برنامج منحة التعددية الثقافية والشعوب
األصلية والشمولية
المنظمات المؤهلة

نبذة مختصرة
يدعم برنامج منحة التعددية الثقافية والشعوب األصلية
والشمولية المبادرات والمشاريع التي تعزز التعددية
الثقافية واحتواء الجميع من خالل بناء الوعي والتفاهم
بين الثقافات .يعزز البرنامج الوعي الثقافي في
المجتمعات في جميع أنحاء المقاطعة ،والتقدير واالحتفاء
بسكان ألبرتا األصليين ومجتمع ألبرتا المتعدد الثقافات.
يسعى البرنامج إلى جعل المقاطعة مكان يشعر فيه الناس
بأنهم مشمولين وأن ثقافتهم وتراثهم محل تقدير.
سيتجه التمويل في هذا البرنامج نحو اتجاهيين رئيسيين:
• التعددية الثقافية والشمول
• السكان األصليين

• المنظمات المجتمعية المسجلة والتي تتمتع بوضع جيد بموجب
أحد اإلجراءات التالية:
التشريع اإلقليمي (ألبرتا)
• قانون الجمعيات الزراعية )(Agricultural Societies Act
• المادة  21من قانون الشركات التجارية الشركات خارج
المقاطعات * (Business Corporation Act Extra-Provincial
)-Corporations
• قانون الشركات ) ،(Companies Actالمادة ( 9الشركات غير
الربحية)
• قانون المكتبات )(Libraries Act
• قانون الجمعيات في ألبرتا )(Societies Act
• القانون الخاص الصادر عن الهيئة التشريعية بألبرتا

* ملحوظة :سيتبع كل من اتجاهي التمويل لبرنامج منحة
التعددية الثقافية والشمول الخطوط العريضة للبرنامج
وسبل تطبيقه ،ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة به.
يُطلب من المتقدمين تحديد اتجاه التمويل الذي يتقدمون
إليه في نموذج الطلب.

التشريعات االتحادية (الفيدرالية)
• قانون خاص صادر عن البرلمان الكندي
• قانون ضريبة الدخل (لكندا و مقاطعة ألبرتا (الخاص
بالجمعيات الخيرية))
• مستوطنات مجتمعات األمم األولى أو مستوطنات مي تي بألبرتا
• الجامعات أو الكليات أو المعاهد على النحو المحدد بموجب
قانون التعليم ما بعد الثانوي في ألبرتا

الحد األقصى لمبلغ التمويل هو  25000دوالر

* يجب أن يكون هناك عنوان في ألبرتا تتم متابعته بانتظام من قبل
عضو نشط في المنظمة.

التمويل

االلتزام بالمساهمة المطابقة لمبلغ المنحة:
تتم الموافقة على تمويل البرنامج بشرط االلتزام بالمساهمة
المطابقة .يجب على مقدم الطلب المساهمة بمبلغ يساوي
أو يتجاوز طلب المنحة لتغطية نفقات المشروع.
قد يكون التمويل المطابق في شكل نقدي ،أو عمالة متبرع
دوالرا  /ساعة عمالة بدون خبرة أو تدريب،
بأجرها (20
ً
دوالرا  /ساعة عمالة مدربة ولديها الخبرة) ،و  /أو
35
ً
مواد  /خدمات متبرع بها (تم التحقق منها بالقيمة السوقية
العادلة) ،أو مزي ًجا من االثنين ،وكلها مرتبطة بشكل
مباشر بالمشروع.

نتائج البرنامج
يجب أن تفي المشاريع بواحد أو أكثر من نتائج البرنامج:
• تمتع سكان ألبرتا بتفاهم مع الثقافات المختلفة و /أو التفاهم بين
أبناء الثقافة الواحدة
• إدراك سكان ألبرتا آلثار التمييز والعمل بشكل جماعي لتقليل
الحواجز
• احتفال سكان ألبرتا بالخلفيات المتنوعة ،مما يخلق مجتمعات
ترحيبية وشاملة
• شعور سكان ألبرتا بتقدير ثقافتهم وتراثهم

https://www.alberta.ca/multiculturalism-indigenous-and-inclusion-grant-program.aspx
©2021 Government of Alberta | Published: June 2021

Classification: Public

أنواع المشاريع
• التدريب والتعليم  ،بما في ذلك المبادرات لزيادة
الوعي الثقافي و  /أو مساعدة سكان ألبرتا على فهم
تأثير التمييز كعائق أمام المشاركة الكاملة لألفراد في
المجتمع:
 oمن خالل أنشطة مثل ورش العمل والموائد
المستديرة والمؤتمرات والمحادثات المجتمعية
ومبادرات وسائل التواصل االجتماعي
والموارد أو األدوات لالستخدام المجتمعي.
• بناء القدرات في المجتمع من خالل األنشطة المختلفة:
 oتبادل الممارسات والبحوث والمعلومات
الواعدة
 oتطوير استراتيجيات لدعم التعددية الثقافية
والتبادل الثقافي واالندماج
 oتقييم المبادرات والبرامج القائمة إلزالة العوائق
التي تحول دون الوصول إلى هذه المبادرات أو
البرامج
 oإشراك أنصار المجتمع والخبراء  /كبار السن
والشركاء في المشروع.
• تعزيز الوعي الثقافي من خالل الفعاليات المجتمعية
التي تشجع بنشاط مشاركة مختلف الناس وتحتفي
بالنسيج األصلي والمتعدد الثقافات في ألبرتا.
سيتم النظر في الفعاليات المجتمعية التي تبرز ما يلي:
 oإشراك أكثر من مجموعة ثقافية في تطوير
وتقديم الفعالية  ،وتعزيز وإثبات الشمولية
 oالفعاليات التي تبني وعيًا وفه ًما أكبر لتنوع
الناس في المجتمع
 oالترويج الفعال للثقافات األخرى للمشاركة في
الفعالية
 oالحضور مفتوح لعامة الناس.

ستعطى أولوية أعلى للمشاريع التي:
• تلبي معايير اإلرشادات العامة للبرنامج
• لديها ميزانية تشغيل سنوية تقل عن  500000دوالر
• لم تتلق أي تمويل مسبق من حكومة ألبرتا
• تظهر مشاركة المنظمات الشريكة من المجتمعات المتنوعة
األخرى في تطويرها وتقديمها ومتابعتها.

تواريخ مهمة
المواعيد النهائية لتقديم الطلبات:
• المرحلة األولى  1 -مارس/آذار
• المرحلة الثانية  1 -سبتمبر/أيلول
تواريخ اإلخطار:
• المرحلة األولى – أغسطس/آب
• المرحلة الثانية – فبراير/شباط

قبل التقديم
يرجى مراجعة إرشادات برنامج التعددية الثقافية والشعوب األصلية
واإلدماج وأداة مساعدة التقديم علىalberta.ca/multiculturalism -
 .indigenous-and-inclusion-grant-program.aspxتوفر أداة
المساعدة على التقديم معلومات حول نصائح لكتابة طلب ،وتفاصيل
قائمة التحقق ،والتعريفات ،وأمثلة للمشاريع.

تقديم الطلب
البريد اإللكتروني

(المفضل)MIIGProgram@gov.ab.ca :

عنوان البريد:
Multicultural, Indigenous and Inclusion Grant Program
Alberta Culture, Multiculturalism and Status of Women
Suite 212, 17205 – 106A Avenue
Edmonton, Alberta T5S 1M7

معلومات للتواصل
الخط المجاني1-800-642-3855 :
الموقع على اإلنترنت
https://www.alberta.ca/multiculturalism -indigenous-andinclusion-grant-program.aspx
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