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مناقشات العمل المجتمعي
لبرنامج Alameda
 Collaborativeلألطفال
والشباب وعائالتهم
(ACCYF) 2022

حلول مجتمعية لمستقبل أفضل!

طلب تقديم العروض
ما هو برنامج  Alameda Collaborativeلألطفال والشباب وعائالتهم؟
برنامج  Alameda Collaborativeلألطفال والشباب وعائالتهم هو شراكة بين مدينة أالميدا ،ومقاطعة أالميدا ،ومنطقة  Alameda Unifiedالتعليمية
( ،)AUSDوالوكاالت غير الربحية في أالميدا وأفراد المجتمع المهتمين ،وتعد بمثابة غرفة مقاصة للمعلومات ،وحاضنة لألفكار اإلبداعية وداعمة لألطفال
والشباب والعائالت في أالميدا.
تأسس  ACCYFفي  1996على يد المشرفة على مقاطعة أالميدا الراحلة ويلما تشان بعد عقد سلسلة من االجتماعات بين مجلس المدينة والمنطقة التعليمية
والوكاالت غير الربحية وأفراد المجتمع لتحديد الطرق التي من شأنها تلبية احتياجات شباب أالميدا وتوفير الخدمات لسد هذه االحتياجات .دأب أعضاء ACCYF
منذ  26عا ًما ماضية على عقد اجتماع شهري للتخطيط للعديد من األنشطة التي تعود بالنفع على األطفال والشباب وعائالتهم وتنفيذ هذه األنشطة.

ما هي المعلومات التي يريد القائمون على برنامج  ACCYFالتعرف عليها؟
يُصدر  ACCYFطلبًا جديدًا لتقديم عروض من أجل توفير األموال للمنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع لعقد مناقشات العمل المجتمعي في خريف
عام  .2022والهدف من هذه االجتماعات هو مساعدة  ACCYFفي تحديد نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة للشباب فضالً عن جمع األفكار
التخاذ اإلجراءات المناسبة لتلبية احتياجات مجتمع الشباب بشمول ومسؤولية أكبر.
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سوف يستخدم نظام  ACCYFالمعلومات التي جمعها خالل هذه
المناقشات المجتمعية لالسترشاد بها في عملنا خالل عام  2023وما بعده.
سيحدد البرنامج  30متقد ًما على األقل وسيمنح المتقدمين الناجحين قائمة
تضم أسئلة أكثر تفصيالً ،وعملية مقترحة لتسجيل إجابات أفراد المجتمع،
وقالب عمل في الجلسة التوجيهية اإللزامية المقررة في يوم الخميس الموافق
 29سبتمبر.2022 ،

كيف ستُجرى مناقشة العمل المجتمعي؟
مطلوب من كل مستفيد من المنحة إجراء مناقشة عمل مجتمعي مع 10
أفراد في مجتمعه المحلي على األقل .وقد يخطط هؤالء المستفيدون من
المنحة لهذه المحادثات وينسقونها ،ومع ذلك يمكنهم اختيار واستضافة أكثر
من مناقشة عمل مجتمعي واحدة .ويمكن أن تُجرى المناقشات في أي مكان
يمكن االجتماع به ،بما في ذلك أماكن اإلقامة الخاصة ،ومواقف السيارات،
والمقاهي ،أو عن طريق مؤتمرات الفيديو (مثل تطبيق "زووم") .إذا كان
المستفيدون من المنحة بحاجة إلى المساعدة للحصول على مكان اجتماع مجانًا أو بتكلفة منخفضة ،فيمكنهم االتصال بمديرة مشروع مناقشات العمل
المجتمعي ،كايسي فارمر ،عن طريق  CaseyFarmerConsulting@gmail.comأو االتصال على رقم .510-863-4059
تتضمن مناقشات العمل المجتمعي:
❖ محادثة واحدة مع  10أفراد على األقل
❖

