
حقایق فوری

صندوق حمایت اجتماعی اضطراری از آن دسته از خیریه های ثبت شده و کمک گیرنده های واجد شرایط
حمایت می کند که پروژه هایی را در سطح جامعه برای خدمت به گروه های آسیب پذیر محلی که تحت تأثیر

.بیماری همه گیر کووید-۱۹ قرار گرفته اند اجرا می کنند

نحوه درخواست
درخواستها از تاریخ 5 تا 30 اکتبر از طریق

بنیادهای اجتماعی محلی پذیرفته می شوند. لطفا
 به درگاه اینترنتی ثبت درخواست به نشانی

cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/ یا به بنیاد
.اجتماعی محله خود مراجعه کنید

برای راهنمایی در مورد چگونگی استفاده
از درگاه اینترنتی فیلم راهنمای ما را
مشاهده کنید (به دو زبان انگلیسی و

(فرانسوی ارائه می شود

https://www.youtube.com/watch
?v=kHwNF4Mw0Uk&t=21s

آماده اید که ثبت درخواست خود را شروع کنید؟ به
درگاه اینترنتی درخواست مراجعه کنید
cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/

برخی از گروه های آسیب پذیر در شرایط
:بیماری همه گیر کووید-۱۹ عبارتند از

گروه های چینی؛
گروه های اهل جنوب آسیا؛

زنان و دختران؛
اقلیتهای زبانهای رسمی؛
 .افراد دارای معلولیت

این صندوق از کمک گیرنده های واجد شرایط حمایت می کند که پروژه هایی را در سطح جامعه برای خدمت به
گروه های آسیب پذیر محلی که تحت تأثیر بیماری همه گیر کووید-۱۹ قرار گرفته اند اجرا می کنند

:کمک گیرنده های واجد شرایط عبارتند از
خیریه های ثبت شده؛

انجمن های ورزش آماتور ثبت شده در کانادا؛
شهرداری های ثبت شده کانادا؛

نهادهای شهرداری یا نهادهای عمومی ثبت شده ای
.که بخشی از خدمات دولت کانادا را ارائه می دهند

چه کسی می تواند از طریق بنیادهای اجتماعی کانادا اقدام کند؟

برای کسب اطالعات بیشتر از جمله سؤاالت
متداول، وبینارها و موارد دیگر، به وبسایت ما

مراجعه کنید و راهنمای متقاضی ما را (به
.زبانهای انگلیسی و فرانسوی) مشاهده کنید

سازمانهای غیرانتفاعی می توانند از طریق صلیب سرخ*
 .کانادا درخواست بدهند

سوالی دارید؟
covid19@communityfoundations.ca 

613-236-2664

خدمات این صندوق که توسط دولت کانادا تأمین مالی می شود، توسط بنیادهای اجتماعی کانادا، صلیب سرخ کانادا

 .و یونایتد وی سنتراید کانادا ارائه می شود

صندوق حمایت
اجتماعی اضطراری 

communityfoundations.ca/ecsf
communityfoundations.ca/ecsf/applicantguide
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