمویل دعمھا یجب التي والمشاریع المنظمات حول توصیات بتقدیم المجتمع سكان من الُمكّونة اللجان ستقوم
 التكلفة  المیسور اإلسكان •
 االجتماعیة الخدمات •
 النفسیة  الصحة •
 المشارع  دعم •
 والثقافة الفنون •

 
 المزید على تعرف  والصغیرة. الكبیرة المشاریع التمویل ھذا ویستھدف القیود. من قلیًال  عدًدا ویتضمن للغایة َمِرن الفیدرالي التمویل ھذا

 .ھنا من األمریكیة اإلنقاذ خطة میزانیة مرونة حول
 

 المشاركة؟  یمكنني كیف
 اإلنقاذ خطة تمویل على الحصول بطلب للتقدم المحلیة للمنظمات الفرصة إتاحة أجل من عروض طلب مؤخًرا ورسستر مدینة أصدرت

 األمریكیة.
  ورسستر، بمدینة المتواجدة المنظمات لفائدة عملي دعم بتقدیم Coalition for a Healthy Greater Worcester تحالف یقوم 

 التمویل.  على والحصول العروض وتقدیم صیاغة على مساعدتھا خالل من وذلك
 التمویل. على للحصول بطلب التقدم في ترغب منظمة أي لمساعدة التدریبیة الدورات من سلسلة بتنظیم التحالف یقوم 

 
 بطلبك  وتقدم الدعم على احصل

  سبتمبر. 30 یوم ھو الطلبات لتقدیم  موعد آخر اإللكتروني:  المدینة موقع بزیارة قم

https://hria.org/wp-content/uploads/2022/08/Flyer_ARPA-POWER-core-messaging.pdf


 التقدیم. تاریخ عند SAM.gov موقع في وُمسّجلة اعتباریة ھیئة تكون أن الطلب مقدمة المنظمة على یتعین
 http://www.worcesterma.gov/arpaاإللكتروني>> الموقع بزیارة قم

 
 طلبك. تقدیم في لمساعدتك الموجھین أحد مع لوجھ وجًھا فردیة مقابلة بإجراء قم لوجھ: وجًھا مقابلة إلجراء موعد بتحدید قم

 سبتمبر. 12و سبتمبر 10 یومي التواریخ:
 arpa-https://calendly.com/worcesterلقاء>> موعد بتحدید قم

 
 طلبك. تقدیم في لمساعدتك الموجھین أحد مع اإلنترنت عبر فردیة مقابلة بإجراء قم اإلنترنت: عبر مقابلة إلجراء موعد بتحدید قم
 arpa-https://calendly.com/worcesterافتراضیة>> مكالمة إلجراء موعد بتحدید قم

 
 سبتمبر.  7و سبتمبر، 1 أغسطس، 29 أیام التواریخ:

 مالحظات.  أو أسئلة أي بشأن التحالف  مع تواصل :CHGW تحالف مع تواصل
 mailto:info@healthygreaterworcester.org?subject=Inquiry about ARPAإلكتروني>> برید بإرسال قم

 
 المزید؟ معرفة یمكنني أین

 یتسمان وتمویل مجتمعي  إسھام إلى الدعوة على ورسستر مدینة مجلس مع بشراكة Worcester Together اللوجستیة اللجنة تعمل
 أو كبیرة كانت  سواءً  منظمة، كل وتتمكن المشاركة فرصة تضّرراً  األكثر لألشخاص تُتَاح حتى وذلك اإلنصاف، من ممكن  قدر بأقصى

 التمویل. على الحصول طلب تقدیم من صغیرة،
  استخدام كیفیة لتقریر استقصائیة  دراسة أیًضا أجرت كما المجتمع، احتیاجات  لتحدید 2021 عام في جلسات عدة ورسستر مدینة عقدتو

 .ھنا  التقریر قراءة یمكنك األمریكیة. اإلنقاذ خطة تمویل
 اآلن.  حتى الفیدیرالي التمویل لھذا ورسستر مدینة  إنفاق ةكیفی توضح التي المعلومات لوحة على نظرة إلقاء أیًضا یمكنك

 اللجنة. وأعضاء األمور سیرورة  حول المزید لمعرفة WorcesterMA.gov/ARPA اإللكتروني الموقع بزیارة قم
 

 أكثر معلومات على تعرف
  النشرة عبر االستماع خالل من ورسستر بمدینة الخاص األمریكیة اإلنقاذ خطة تمویل عملیة حول المزید معرفة یمكنك •

 باتیستا"،  "إریك ورسستر مدینة ومدیر Together Worcester اللوجستیة اللجنة إلى!Design by Action  الصوتیة
   نآخری أشخاص إلى باإلضافة

 
 خطة بمشروع ُمكلّفة لجان إنشاء المدینة: مجلس أعمال جدول ورسستر: بمدینة الخاصة Gazette & Telegram جریدة •

 والمجتمعیة  اإلسكانیة المشاریع على أمریكي دوالر  ملیون 50 مبلغ  توزیع على اإلشراف  أجل من  األمریكیة اإلنقاذ
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