مقابالت شخصية ثنائية مع  10أفراد على األقل

❖ محادثات مجموعات أصغر يبلغ عدد أفرادها  10على األقل
يمكن أن تغطي مناقشات العمل المجتمعي نطاقًا واسعًا من الموضوعات بشأن الخدمات وأوجه الدعم المطلوبة لتعزيز أوضاع أطفال أالميدا وشبابها
وعائالتها ومقدمي الخدمات بها.
يمكن أن تشمل الموضوعات (على سبيل المثال ال الحصر):
❖ الصحة العقلية
❖ سالمة الشباب
❖ اإلسكان والمشردين
❖ التطوير الوظيفي والخدمات
❖ سهولة التواصل بلغات أخرى للعائالت غير المتحدثة باإلنجليزية

التعويض
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يتلقى كل مستفيد من المنحة مبلغًا يصل إلى  500دوالر للتحدث مع  10أفراد على األقل .ويجب اقتطاع  150دوالر على األقل من مبلغ المنحة
البالغ  500دوالر كحوافز (مثل الطعام ،بطاقات الهدايا) لحاضري جلسة االستماع.

األسئلة الشائعة
 .1من يمكنه تقديم طلب إلجراء مناقشة عمل مجتمعي؟
يمكن لألفراد الذين يعيشون في مدينة أالميدا والمنظمات غير الربحية والشركات التي تريد تحقيق أهداف معينة التي تمارس أعمالها في
المدينة تقديم عرض إلدارة مناقشات العمل المجتمعي .نوصي المنظمات والشركات واألفراد الذين يعيشون في أالميدا أو يخدمون
المجتمعات منخفضة الدخل بتقديم الطلبات.

 .2ما هو الحد األدنى لعمر المتقدمين إلجراء مناقشات عمل مجتمعية نظير مبلغ منحة؟
يحق للطالب في عمر  16سنة وأكثر من الملتحقين بالمدارس الثانوية الموجودة في مدينة أالميدا تقديم عرض إلجراء مناقشات العمل
المجتمعي .وسيكون الشباب دون  18سنة بحاجة لشخص بالغ لإلشراف على المناقشات أو إجراء المناقشات في أحد المواقع المدرسية في
حضور أعضاء هيئة التدريس .نحث الشباب الذين يعيشون في أحياء أالميدا منخفضة الدخل على تقديم الطلبات.

 .3كيف يحدد برنامج  ACCYFالعروض الناجحة؟
يتولى فريق مكون من أعضاء  ACCYFوأفراد المجتمع ككل مراجعة العروض وتقديم التوصيات المتعلقة بالمنح ألعضاء مجلس إدارة
 .ACCYFفيما يلي معايير االختيار .مقدم العرض:
➲ يعيش في أالميدا أو يخدم سكانها ،ال سيما المجتمعات منخفضة الدخل
➲ قادر على توضيح الصالت التي تربطه بسكان المجتمع ونيل ثقتهم
➲ ملتزم بطلب المعلومات من  10سكان على األقل ،وتدوين مالحظات حول مواضيع المناقشة الرئيسية ،ورفع تقرير بالنتائج إلى
ACCYF
➲ يجب عليه استكمال بيانات الطلب المطلوبة ،وتشمل الميزانية
➲ يجب أن يمتلك حسابًا بنكيًا إليداع األموال به (إذا كان ذلك يشكل عائقًا ،فيُرجى االتصال بـ كايسي فارمر عن طريق
)CaseyFarmerConsulting@gmail.com

 .4ما هو الجدول الزمني للمشروع؟
الخميس 8 ،سبتمبر– الموعد النهائي لتقديم العروض المستوفاة
االثنين 19 ،سبتمبر – اإلعالن عن تقديم المنح
الخميس 29 ،سبتمبر – الجلسة التوجيهية اإللزامية مع الحاصلين على المنح
يجب على أحد المندوبين من مجموعتك حضور هذا التدريب لتلقي المنحة.
ستقام الجلسة التويجيهة في المساء .الوقت :يحدد الحقًا.
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الجمعة 11 ،نوفمبر – عقد جميع االجتماعات المجتمعية قبل هذا التاريخ

الجمعة 18 ،نوفمبر– تسليم التقارير النهائية المقررة إلى ACCYF
الخميس 15 ،ديسمبر (مبدئ ًيا) – تقديم التقارير النهائية ألعضاء  ACCYFواألفراد المهتمين في المجتمع

