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 نگاهی به برنامه
به سازمانهای مذهبی و چند فرهنگی در  (برنامه ) 2مرحله : ( 19- کووید)برنامه اولویت پاسخ به جوامع چند فرهنگی در زمان ویروس کرونا 

این برنامه اطمینان حاصل می کند که سازمانها به طورموثری به همه گیری جهانی ویروس کرونا  . ویکتوریا کمک بالعوض می کند
و تاثیرات آن بر جوامع مذهبی و چند فرهنگی پاسخ می دهد و به ویژه به چالشهای نابرابر و خاص جوانان و زنانی که از  (19- کووید)

همچنین این برنامه ظرفیت . هورمذهبی و چند فرهنگی نیز، پاسخ می دهدجوامع فرهنگی و زبانی متفاوتی هستند و نیز جوامع نو ظ
 . سازی را در میان سازمانها و شبکه محلی اجتماعی ترویج می کند

 برخوردار از اولویت   اقشار
 . جوامع جدید و نوظهور مذهبی و چند فرهنگی •

 . بیشتر از جوانان چند فرهنگی حمایت می کنندیا پروژه هایی که  / پروژه های چند فرهنگی و مذهبی تحت رهبری جوانان و  •

 . یا پروژه هایی که بیشتر از زنان چند فرهنگی حمایت می کنند / پروژه های چند فرهنگی و مذهبی تحت رهبری زنان و •

 اهداف برنامه
 : اهداف کلیدی برنامه از این قرار است

 در جوامع مذهبی و چند فرهنگی ویکتوریا؛  (19-کووید)پایین نگهداشتن تعداد و میزان موارد مثبت ویروس کرونا 

آزمایش می دهند، کمک به آمادگی برای واکسن و حمایت  (19-کووید)افزایش تعداد و میزان افرادی را که برای ویروس کرونا 
 از تعداد و میزان باالی افراد واکسینه شده در جوامع چند فرهنگی و مذهبی ویکتوریا؛ 

 رهنمودهای بهداشتی دولت ویکتوریا در میان جوامع چند فرهنگی و مذهبی ویکتوریا؛بهبود درک و پیروی از 

 ایجاد مشارکت قوی تر در بخش چند فرهنگی ویکتوریا؛ و

ایجاد ظرفیت شبکه های جوامع محلی، سازمان ها و خدمات برای حمایت از پیشگیری و بهبود آمادگی در برابر شیوع ویروس  
 . ندهدر آی (19- کووید) کرونا 

 

اولویت پاسخ به جوامع چند فرهنگی در  
 (19-کووید)ویروس کرونا دوران 

 2021  فبریه  –گزاره برگ برنامه 
Farsi | سی فار 

OFFICIAL 



 ( 19-کووید)گزاره برگ برنامه اولویت پاسخ به جوامع چند فرهنگی در زمان ویروس کرونا  

 

OFFICIAL 

 استفاده از بودجه 
 : بودجه را می توان برای اهداف زیر صرف نمود

 : مانند خرید اقالم  •

 ؛ (از جمله غذا)اقالم ضروری امداد اضطراری 

 اقالم ایمنی بهداشت شخصی مانند ماسک و ضد عفونی کننده دست؛ و

 . فناوری ارتباطات و نرم افزار 

 : مانند  ارائه خدمات •

 مشارکت جوامع؛ 

 های بهداشتی و  آموزش های بهداشتی و ترجمه پیام ارتباطات و

 . خدمات پشتیبانی به جامعه و سیار، از جمله خدمات ترجمه به عنوان بخشی از این پشتیبانی

 (Multicultural Affairs)که توسط جوامع و نمایندگان آنها مشخص شده و توسط امور چند فرهنگی   هر فعالیت دیگری •
 پذیرفته شده است، فعالیت هایی که از جوامع چند فرهنگی و مذهبی پشتیبانی می نماید تا از ابتال به ویروس کرونا  

و از آزمایش و افراد برای پیروی از دستورالعمل های بهداشتی حمایت می نماید؛ یا بر طرف . محافظت شوند (19- کووید)
 . بر جوامع و اقتصاد (19-کووید)آسیب رسان اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا نمودن عوامل خطرزا و 

 چگونه درخواست کنیم 
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر از جمله دستورالعمل . درخواست ها برای این برنامه باید بصورت آنالین صورت پذیرند 

 : پیدا نمایید های برنامه و پیوند به فرم درخواست آنالین، دسترسی
 19-covid-coronavirus-during-communities-multicultural-response-https://www.vic.gov.au/priority   

  2021 فبریه 24 :آغاز

 2021 اه میم 28روز جمعه  4ساعت  :پایان

 . برنامه های تاخیر دار یا ناقص در نظر گرفته نمی شوند 

تماس   77 36 13 به شماره ( درصورت نیاز)  ملیرلی با استفاده از شماره خدمات   755 112 1300، به شمارهدیگر در قالبی برای دریافت این سند 
 Funding Team, CALD Communities Taskforce بگیرید و یا به

 >multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au >  .ایمیل کنید 
   Treasury Place, Melbourne 1 دوات ویکتوریا ،صدور مجوز و انتشار توسط 
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