درﺧواﺳت وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ در ﺳﺎل ۲۰۲۰

ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ) (The Neighbourhood Small Grants - NSGاز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺟواﻣﻊ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺑﮭﺗری ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد .وامھﺎی ﺑﻼﻋوض ﻣﺎ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ از
 $50ﺗﺎ  $500را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرﻧد .وام ﺑﻼﻋوض ﺑﮫ ﭘوﻟﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ 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 ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﻣﺗرو وﻧﮑور ،ﺑﮫ ﺟز وﺳت وﻧﮑوور ۹ ،آورﯾل اﺳت .ﻣﮭﻠت ارﺳﺎل درﺧواﺳت
ﺑرای وﺳت وﻧﮑوور  ۶آورﯾل ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﺻول وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﮐﮫ ھداﯾﺗﮕر اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ھر ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﺑرای ھدﯾﮫ ﮐردن دارد :ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾدھﺎ ،اﺳﺗﻌدادھﺎ ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ،ﺗﺟرﺑﮫھﺎ و ﺗﻣﺎﺳﮭﺎﯾش را اراﺋﮫ
دھد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﺳﺎزد.
ﮐوﭼﮏ ﻗوی اﺳت :ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻧدک ﭘول دارای اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد رواﺑط ﺟدﯾد ،اﻓزاﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،ﭘرورش
رھﺑری ،اﺣﺳﺎس ﻗوﯾﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣل ،و اﯾﺟﺎد ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﺗﻐﯾﯾرھﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺗﺻﻣﯾمھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ھﺳﺗﻧد :اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﺑﺎرھﺎ و ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻓرﺻت ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ در
ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﺎن از وام ﺑﻼﻋوض ﺑرﺧوردار ﺷود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﯾم :ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه ﺻﺣﯾﺢ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧد از ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد ،ھﻣرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺄﻣل ﮐﻧد ،داﻧش ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﺑﺎدل و ﮐﺳب ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد.
ھﻣﮫ دﻋوﺗﻧد :اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯾﮫھﺎی  NSGزﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ و ﻓراﮔﯾر
اﺳت ،ﻓﺎرغ از ﺳن ،ﻗوﻣﯾت ،درآﻣد ،ﭘﺳزﻣﯾﻧﮫی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ،و ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﮐﻧد؟
• ﭘروژهھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺣدودهی ﺑرﻧﺎﻣﮫ وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
• 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.
• ﻧﺑود ارﺗﺑﺎط ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
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ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرهی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾد؟
• ﺣﺿور ھﻣﮕﺎن و ﻣﺷﺎرﮐت در ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘروژهھﺎﯾﯽ را ﺗﺷوﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد دارای از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم ﻣردم را در ﺑرﮔﯾرد.
• ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد در طول زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫﺗﺎن ،ﺑرای ﭘروژهھﺎ و/ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﻣﻊآوری 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  ۳۰ﻧواﻣﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺷود.
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 ﺑﻼﻋوض ﻣﯽﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ
دﺳﺗﻣزد )ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ( ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘروژه اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭘرداﺧت ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ﻧﺟﺎر ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ روی ﺻورت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧد اﺷﺎره ﮐرد .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 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.
ً
• ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻟطﻔﺎ از وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﻣﺣل زﻧدﮔﯾﺗﺎن دﯾدن ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧط اطﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺷﮭرداری
ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
در ھﻧﮕﺎم اﺟرای ﭘروژه ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد؟
• اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد اﺻل و 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
اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﺎن ﺑﺎﺷد.
• ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ در آن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود اﻧﺟﺎم ﮔردد.
• از روﯾدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺟﺷﻧواره ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷوﻧد اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺗﻣرﮐزﺷﺎن ﺑر ﯾﮏ ﻣﺣﻠﮫی ﺧﺎص و
ﺣدود  ۱۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺟﺷﻧواره اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﯾد در آن روﯾداد
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ را ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد 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.neighbourhoodsmallgrants.ca :
• 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.
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•
•

در ﭘوﺳﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﭘروژهﺗﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻟوﮔوھﺎی ﺑﻧﯾﺎد وﻧﮑوور/ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺣﻠﯽ ﺧودﺗﺎن 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.

