
فوری حقائق

ایمرجنسی کمیونٹی سپورٹ فنڈ ان رجسٹر شدہ خیراتی اداروں اور اہل عطیہ گیروں

سے متاثرہ مقامی ضرورت مند آبادیوں کو COVID-19 کو سپورٹ کرے گا جو
خدمات فراہم کرنے کیلئے کمیونٹی کی سطح پر پروجیکٹس فراہم کر رہے ہیں۔

درخواست دینے کا طریقہ

درخواستیں مقامی کمیونٹی فاؤنڈیشنز کے

ذریعے 5 تا 30 اکتوبر کے درمیان قبول کی
-cfc جائیں گی۔ براہ کرم
fcc.smapply.ca/prog/ECSF/ یا اپنی مقامی
کمیونٹی فاؤنڈیشن پر درخواست کا پورٹل

مالحظہ کریں۔

پورٹل کے استعمال میں مدد کیلئے

ہماری طریقہ کار کی ویڈیو دیکھیں

(انگریزی اور فرانسیسی زبان میں
(دستیاب ہے

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

اپنی درخواست شروع کرنے کیلئے تیار ہیں؟ آن الئن

درخواست کا پورٹل مالحظہ کریں

چینی کمیونٹیز؛

جنوبی ایشیائی کمیونٹیز؛

خواتین اور لڑکیاں؛

سرکاری زبانوں والی اقلیتیں؛

معذور افراد۔

COVID-19 کے دوران ضرورت مند گروپس
:کی کچھ مثالوں میں شامل ہیں

-COVID فنڈ کمیونٹی کی سطح پر ایسے پروجیکٹس پر کام کرنے والے اہل عطیہ گیروں کو سپورٹ کرتا ہے جو
سے متاثرہ ضرورت مند آبادیوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ 19

رجسٹر شدہ خیراتی ادارے؛

رجسٹر شدہ کینیڈین غیر پیشہ ور کھالڑیوں

کی انجمنیں؛

رجسٹر شدہ کینیڈین بلدیات؛

کینیڈا میں کوئی حکومتی کردار ادا کرنے واال
کوئی رجسٹر شدہ بلدیاتی یا عوامی ادارہ۔

:اہل عطیہ گیروں میں شامل ہیں

Community Foundations of Canada کے ذریعے کون درخواست دے
سکتا ہے؟

اکثر پوچھے گئے سواالت، ویبینارز وغیرہ سمیت
مزید معلومات کیلئے، ہماری ویب سائٹ
مالحظہ کریں اور ہماری درخواست دہندہ کیلئے

گائیڈ دیکھیں (انگریزی اور فرانسیسی زبان میں
دستیاب)۔

ایمرجنسی کمیونٹی
سپورٹ فنڈ

کے ذریعے درخواست دے سکتی ہیں۔ Canadian Red Cross غیر منافع بخش تنظیمیں*

سواالت ہیں؟

covid19@communityfoundations.ca 

613-236-2664

Community Foundations of Canada، Canadian Red حکومِت کینیڈا کی جانب سے فنڈ شدہ، یہ
Cross اور United Way Centraide Canada کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے۔

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

communityfoundations.ca/ecsf/
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