 .5من يمكنني االتصال به لتوجيه االستفسارات؟
إذا كانت لديك أسئلة بشأن تقديم عرض ،فيُرجى االتصال بـ:
· كايسي فارمر ،مديرة مشروعات مناقشات العمل المجتمعي لبرنامج ACCYF
(تتواجد بعد  15أغسطس)2022 ،

o

البريد اإللكترونيCaseyFarmerConsulting@gmail.com :

 oالهاتف510-863-4059 :
·

سارة أودي ،المستشار األقدم لشؤون السياسات ،مكتب المشرف على مقاطعة أالميدا ديف براون
 oالبريد اإللكتروني* Sarah.Oddie@acgov.org
o

الهاتف510-693-8304 :

هل أنت مستعد لتقديم عرض؟

يمكنك تقديم عرض بملء النموذج المتاح على  ،https://tinyurl.com/ACCYF2022بمسح رمز  QRأدناه ،أو باإلجابة على األسئلة في الصفحة التالية ،وطباعتها
وإرسالها بالبريد إلى:
لعناية ACCYF
Alameda County Board of Supervisors, District 3
1221 Oak St., Suite 536
Oakland, CA 94612

الموعد النهائي لتقديم العرض هو الخميس الموافق  8سبتمبر 2022 ،الساعة  5مسا ًء .نوصيك بتقديم العرض عبر اإلنترنت .إذا كنت تخطط لتقديم عرض
مكتوب ،فإننا نوصيك بكتابته ثم طباعته.
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تستغرق عملية استكمال هذا العرض حسب تقديرنا ما يقرب من  90دقيقة ،وربما أقل .إذا كنت تريد الحصول على المساعدة الستكمال العرض ،فيُرجى االتصال بـ سارة أودي
على رقم  510-693-8304قبل أسبوع واحد على األقل من الموعد النهائي.

العرض المقترح :مناقشات العمل المجتمعي
معلومات شخصية عن مقدم الطلب
 .1موظف االتصال المسؤول عن العروض________________________________________________________________ :
 .aرقم الهاتف________________________________ :
 .bالبريد اإللكتروني________________________________________ :
 .2هل مقدم الطلب شركة أو منظمة غير ربحية أو فرد أو مجموعة في المجتمع؟ (حدد أحد الخيارات)
منظمة غير ربحية*

شركة*

فرد أو مجموعة في المجتمع

طالب في المرحلة الثانوية**

*إذا حددت منظمة أو شركة غير ربحية ،فيُرجى تحديد اسم المنظمة أو الشركة ،وعنوانها ،وعنوان الموقع اإللكتروني لها فيما يلي:
·

االسم_________________________________________________________________________________ :

·

العنوان_________________________________________________________________________________ :

·

الموقع اإللكتروني____________________________________________________________________________ :

**إذا حددت طالب في المرحلة الثانوية ،فيُرجى تحديد المدرسة الثانوية التي تلتحق بها والبالغ الذي يشرف عليك خالل المناقشات (أو حدد من سيدير الجلسة (الجلسات) في
موقع مدرستك في وجود أعضاء هيئة التدريس):
________________________________________________________________________________________________

 .3بأي لغة سينعقد االجتماع (االجتماعات)؟ __________________________________________________
 .4في أي حي سينعقد االجتماع (االجتماعات)؟ ______________________________________________
 .5هل ستتمكن من إتمام العمل قبل  11نوفمبر ،2022 ،وإرسال التقرير النهائي إلى  ACCYFقبل  18نوفمبر2022 ،؟

نعم

ال

األسئلة (الحد –  5صفحات – الخط ال يقل عن  11نقطة والهوامش بوصة واحدة)
الهدف من هذا المشروع :يرغب برنامج  ACCYFفي جمع األفكار إلنشاء مشروعاتنا الرائدة لمواجهة الفقر بشكل أكثر شموالً ألفراد المجتمع واستجابةً
الحتياجاته.

االهتمام والخبرة
·

ما الذي أُثار اهتمامك بشأن هذه الفرصة؟

·

يُرجى تقديم وصف موجز ألي خبرات لديك في تنظيم االجتماعات المجتمعية و/أو مناقشة المشكالت (الخبرات السابقة ليست مطلوبة).