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 ھﻣراه  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

☐  3ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر

 .3آﯾﺎ ﺑرای ﭘروژهای درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت؟ ﯾﺎ اﯾن درﺧواﺳت ﺑرای ﯾﮏ اﯾدهی
ﺟدﯾد اﺳت؟
 اﯾدهی ﺟدﯾد
 در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت

 .4اﮔر ﭘروژهی ﺷﻣﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﭼرا آن ﭘروژه دوﺑﺎره ﻣورد ﻧﯾﺎز
اﺳت .ﭘروژهی اﻣﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﮔﺳﺗرش ،ﺗﻐﯾﯾرات ،ﻣوارد ﺟدﯾد ﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟

ﺑﺧش  :2ﺷرح و ﺟزﺋﯾﺎت ﭘروژهی ﺷﻣﺎ
 .5ﻧﺎم ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
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 .6ﺑرای ﭼﮫ ﻧوع ﭘروژهای درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ اﮔر »ﺳﺎﯾر« را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
 oﺑرﮔزاری ﺟﺷن در ﻣﺣﻠﮫ
 oﺟﺎﻣﻌﮫی ﻋﻣودی ﮔردھﻣﺎﯾﯽ )ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑرﺟﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ(
 oﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺣﻠﮫ
 oﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
 oﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ
 oاﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﻠﮫ
 oﺣﻠﻘﮫی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ/ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل راون درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره ﻧﻣﯽﺷوﻧد
 oارﺗﺑﺎطﮭﺎی ﺑﯾن ﻧﺳﻠﯽ
 oورزش و ﺑﺎزﭘروری
 oھﻧر
 oﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
 oاﯾﻣﻧﯽ ﻏذاﯾﯽ )ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻧﺳرو درﺳت ﮐردن و ﭘﺧت ﻏذا(
 oﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
 oﺗﺑﺎدل داﻧش/ﻣﻧﺎﺑﻊ )ﻣﺑﺎدﻟﮫی ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﯾﺎدﮔﯾری آﺷﭘزی(
 oﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗور ﻣﺣل
 oﺳﺎﯾر )ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد(
 .7ﭘروژهی ﺧود را ﺑﺎ ﺣد اﮐﺛر ﺟزﺋﯾﺎت ﺷرح دھﯾد .در اﯾن ﺑﺧش در ﻣورد اﯾده و ﺑﯾﻧش ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﭘروژهی
ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ارﺗﺑﺎط اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎﻋث ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد؟

 .8ﻣﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ از وﺟوه وام ﺑﻼﻋوض را ﺑرای دو اوﻟوﯾت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫاﯾم ﮐﮫ در زﯾر ﺷرح داده ﺷده اﺳت .اﮔر
ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوﺿوﻋﮭﺎی دارای اوﻟوﯾت ﺗﻣرﮐز دارد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺗﻣرﮐز ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑر اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت دارای اوﻟوﯾت ﻧﯾﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﭘرﺳش ﺑﻌدی ﺑروﯾد.
 oﯾﺎدﮔﯾری و ﻓﮭم ﺑﯾﻧﺎﻓرھﻧﮕﯽ ﺑوﻣﯽ – ﻏﯾر ﺑوﻣﯽ
) oﻣﻧظور از واژهی »ﺑوﻣﯽ« ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ،اﯾﻧوﯾت و ﻣﯾﺗﯾس اﺳت(
 oﭘروژهھﺎی ﺑﺎ رھﺑری ﻧوﺟواﻧﺎن و ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر آنھﺎ ) ۲۴-۱۸ﺳﺎﻟﮫ(
اﮔر ﻣوارد زﯾر در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد:
 oﺟوان ھﺳﺗﯾد )(۲۴ – ۱۸
 oدارای ھوﯾت ﺑوﻣﯽ ھﺳﺗﯾد )ﻣﻠل اوﻟﯾﮫ ،ﻣﯾﺗﯾس اﯾﻧوﯾﯾت ،ﺳﺎﯾر(
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 .9ھدفھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ:
•
•
•
•
•

در ﺑﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ارﺗﺑﺎط و ﻣﺷﺎرﮐت اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد
ﺳﮭﯾم ﮐردن ﺳﺎﮐﻧﺎن در ﻣﮭﺎرتھﺎ و داﻧشھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر
ارﺗﻘﺎء اﺣﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺧود ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﻣﺛﺑت
ﺟﺷن ﮔرﻓﺗن و ﻧﺷﺎن دادن ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫﺗﺎن

 .10ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ھدف ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎﻻ را ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد؟ )ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗن ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫی ھدﻓﮭﺎ را ﺑرآورده ﮐﻧد(.

 .11ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘروژه و/ﯾﺎ روﯾداد ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد؟  .12ﭘروژه ﯾﺎ روﯾداد ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﺎ ﺑرﮔزار ﺧواھد
ﺷد؟
ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن دﻗﯾﻖ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد:
 .13ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﭼﻧد ﻧﻔر در ﭘروژهی ﺷﻣﺎ ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از آن ﺑﮭرهﻣﻧد ﺧواھﻧد ﺷد؟
 ۵ oﻧﻔر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر
 ۱۰-۶ oﻧﻔر
 ۲۰-۱۱ oﻧﻔر
 -۵۰-۲۰ oﻧﻔر
 ۱۰۰-۵۱ oﻧﻔر
 oﺑﯽ از  ۱۰۰ﻧﻔر

 .14ﭼﮕوﻧﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫی وام ﺑﻼﻋوض ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﻠﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾد؟ )ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻣرﺗﺑط را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(
 ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻠﯽ
 ھﻣﺳﺎﯾﮫ
 ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺣﻠﮫی ﻣﺎ  /ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﭘوﺳﺗر  /ﺑروﺷور
 وﺑﺳﺎﯾت
 رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫی وامھﺎی ﺑﻼﻋوض ﻣﺣﻠﮫ
 ﺳﺎﯾر ____________________________________________________
 .15ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘروژهﺗﺎن را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣردم ﺳﺎﮐن در ﻣﺣﻠﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و/ﯾﺎ آﻧﺎن را ﻣﺷﺎرﮐت
ﻣﯽدھﯾد .ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺟزﺋﯾﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
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ﺑﺧش  :3ﺑودﺟﮫ :ﻟطﻔﺎ ً ﻟﯾﺳت اﻗﻼم ھزﯾﻧﮫای ﭘروژهﺗﺎن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ھدف از وام ﺑﻼﻋوض اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭت
ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻣﺧﺎرج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘروژه ﻣﺎﻧﻧد اﺟﺎرهی ﻣﺣل ،ﻏذا ،ھزﯾﻧﮫھﺎی درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز ،ﺑﯾﻣﮫی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﻣواد
و ﭘرداﺧت ﭘﺎداش اﻓﺗﺧﺎری ﻣﺻرف ﺷود .ﭘﺎداش اﻓﺗﺧﺎری ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد اﻧدﮐﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﺑرای ﻋرﺿﮫی
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ﯾﺎ داﻧش ﻣرﺗﺑطﺷﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود .ﭼﻧد ﻣﺛﺎل :اﻓﺗﺗﺎح/ﺧوﺷﺎﻣدﮔوﯾﯽ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﭘﯾران ﺑوﻣﯽ ،ﯾﺎ ھﻧرﻣﻧدی
ﮐﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾش را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﭘﺎداش)ھﺎی( اﻓﺗﺧﺎری ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  100دﻻر ﺑرای ھر ﭘروژه ﺑﺎﺷد.
ﻣﺑﻠﻎ

