
 Brimbank مجتمع
منح التعايف

يقدم مجلس Brimbank منحاً لمرة واحدة إلنعاش المجتمع للمساعدة في تعافي المجتمع من التحديات 
الفريدة المتعلقة بـ كوفيد-19 ولتعزيز الصمود. تهدف المنح إلى مساعدة المجتمع في:

بناء العالقات، وزيادة التواصل االجتماعي وتخفيف العزلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعالقات الصحية، و/   .1
أو تحسين الصحة االجتماعية والعقلية.  

االستمرار بالعمل من خالل التكيُّف مع طريقة تقديم األنشطة والبرامج عن طريق المنتديات عبر اإلنترنت أو    .2
تحسين المهارات الرقمية والوصول إلى قنوات التواصل عبر اإلنترنت.  

توفير الفرص لألفراد لمواصلة التطوع في المجتمع مع الحفاظ على متطلبات التباعد الجسدي.  .3

ع وأنماط الحياة الصحية، والعمل التطوعي المجتمعي، والروابط بين األجيال، والشعور    تعزيز ثقافة وتنوُّ  .4
.Brimbank باالنتماء في  

تعزيز تطوير التعلم ومسارات التوظيف - األنشطة التي تدعم المجتمع للوصول إلى المعلومات وتبادلها،     .5
ودعم مسارات التعليم والتوظيف.  

نظراً لقيود كوفيد-19 المتغيّرة باستمرار، سيتم طرح منح التعافي المجتمعي هذه على مرحلتين للسماح لمجتمع 
بتخطيط وتنفيذ أنشطة ومشاريع سريعة االستجابة:

المرحلة 1 تبدأ في 24 أغسطس/آب 2020 وتنتهي يوم األحد 4 أكتوبر 2020 )جاري(.  •

المرحلة 2 الثانية ستبدأ في أوائل عام 2021، سيتم تأكيد التواريخ الحقاً.  •

ستتألف منح تعافي المجتمع من فئتين

منظمات Brimbank الشريكة - منظمات غير    .1
هادفة للربح تقدم خدمات أو برامج في     

Brimbank. يمكن للمتقدمين بالطلبات     
في هذه الفئة التقدم للحصول على منحة     

تصل إلى 15000 $.  

   .Brimbank مجموعات ومنظمات مجتمع  .2
يمكن للمتقدمين في هذه الفئة التقدم     

للحصول على منحة تصل إلى 8000 $.  

 المرحلة 1 بدء الطلبات       اإلثنين 24 أغسطس/آب 2020

 المرحلة 1 إغالق الطلبات     األحد 4 أكتوبر/تشرين أول 2020 الساعة 11:59 مساًء

 تقييم الطلبات      أكتوبر/تشرين أول – نوفمبر/تشرين ثاني 2020

 اإلخطارات واتفاقيات التمويل وتوزيع المنح             ديسمبر/كانون أول 2020

 تسليم المشاريع واألنشطة الممولة      ديسمبر/كانون أول 2020 – ديسمبر/كانون أول 2021

أوائل عام 2021  المرحلة 2 بدء الطلبات        

التواريخ الرئيسية



274 - 0820
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منح التعايف

جلسات المعلومات التفاعلية والتدريب

سيتم تقديم جلسات معلومات تفاعلية جنباً إلى جنب مع التدريب لمساعدتك في إعداد طلبك، انظر إلى الجدول أدناه 
للحصول على معلومات.

قم بالتسجيل من خالل الطلب المتوفر عبر اإلنترنت وستتلقى بعد ذلك رابط zoom الخاص بك لالنضمام إلى الجلسة.

لمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على المنحة، وما الذي يمكن تمويله أو عدم تمويله وكيفية التقديم، نرجو منك 
.Brimbank الرجوع إلى إرشادات منح التعافي المجتمعي في

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املعلومات، نرجو منك االتصال بـ

الخط الساخن للمنح: 4036 9249
CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au :الربيد اإللكرتوين

الوقتاليوم والتاريخ
 جلسة المعلومات التفاعلية 

والتدريب

جلسة معلومات عن املنح وكيفية القيام بنشاط أو 6.30 - 9 مساًءالثالثاء 25 أغسطس/آب 2020
مرشوع آمن يتعلق بـ كوفيد-19

معلومات عن املنح والتدريب عىل إدارة املخاطر6 - 9 مساًءاألربعاء 26 أغسطس/آب 2020

معلومات عن املنح وورش عمل الكتابة10 صباحاً - 1 بعد الظهراألثنين 31 أغسطس/آب 2020

10 صباحاً - 12.30 بعد الثالثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020
الظهر

معلومات املنح وكيفية القيام بنشاط أو مرشوع آمن 
يتعلق بـ كوفيد-19

جلسة معلومات عن املنح وكيفية القيام بنشاط أو 6.30 - 9 مساًءاألربعاء، 2 سبتمبر/أيلول 2020
مرشوع آمن يتعلق بـ كوفيد-19

معلومات عن املنح وورش عمل الكتابة6 - 9 مساًءالخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020
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