السكان متلقو الخدمات
·

يُرجى وصف المجتمع الذي سيحضر جلسات االستماع الخاصة بك .على سبيل المثال ،هل هم سكان الحي؟ جماعة دينية؟ مجتمع عرقي أو إثني؟
مجموعة من الشباب؟ مجموعة من مقدمي الخدمات؟
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القدرة على أداء العمل
·

صف عملية إجراء جلسات االستماع ،على أن تشمل توظيف المشاركين المجتمعيين حتى رفع تقرير بالمعلومات إلى .ACCYF
o

كيف ستوظف المشاركين؟

o

هل سيكون االجتماع (االجتماعات) عبر اإلنترنت أو بالحضور الشخصي (إذا كان بالحضور الشخصي ،فيجب اتباع جميع بروتوكوالت
الوقاية ضد كوفيد)؟
ما هي الحوافز التي ستقدمها للمشاركين؟

o

كيف تخطط لعقد المحادثات (اجتماعات ثنائية ،مجموعات صغيرة ،وما إلى ذلك)؟

o

كم عدد جلسات االستماع التي تخطط الستضافتها؟

o

·

يُرجى إخبارنا بمؤهالت منسق (منسقي) جلسات االستماع المقترح .على سبيل المثال ،هل هذا الشخص فرد في المجتمع أو من السكان الذين ستستمع
إليهم؟

الميزانية
·

مضطرا الستخدام
قدِّم ميزانية بسيطة للعملية الوارد وصفها أعاله باستخدام القالب المتوفر في الصفحة التالية .انظر أدناه للحصول على مثال .لن تكون
ً
جميع الفئات ،وإنما فقط تلك التي تنطبق على عرضك.
ورقة عمل ميزانية نموذجية
االسم:

اإلرشادات:

كايسي فارمر

يُرجى إدراج كل مصروفات معينة الستكمال مشروعك.
المبلغ اإلجمالي من ACCYF

القائمون بالعمل:
المنظم (المنظمون)

$120

المنسق (المنسقون)

$130
إجمالي عدد الموظفين

$250

المستلزمات/األشياء األخرى المطلوبة ألداء العمل:
المستلزمات (مثل اللوحات الورقية ،أقالم التحديد)

$30

الطباعة (مثل المنشورات ،النشرات)

$15

النقل

$15

رعاية األطفال

$40

حوافز المشاركين (مثل الطعام ،الحوافز)

$150
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مصروفات أخرى (يُرجى سردها)
مصروفات التشغيل اإلجمالية

$250

خاص فقط بمنظمة  501c3غير الربحية:
المصروفات اإلدارية غير المدرجة أعاله
أتعاب الوكالء المالية

$0

غير ذلك (يُرجى التحديد)

$0
المصروفات اإلدارية اإلجمالية

المصروفات اإلجمالية:

$0
$500
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ورقة عمل الميزانية
االسم*

اإلرشادات:

______________________________________________

يُرجى إدراج كل مصروفات معينة الستكمال مشروعك.
المبلغ اإلجمالي من ACCYF

القائمون بالعمل:
المنظم (المنظمون)

$0

المنسق (المنسقون)

0
إجمالي عدد الموظفين

$0

المستلزمات/األشياء األخرى المطلوبة ألداء العمل:
المستلزمات (مثل اللوحات الورقية ،أقالم التحديد)

.0

الطباعة (مثل المنشورات ،النشرات)

.0

النقل

.0

رعاية األطفال

.0

حوافز المشاركين

.0

مصروفات أخرى (يُرجى سردها)

.0
مصروفات التشغيل اإلجمالية

$0

خاص فقط بمنظمة  501c3غير الربحية:
المصروفات اإلدارية غير المدرجة أعاله
أتعاب الوكالء المالية

.0

غير ذلك (يُرجى التحديد)

.0
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المصروفات اإلدارية اإلجمالية

المصروفات اإلجمالية:

شكرً ا لك على اهتمامك .نتطلع قد ًما لتلقي طلبك!

$0

$0
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