ﺷرح ھزﯾﻧﮫ
ﺗﺑﻠﯾﻎ )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﭘوﺳﺗر ،ﻓﻼﯾر ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت(
ﻣواد و ﻟوازم )ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧرﯾد وﺳﺎﯾل ﺑزرگ
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳت(
ﻏذا
ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ
)ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ﻧﺑﺎﯾد از  ۱۰۰دﻻر
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد(
ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺟﺎره
ھزﯾﻧﮫی ﮔرﻓﺗن ﻣﺟوز )در ﺻورت وﺟود(
ﺑﯾﻣﮫی ﻣﺳﺋوﻟﯾت )در ﺻورت ﻟزوم(
ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎ )ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد(
ﺟﻣﻊ ﮐل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘروژهی ﺷﻣﺎ
ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫی  NSGدرﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ )ﻣﺑﻠﻎ
درﺧواﺳﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  $500ﺑﺎﺷد(
ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر )در ﺻورت وﺟود(
اﻋﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﻧﻘد ﯾﺎ ﻣواد(
ﮐﻔﺎﻟت ﻣﺎﻟﯽ

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺎﻣل وام ﺑﻼﻋوض ﻣورد درﺧواﺳﺗﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﯾد ،ﭘروژهی ﺧود را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھﯾد داد؟
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ﺑﺧش  :4اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرهی ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وام ﺑﻼﻋوض
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی زﯾر اﺧﺗﯾﺎری و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾﺗﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻻﯾﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
آنھﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﯾم ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدهی ﻣﺎﺳت و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ردهی ﺳﻧﯽ )ﺑﺎ داﯾره ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد(
65-74 o
35-44 o
18 - 13 o
 75 oﺳﺎﻟﮫ و ﺑزرگﺗر
45-54 o
18-24 o
55-64 o
25-34 o
ﺟﻧس

o
o
o

ﻣرد
زن
ﺳﺎﯾر

آﯾﺎ ﻣﺗوﻟد ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﯾد؟
o
o

آری
ﻧﮫ

ﭼﮫ ﻣدت در اﯾن ﻣﺣﻠﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐردهاﯾد؟
 oﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل
 2 -1 oﺳﺎل
 4 -3 oﺳﺎل
 10- 5 oﺳﺎل
 10 oﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر

آﯾﺎ ﺧود را دارای ھوﯾت ﺑوﻣﯽ ﻣﯽداﻧﯾد؟
o
o

آری
ﻧﮫ

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ آری اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ھوﯾت ﺧود را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد:
 oﺳﺎﮐﻧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن
 oﻣﯾﺗﯽ
 oاﯾﻧوﯾت
 oﺳﺎﯾر:

اﺳﺗﻔﺎده از ﮐدام زﺑﺎن ﺑراﯾﺗﺎن راﺣتﺗر اﺳت؟
 oاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
 oﻓراﻧﺳﮫ
 oاﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ
 oﭘﻧﺟﺎﺑﯽ
 oﭼﯾﻧﯽ )ﻣﻧدرﯾن ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺗوﻧﯽ(
 oوﯾﺗﻧﺎﻣﯽ
 oﺗﺎﮔﺎﻟوگ
 oزﺑﺎن ﺑوﻣﯽ
 oﺳﺎﯾر:

ﻟطﻔﺎ ً ھﻣﮫ ﻣوارد ﻣرﺗﺑط را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد.
 oﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ
 oاﺟﺎرهﻧﺷﯾن
 oدر ﻣﺳﮑن ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم
 oدر ﻣﺳﮑن ﮐو-آپ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم
 oدر ﻣﺳﮑن ﻣوﻗت )ﺳرﭘﻧﺎه( زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم
 oاﮔر وﺿﻌﯾت ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﻧﺷده اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﻋﻧوان ﻣورد
ﻧظر ﺧود را اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد:

ﻧوع ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﮐدام اﺳت؟
o
o
o
o
o
o
o

ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺟزای ﺗﮏ ﺧﺎﻧواری
ﺗﺎون ھﺎوس
دوﭘﻠﮑس
آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐم طﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط
) ۶-۲طﺑﻘﮫ(
ﺑرج آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ
طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف ﯾﺎ زﯾرزﻣﯾن
ﺳﺎﯾر:

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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