درﺧواﺳت وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ در ﺳﺎل 2017
ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ) (The Neighbourhood Small Grants - NSGاز ﺳﺎﮐﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد :ﺳﺎﮐﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾدهھﺎﯾﯽ ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﺗواﻧﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣردم را ﮔرد ھم آورﻧد و ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫی ﺧود ﺳرزﻧدﮔﯽ
ﺑﺑﺧﺷﻧد .وامھﺎی ﺑﻼﻋوض ﻣﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ از  $50ﺗﺎ  $500را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرﻧد .وام ﺑﻼﻋوض ﺑﮫ ﭘوﻟﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﭘروژهی ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن وام ﺑﻼﻋوض درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ
ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ﭘول را ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و اﯾﻣﯾل دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ،ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻورت آﻧﻼﯾن در اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ درﺧواﺳت ﺧود را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.http://neighbourhoodsmallgrants.ca :
ﻣﮭﻠت ارﺳﺎل درﺧواﺳت  4آورﯾل  2017ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ھدفھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ:
• در ﺑﯾن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﮫ ارﺗﺑﺎط و ﻣﺷﺎرﮐت اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرﮔزاری ﺟﺷن ﻣﺣﻠﮫای ﯾﺎ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
• ﺳﮭﯾم ﮐردن ﺳﺎﮐﻧﺎن در ﻣﮭﺎرتھﺎ و داﻧشھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ ﯾوﮔﺎ ﮐﻼس راﯾﮕﺎن ﺑرﮔزار
ﻧﻣﺎﯾد(
• اﺣﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ و اﻓﺗﺧﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﻣﯾز ﮐردن ﯾﮑﯽ از ﮐوﭼﮫھﺎی ﻣﺣﻠﮫ(
• اﺣﺗرام و ﺟﺷن ﮔرﻓﺗن ﺗﻧوع و ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﺑرﻗراری آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫی ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﮫ (
• اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ دوام )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻏﭼﮫی ﻣﺣﻠﮫ(
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﮐﻧد؟
• ﭘروژهھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺣدودهی ﺑرﻧﺎﻣﮫ وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
• ﺳﺎﮐﻧﺎن اﺑوﺗﺳﻔورد ،ﻣﯾﭘل رﯾﺞ ،ﭘردﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﯾوﺑﯽﺳﯽ-ﭘوﯾﻧت ﮔری و ﺟﻧوب اُﮐﺎﻧﺎﮔﺎن :ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ
در ﺑﺎره ارﺳﺎل درﺧواﺳت و ﺣداﮐﺛر ﻣﮭﻠت ارﺳﺎل ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
neighbourhoodsmallgrants.ca
• ھر ﭘروژهی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ،ﺑﺎﯾد دو درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺷد .ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺳﺎﮐن ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫ
ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ در دو آدرس ﺟداﮔﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
• ﭘروژه ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﻠﮫ زﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم ﺷود.
• ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﻘط ﺑرای ﯾﮏ ﭘروژه  NSGدر ھر ﺳﺎل و ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫ درﺧواﺳت وام ﺑﻼﻋوض
ﮐﻧﯾد.
• ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺛﺑت ﺷده و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ دارای ﺷراﯾط درﺧواﺳت اﯾن وام ﺑﻼﻋوض ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرهی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾد؟
• ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھﻣﮕﺎن راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷد و از ھﻣﮕﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧد .ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘروژهھﺎﯾﯽ را
ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد دارای از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و اﻧواع ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را در
ﺑرﮔﯾرد.
• ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ورودﯾﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ در طول زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫﺗﺎن ،ﺑرای ﭘروژهھﺎ و/ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﭘروژهﺗﺎن ،از ﮐﺳب و
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺣل درﺧواﺳت ھدﯾﮫ ﯾﺎ اﻋﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﭘروژهھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻻ از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﺧت و ﻣرﻣت اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺧرﯾد وﺳﺎﯾﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت اﯾن وام ﻧﯾﺳﺗﻧد.
• ﭘروژهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ روان درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻣﺷﺎورهای واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳﺗﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘروژهﺗﺎن را ﭘس از ﺗﺻوﯾب وام ﺑﻼﻋوض ﺷروع ﮐﻧﯾد .ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﯾش از ﺗﺻوﯾب وام
ﺷروع ﺷده ﺑﺎﺷد ﺷﺎﻣل اﯾن وام ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
• اﮔر ﭼﮫ ﺑرﺧﯽ از ﭘروژهھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در طول ﺳﺎل دوام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ وام ﺑﻼﻋوض
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗﺎ  30ﻧواﻣﺑر  2017ھزﯾﻧﮫ ﺷود.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘروژه را ﺑرآورد ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد؟
• اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ درﺧواﺳت وام ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﭘروژهھﺎ زﯾر  $500ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ درﺧواﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﯾوهھﺎی
ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺧﻼﻗﺎﻧﮫای ﺑرای دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدفھﺎی وام  NSGﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘول ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
• درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد از ﭘروژهی ﺧود ﺳود ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺑرد.
• از ﭘول اﯾن وام ﻣﯽﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ دﺳﺗﻣزد ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭘرداﺧت ﺷود،
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ را ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﺟﺎری ﭘروژه را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ
 $50ﺑرای ھر ﻓرد ﻣﺟﺎز اﺳت .ﺣد اﮐﺛر ﭘرداﺧت ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ﺑرای ھر درﺧواﺳت ﯾﺎ ﭘروژه ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از
 $100ﺑﺎﺷد.
• ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﻧﮕﮭداری رﺳﯾد ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑرای ﻣﻧظورھﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ﭘروژه ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از
ﺗﮑﻣﯾل ﭘروژه ھﺳﺗﯾد.
اﮔر از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘروژهی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯽ در ﻣﺣﻠﮫ(
ﭼﮫ ﻣواردی را ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد؟
• ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺣﻠﮫ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ ﭘﺎرکھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﯾد از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺷﮭرداری ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﭘروژهﺗﺎن ،از ﺷﮭرداری ﻣﺣل ﺧود ﺑﯾﻣﮫی ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﻣﺟوزھﺎی ﻻزم را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
در ھﻧﮕﺎم اﺟرای ﭘروژه ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد؟
• اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ھدف ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام  NSGﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷده اﺳت را ﺑرآورده
ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و اﻓزاﯾش ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﺎﮐﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﺎن ﺑﺎﺷد.
• ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود .درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﺑررﺳﯽ
ﺧواھد ﺷد.
• اﮔر ﭘروژهی ﺷﻣﺎ در روﯾداد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺷﻧواره ﯾﺎ ﺟﺷن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ،ﭼﻧﯾن روﯾدادی ﺑﺎﯾد ﺣد
اﮐﺛر  1000ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭘروژهﺗﺎن ﺑﺎﯾد در آن روﯾداد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ را ﺑرﮔزار ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﯾﺎ
ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﮫ ﺷود.
•
ﭘس از درﯾﺎﻓت وام ﺑﻼﻋوض ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
• ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن آﯾﻧده ،ﻟطﻔﺎ ً ﭘروژهی ﺧود را ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ،وﯾدﯾو ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﺧﻼﺻﮫای از
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﻣدارک را در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧدهی  NSGﺑﮕذارﯾد و ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد.www.vancouverfoundation.ca/nsg :
• از رھﺑران ﭘروژه اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﺟﺷن  NSGﮐﮫ در ﭘﺎﯾﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .اﻣﮑﺎن
دارد از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷود ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﭘروژهی ﺧود را ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎزﮔو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• در ﭘوﺳﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﭘروژهﺗﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻟوﮔوھﺎی ﺑﻧﯾﺎد وﻧﮑوور و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺷﺎن داده ﺷوﻧد.
• ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﭘروژهﺗﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﮔزارش ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧدهی  NSGارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻣﺎھﻧﮓ
ﮐﻧﻧدهی  NSGدر زﻣﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻣﯾل ﭘروژه ،راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھد داد.
• ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ھر ﻣﻘدار اﻋﺎﻧﮫی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده را ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧدهی  NSGﺑرﮔرداﻧﯾد.
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ﺑﺧش  :1اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳت

