
 
 

 (LIHEAP) لخدلا يدودحمل ةیلزنملا ةقاطلاب ةدعاسملا جمانرب
 2020-2019 ةیمیوقتلا ةنسلل عئاقولا ةحفص
 ةیلحملا ةیعمتجملا تامدخلا ةرادإ فارشإ تحت
 ةیعمتجملا لمعلا تالاكو لبق نم ةمدقم تامدخ

 
 
 :)2( نیرصنع بجومب ضفخنملا لخدلا تاذ رسألا ةدعاسم :ضرغلا

 .ةلھؤملا رسألا ةفاكل ةدعاسملا میدقت – معدلا .1
 .ةئفدتلل اھتجاح نیمأت يف ةمزأ ھجاوت يتلا ةلھؤملا رسألل ةدعاسملا میدقت – ةمزأ .2

 
 الك تابلط لبقت .ةظفاحم/يتنواك 120 عیمج يف نیرصنعلا قیبطتل ةیعمتجم لمع ةلاكو نیرشعو ةثالثب  .Community Action Kentucky, Incةكرش لصتت فوس :قیبطتلا ةقیرط

 .ةظفاحم/يتنواك لك يف ةددحم عقاوم وأ ةیلحملا ةیعمتجملا لمعلا تالاكو بتاكم يف نیرصنعلا
 
   :ةرسألا دارفأ ددعلً اقفو ةددحملا ةیلاتلا غلابملا نم لقأ وأ دودح يف ةرسألا لخد نوكی نأ بجی )1 :لیھأتلا

 
    

 
 
 
 

 .ةرسألا يف يفاضإ درف لكل رالود 479 فضأ
 

 .راجیإلا ةعفد يف ددحم ریغ ءزجك ةئفدتلا فیلاكت عفدی يذلا صخشلا وأ لزنملا ةئفدت فیلاكت نعً الوئسم نوكی نأ بجی )2
 قاعم صخش وأ/و  .ربكأ وأ ةنس 60 لقألا ىلع ةلئاعلا دارفأ نم دحاو رمع ناك اذإ رالود 3000 وأ ةلئاسلا دراوملا نم رالود 2000 نم رثكأ ھیدل نوكی ال نأ بجی )3

 دراوملا تناك اذإ رالود 4000 غلبملا نوكی دق ،ةیشیعملاو ةیبطلا تاقفنلا دیدستل اھیلا لوصولا نكمی ةلئاس دراوم بلطتی ضرم نم يناعی اھدارفأ دحأ يتلا رسألا ءانثتساب
   .ةماقإو ةیبط فیلاكت عفدل مدختست

 وأ نابورب زاغ وأ محف وأ بشخ ھمدختسی يذلا ةرارحلا ردصم ناك اذإ بلطلا بحاص ىدل دوقولا ذافن نم مایأ 4 لالخ ةمزألا بلط مدقی نأ بجی ،لیھأتلا تابلطتمل ةفاضإ )4
 .)يئاھن راعشا وأ ءاھنإ راعشا وأ عفدلاب رخأت راعشا ً:الثم( عفدلا يف رخأتلا راعشا وأ ةئفدتلا ردصم عطق راعشإ عئابلا نم ھمالتسا ةلاح يف وأ نیسوریك وأ دوقولا تیز
 تناك اذإ ً.اقبسم ةعوفدملا ةیئابرھكلا مھتامدخ ذافن نم مایأ 10 نمض اوناك اذإ نیلھؤم اونوكی فوسً اقبسم ءابرھكلا ةفلكت عفد جمانرب يف نیكرتشملا ةمزألا تابلط يمدقم
  .نكسلا ءالخإ راعشإ زاربا بلطتی ،راجیإلا ةعفد نمً انیعمً اءزج تسیل ةقاطلا فیلاكت

 
 

 

  
 .ةیلاملا دراوملا قافنا ىتح وأ 2020 سرام 31 ىلإ 2020 ریانی 6 نم بلطلا میدقت نكمی  :ةمزأ
 وأ ةرسألا بر سیل نیعملا لثمملا ناك اذإ  .ىرخا تابیترت ذاختال مھتقطنم يف يعمتجملا لمعلا ةلاكوب لاصتالا مھیلع مھسفنأب بلطلا میدقت مھنكمی ال نیذلا تابلطلا ومدقم
 يتلا ةیلحملا يعمتجملا لمعلا ةلاكوب لاصتالا نیعم لثمم مھیدل سیل نیذلا دارفألا ىلع .ةرسالا نع ةباین بلطلا میدقتل ھضوفی عقوم نایب لثمملا ىدل نوكی نأ بجی ،ةجوزلا
  دق
 .بلطلا میدقت ھنكمی ةرسأ لك نم طقف دحاو صخش .مھل لثمم داجیإ يف مھتدعاسم اھنكمی

