برنام ٔه اعطای کمک مالی برای چندفرهنگیگرایی،
بومیگرایی و شمول
نگاهی اجمالی
برنامهٔ اعطای کمک مالی برای چندفرهنگیگرایی ،بومیگرایی و شمول
(برنامه) به پوشش اقدامات و پروژههایی میپردازد که ازطریق ایجاد درک
و آگاهی میانفرهنگی ،ارتقای چندفرهنگگرایی و شمول را پیش میبرند.
این برنامه آگاهی فرهنگی در جوامع سراسر آلبرتا و نیز شناخت و تقدیر
از جامعهٔ بومی و چندفرهنگی این استان را ترویج میکند و تالش دارد
استانی ایجاد کند که مردم آن احساس کنند جامعه شامل آنهاست و برای
فرهنگ و میراث آنها ارج قائل است.
دو جریان بودجهٔ متمایز برای این برنامه عبارتند از:
 چند فرهنگیگرایی و شمول
 بومیگرایی
* توجه :هر دو جریان بودجه از اصول ،کاربست و نیازمندیهای
گزارشدهی برنامهٔ اعطای کمک مالی چندفرهنگیگرایی و شمول پیروی
میکنند .از درخواستکنندگان خواسته میشود جریان مالی مورد نظرشان
را در فرم درخواست مشخص کنند.

بودجه

مقررات استانی (آلبرتا)
 قانون جوامع کشاورزی
 بند  ۲۱از قانون مؤسسات تجاری -مؤسسات خارج از
استان*
 قانون شرکتها ،بند ( ۹شرکتهای غیرانتفاعی)
 قانون کتابخانهها
 قانون انجمنهای آلبرتا
 قانون مخصوص مقررات آلبرتا
مقررات فدرال
 قانون مخصوص پارلمان کانادا
 قانون مالیات بر درآمد (کانادا و در استان آلبرتا (خیریهها))



اقوام فرست نیشن یا میتی در آلبرتا
دانشگاه ،کالج یا مؤسسههای مطابق تعریف قانون یادگیری دوره پس
از متوسطه درآلبرتا

*باید دارای نشانی در آلبرتا باشد و مرتب توسط یکی از اعضای فعال سازمان
نظارت شود

نتایج برنامه

حداکثر مبلغ بودجه  ۲۵۰۰۰دالر است
نیازمندی انطباق:
بودجهههٔ برنههامههه براسهههههههههاس انطبههاق تصهههههههویههب میشهههههههود.
درخواسهههههههتکنندگان باید مبلغی برابر یا بیش از درخواسهههههههت
اعطای کمک نسبت به هزینههای پروژه ارائه دهند.
بودجهٔ انطباق میتواند بهصورت نقدی ،کار خیریه (۲۰
دالر در ساعت برای کار فاقد مهارت و  ۳۵دالر در ساعت
برای کار واجد مهارت)  ،و/یا اهدای مواد/خدمات (تأییدشده
با ارزش عادالن ٔه بازار) یا ترکیبی از آنها که همگی مستقیما ً
به پروژه مربوط است باشد

پروژهها باید یک یا چند نتیجه برنامه را پوشش دهند:
 ساکنان آلبرتا دارای درک میانفرهنگی و/یا چندفرهنگی هستند
 ساکنان آلبرتا از تأثیرات تبعیض و کار جمعی برای کاهش موانع آگاه
هستند
 ساکنان آلبرتا از پیشینههای مختلف استقبال و جوامع همهشمول و
پذیرا خلق میکنند
 ساکنان آلبرتا احساس میکنند که جامعه برای فرهنگ و میراثشان
ارج قائل است

انواع پروژه


سازمانهای واجدشرایط


سازمانهای ثبتشدهٔ جامعه که تحت یکی از قوانین ذیل قرار میگیرند:

آموزش و تعلیم ،شامل اقداماتی برای افزایش آگاهی فرهنگی و/یا
کمک به ساکنان آلبرتا در درک تأثیر تبعیض بهمثابه مانع
مشارکت کامل افراد در جامعه:
 oازطریق فعالیتهایی نظیر برگزاری کارگاه ،میزگرد،
همایش ،گفتگوهای اجتماعی ،اقدامات رسانههای
اجتماعی ،منابع یا ابزارهایی برای استفادهٔ جامعه
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ظرفیتسازی در جامعه ازطریق فعالیتهای مختلف:
 oتبادل اقدامات نویدبخش ،پژوهش و اطالعات
 oتدوین راهبردهایی برای پشتیبانی از
چندفرهنگیگرایی ،تبادل فرهنگی و شمول
 oارزشیابی اقدامات و برنامههای فعلی برای حذف
موانع دسترسی به این اقدامات یا برنامهها
 oدرگیر ساختن حامیان جامعه ،نخبگان/بزرگان و نیز
شرکای پروژه



ارتقای آگاهی فرهنگی ازطریق مراسم اجتماعی و تشویق فعال
به مشارکت افراد مختلف و پذیرش بافت بومی و چندفرهنگی
آلبرتا
توجه به مراسم اجتماعی با نمایش موارد زیر:
 oمشارکت بیش از یک گروه فرهنگی در توسعه و
برگزاری مراسم ،با تقویت و نمایش شمول
 oمراسمی که موجب درک و آگاهی بیشتر از تنوع
مردم جامعه میشود
 oتشویق فعال دیگر فرهنگها برای مشارکت در
مراسم
 oآزاد بودن حضور برای عموم

اولویتهای نخست به پروژههایی اعطا
میشود که:





تاریخهای مهم
مهلت تحویل:
 مورد اول :اول مارس
 مورد دوم :اول سپتامبر
تاریخ اعالم



مورد نخست :اوت
مورد دوم :فوریه

پیشاز تحویل
لطفا ً ابزار درخواست و اصول برنام ٔه چندفرهنگیگرایی ،بومی و شمول
را در این آدرس مطالعه بفرمایید:
https://www.alberta.ca/multiculturalism -indigenousand-inclusion-grant-program.aspx.
ابزار درخواست اطالعات و توصیههای مربوط به نوشتن درخواست،
جزئیات چکلیست ،تعاریف و مثالهای پروژهها را دربردارد.
تحویل درخواست
ایمیل (ترجیحاً)MIIGProgram@gov.ab.ca :
پست:
برنام ٔه اعطای کمک مالی برای چندفرهنگیگرایی ،بومیگرایی و شمول
فرهنگ آلبرتا ،چندفرهنگیگرایی و جایگاه زنان
سوئیت  - ۱۷۲۰۵ ،۲۱۲خیابان A۱۰۶
ادمونتون ،آلبرتا T55 1M7
اطالعات تماس
تماس رایگان۱-۸۰۰-۶۴۲-۳۸۵۵ :
وبسایتhttps://www.alberta.ca/multiculturalism - :
indigenous-and-inclusion-grant-program.aspx

معیارهای اصول راهنما را بهتر رعایت کنند
بودجهٔ عملیاتی ساالنهٔ زیر  ۵۰۰۰۰۰دالر داشته باشند
قبالً بودجهٔ دولت آلبرتا را دریافت نکرده باشند
مشارکت سازمانهای همکار از دیگر جوامع متنوع را در
توسعه ،ارائه و پیگیری نمایش دهند
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