ﺑرای ھر درﺧواﺳت ﭘروژه ،دﺳت ﮐم دو ﻧﻔر از ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﻣﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧد .ﻓردی ﮐﮫ ﻓرم درﺧواﺳت را ﺛﺑت
ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ » «mainو ﻓرد دﯾﮕر » «co-applicantﻧﺎﻣﯾده ﺧواھد ﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﺻﻠﯽ  main applicantدر زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷود.

اطﻼﻋﺎت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  co-applicantدر زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷود.

ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ:

ﻧﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ:

آدرس:

آدرس:

ﺷﮭر:

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ:

ﺷﮭر:

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ:

ﺗﻠﻔن:

اﯾﻣﯾل:

ﺗﻠﻔن:

اﯾﻣﯾل:

ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ )ﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن( ﺻﺎدر ﺷود :در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﻣﺑﻠﻎ وام
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾن ﻣورد ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود ،ﻟطﻔﺎ ً اﯾن
ﺳؤال را ﺟواب ﻧدھﯾد.
ﺳﺎزﻣﺎن:
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:

ﻣﺳﺋول ﺗﻣﺎس:

 .1آﯾﺎﭘﯾش از اﯾن ﺑرای وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ) .2 (NSGاﮔر ﭘﺎﺳﺦ آری اﺳت ،ﭼﻧد ﺳﺎل اﯾن وام را درﯾﺎﻓت
ﮐردهاﯾد؟
درﺧواﺳت ﮐردهاﯾد؟
 آری

 ﻧﮫ

☐  1ﺳﺎل

☐  2ﺳﺎل

 .3آﯾﺎ ﺑرای ﭘروژهای درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت؟
 آری

☐  3ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر

 ﻧﮫ

 .4اﮔر ﭘروژهی ﺷﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﭼﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺟدﯾدی ﺑﮫ
آن ﻣﯽاﻓزاﯾﯾد؟

ﺑﺧش  :2ﺷرح و ﺟزﺋﯾﺎت ﭘروژهی ﺷﻣﺎ
 .5ﻧﺎم ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻧوان ﺳﺎدهای ﺑرای آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد آن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد.

