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OFFICIAL 

 نظرة عامة عىل البرنامج

منحًا  "(البرنامج)"تقدم المرحلة الثانية : ( COVID-19)االستجابة ذات األولوية للمجتمعات المتعددة الثقافات خالل فيروس كورونا 
لدينية في فيكتوريا. يضمن البرنامج قدرة المنظمات عىل االستجابة بفعالية لوباء فيروس كورونا للمنظمات المتعددة الثقافات وا

(COVID-19)  وتأثيراته عىل المجتمعات المتعددة الثقافات والديانات، وعىل وجه الخصوص االستجابة للتحديات المتميزة وغير
وكذلك المجتمعات الناشئة المتعددة الثقافات  (CALD)ثقافًيا ولغويًا  المتناسبة التي تواجهها النساء والشباب من خلفيات متنوعة

 والدينية الجديدة. كما تسعى إىل تعزيز بناء القدرات بين شبكات المجتمع المحلي والمنظمات. 

 الجماعات ذات األولوية 

 مجتمعات دينية ومتعددة الثقافات جديدة وناشئة.  •

 أو المشاريع التي تدعم في الغالب الشباب المتعدد الثقافات.   / الثقافات والديانات و يقودها الشباب المتعدد  •

 أو المشاريع التي تدعم في الغالب النساء المتعددات الثقافات.   / تقود النساء المتعددات الثقافات والدينيات و   •

 أهداف البرنامج 

 األهداف الرئيسية للبرنامج هي:

في مجتمعات فيكتوريا المتعددة  (COVID-19)ة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا اإليجابي الحفاظ عىل انخفاض عدد ونسب
 الثقافات والديانات؛

ودعم االستعداد للقاح، ودعم عدد كبير ونسب  ، (COVID-19) زيادة عدد ونسبة األفراد الذين يقومون باختبار الفيروس التاجي 
 تمعات المتعددة الثقافات والدينية في فيكتوريا؛ عالية من األفراد الذين يتم تطعيمهم في المج

 تحسين الفهم وااللتزام بالتوجيهات الصحية لحكومة والية فيكتوريا بين المجتمعات الدينية والمتعددة الثقافات في فيكتوريا؛ 

 بناء شراكات أقوى عبر القطاع الفيكتوري المتعدد الثقافات؛ و 

لمنظمات والخدمات لدعم الوقاية وتحسين التأهب لمواجهة تفشي فيروس كورونا بناء قدرات شبكات المجتمع المحلي وا
 . ( COVID-19)المستقبلي 



 ( COVID-19)كورونا االستجابة ذات األولوية للمجتمعات المتعددة الثقافات خالل صحيفة حقائق برنامج فيروس 
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 استخدام التمويل 

 يمكن استخدام التمويل لألغراض التالية: 

 مثل:  شراء أشياء •

 ؛ (بما في ذلك الغذاء)أساسيات اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

 مواد السالمة الصحية الشخصية مثل األقنعة ومعقم اليدين؛ و

 تكنولوجيا االتصاالت والبرمجيات. 

 مثل: تقديم خدمات •

 المشاركة المجتمعية؛ 

 التواصل والتثقيف الصحي وترجمة الرسائل الصحية 

 المجتمع، بما في ذلك خدمات الترجمة كجزء من هذا الدعم.التواصل ودعم 

المجتمعات وممثلوها وتقبلها الشؤون المتعددة الثقافات، والتي تدعم المجتمعات المتعددة  تحددهاأخرى أي أنشطة   •
د التباع  وتدعم االختبار واألفرا (COVID-19)الثقافات والديانات لحماية نفسها من أن تصبح إيجابية لفيروس كورونا 

 .  (COVID-19)اإلرشادات الصحية؛ أو معالجة عوامل الخطر ونقاط الضعف المتعلقة بفيروس كورونا االجتماعي واالقتصادي 

 كيفية التقديم

يجب تقديم طلبات البرنامج عبر اإلنترنت. يرجى الوصول إىل الرابط التالي لمزيد من المعلومات بما في ذلك إرشادات البرنامج والرابط 
 : إىل نموذج الطلب عبر اإلنترنت

 19-covid-coronavirus-during-communities-multicultural-response-https://www.vic.gov.au/priority  

   2021شباط / فبراير 24 :يعمل ابتداًء من

 2021 آيار  / مايو 28مساًءا يوم الجمعة  4 :ينتهي في  

 لن يتم النظر في الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة.

البكم   / خدمة الصم )  National Relay Service  77 36 13، باستخدام1300 112 755لتلقي هذا المستند بتنسيق آخر، اتصل عىل 
 CALD Communities Taskforce)(فريق التمويل، إذا لزم األمر، أو أرسل بريًدا إلكترونًيا إىل  (الوطنية

<multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au .> 

  Treasury Place, Melbourne 1مصرح بها ونشرتها حكومة والية فيكتوريا،

 . 2021شباط / عائالت واإلنصاف واإلسكان، فبرايرال  إدارة أستراليا، فيكتوريا، والية ©

  (COVID-19)األولوية للمجتمعات المتعددة الثقافات خالل فيروس كورونا متوفرة عند االستجابة ذات 

<https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19 > 
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