 .6ﭘروژهی ﺧود را ﺷرح دھﯾد .ﺗوﺿﯾﺢ ﺧﻼﺻﮫای اراﺋﮫ دھﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘروژهﺗﺎن ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ھدﻓﯽ دارد.
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 .7ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘروژه و/ﯾﺎ روﯾداد ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد؟ ﺗﺎ ﺣد  .8ﭘروژه ﯾﺎ روﯾداد ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﺎ ﺑرﮔزار
ﺧواھد ﺷد؟
اﻣﮑﺎن دﻗﯾﻖ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد:
 .9ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﮫ ﻣﯽﺷود؟

 .10ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘروژهﺗﺎن را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣردم ﺳﺎﮐن در ﻣﺣﻠﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و/ﯾﺎ آﻧﺎن را ﻣﺷﺎرﮐت
ﻣﯽدھﯾد.

ﺑﺧش  :3ﺑودﺟﮫ :ﻟطﻔﺎ ً ﻟﯾﺳت اﻗﻼم ھزﯾﻧﮫای ﭘروژهﺗﺎن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺟﺎرهی
ﻣﮑﺎن ،ﻏذا ،ﻣﺟوزھﺎ ،ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﻣواد ﻻزم و ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺷرح ھزﯾﻧﮫ

ﻣﺑﻠﻎ

ﺟﻣﻊ ﮐل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘروژهی ﺷﻣﺎ )ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻ را ﺟﻣﻊ
ﺑزﻧﯾد(
ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫی  NSGدرﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ )ﻣﺑﻠﻎ
درﺧواﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  $500ﺑﺎﺷد(
4

]2017 Neighbourhood Small Grants Application [Persian

2017 Neighbourhood Small Grants Application [Persian]

5

ﺑﺧش  :4ﺗﺑﻠﯾﻎ ﭘروژه

ﭼﮕوﻧﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾد؟ )ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻣرﺗﺑط را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(
 ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺣﻠﮫ  /ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﭘوﺳﺗر  /ﺑروﺷور
 وﺑﺳﺎﯾت
 رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫی ﻣﺷورﺗﯽ  NSGاﺳت
 ﺳﺎﯾر____________________________________________________

ﺑﺧش  :5اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرهی ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وام ﺑﻼﻋوض
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی زﯾر اﺧﺗﯾﺎری اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓراﯾﻧد اﻋطﺎی وام ﺑﻼﻋوض را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾم .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدهی ﻣﺎﺳت و
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
 .1ردهی ﺳﻧﯽ )ﻟطﻔﺎ ً دور ردهی ﻣرﺑوطﮫ
داﯾره ﺑﮑﺷﯾد(
• 18 - 13
• 18-24
• 25-34
 .2ﺟﻧس
☐ ﻣرد

☐ زن

•
•
•

35-44
45-54
55-64

•
•

65-74
 75ﺳﺎﻟﮫ و ﺑزرگﺗر

☐ ﺳﺎﯾر

 .3ﭼﮫ ﻣدت در اﯾن ﻣﺣﻠﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردهاﯾد؟

☐ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل
☐  2 -1ﺳﺎل
☐  10- 5ﺳﺎل
☐  10ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر

 .4اﺳﺗﻔﺎده از ﮐدام زﺑﺎن ﺑراﯾﺗﺎن راﺣتﺗر اﺳت؟
☐ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ
☐ وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ

☐ ﻓراﻧﺳﮫ
☐ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
☐ ﭼﯾﻧﯽ
☐ ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ
☐ ﺗﺎﮔﺎﻟوگ ☐ زﺑﺎن ﺑوﻣﯽ
☐ ﺳﺎﯾر_______________________________ :

 .5ﻟطﻔﺎ ً ھﻣﮫ ﻣوارد ﻣرﺗﺑط را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.

☐ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ
☐ اﺟﺎرهﻧﺷﯾن
☐ در ﯾﮏ ﺑرج ﺑﻠﻧدﻣرﺗﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم
☐ در ﻣﺳﮑن ﮐو-آپ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم
☐ ﻣﺳﮑن ﻣوﻗت )ﺳرﭘﻧﺎه(

ﺑرای ارﺳﺎل درﺧواﺳت وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ از ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم .ﻟطﻔﺎ ً از درﺧواﺳت ﺧود ﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و آن را ﺑرای
ﺳواﺑﻖ ﺧود ﻧﮕﺎه دارﯾد .در ظرف  6ﺗﺎ  8ھﻔﺗﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧدهی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ) (NSG Coordinatorدر
ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺗﺎن در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﯾن درﺧواﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت.
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