 قئاثولا
 :ةبولطملا

 :مھعم يلاتلا راضحإ تابلطلا يمدقم ىلع
 .ةرسألا دارفأ نم درف لكل )ءارضخلا ةقاطبلا( ةمئادلا ةماقإلا ةقاطب وأ يعامتجالا نامضلا مقرب تابثا .1
 .قباسلا رھشلا نم ةرسألا دارفأ ةفاك لخدب تابثا .2
 عوفدملا ءابرھكلا جمانرب يفً اكرتشم تنك اذإ ءابرھكلا ةكرش نم ةروتاف ،راجیإلا يف ةلومشم ةئفدتلا تاقفن تناك اذإ كلملا بحاص نم تابثا وأ ةئفدت ةروتاف ثدحأ .3

 ً.اقبسم
 .ءابرھكلاو ةئفدتلا دوقو رداصم ةفاكل باسحلا ىلع مسالاو باسحلا مقر .4
 
 ءاھنإ راعشا وأ عفدلاب رخأت راعشا ً:الثم( عفدلا يف رخأتلا وأ عطقلا راعشإ راضحإ ءابرھكلا وأ يعیبطلا زاغلل ةدعاسملا تابلط يمدقم ىلع ،ةمزألا رصنعل ةبسنلاب ،ةفاضإ
ً اقبسم ءابرھكلا فیلاكت عفد جمانرب يف نیكرتشملا تابلطلا يمدقم .نكسلا ءالخإ راعشإو كراجیإ دقع كعم رضحت نأ كیلع ،ةئفدتلا لمشی كراجیإ ناك اذإ .)يئاھن راعشا وأ

   ً.اقبسم ةددسملا ءابرھكلا ةفلكت نم لقأ وأ مایأ 10 مھیدل يقب ھنأ نیبت ءابرھكلا ةكرش نم نایب راضحإ مھیلع
 تادعاسملا
 لالخ ةفلكت ىلعأ دوقو مدختست يتلاوً الخد لقألا رسالا  .ةئفدتلا يف لمعتسملا دوقولا عونو رقفلا ىوتسم ىلع دنتسی فوس ةرسالا ھیلع لصحت يذلا ةدعاسملا غلبم  :معدلا :ةمدقملا

 دوقول دوزملا يسیئرلا عئابلل عفدلا ةقحتسم تادنتسم لكشب تادعاسملا نوكتس .ةدعاسم ىلع لصحتس ةلھؤملا رسالا ةفاك  .ةدعاسم ىلعأ ىلع لصحت فوس ةئفدتلا مسوم
 .ةرسألا ةئفدت

 
 غلبم وأ ةرسألل ةئفدتلا دوقو ریفوتل ةیلحملا ةیعمتجملا لمعلا ةلاكو ةفلكت ىصقألا ةدعاسملا غلبم دیزی ال نأ ةطیرش ةمزألا فیفختل مزاللا غلبملاب ةدعاسملا ددحت  :ةمزأ

 ةراعم ةئفدت ةزھجأ وأ (sleeping bags) مون سایكأ وأ تایناطب وأ ةمدخلا لصو ةداعإ وأ دوقو میلست لكشب ةدعاسملا نوكت دق  .ءابرھكلا وأ زاغلا ةفلكتل رالود 400
  .ةئراطلا تالاحلا يف ةعاس 18 وأ ةعاس 48 لالخ ةمزألا فیفخت ةدعاسم رفوت .ةئراطلا تالاحلل ىوأمو

 ةلاحإ
 لمعلا ةلاكول ،2020-2019 ةیمیوقتلا ةنسلل عئاقولا ةحفص ،ةقاطلاب لخدلا يدودحم ةدعاسم جمانرب يرصنع نم يأ نع ةیفاضإ تامولعم نوبلطی نیذلا ءالمعلا لاحی :ءالمعلا

  .)عمسلا ءافعضل TTY طخ رفوتی( 3452-456-800-1 يناجملا مقرلا ةطساوب (CAK) يكاتنكل ةیعمتجملا لمعلا ةلاكو وأ ةیلحملا ةیعمتجملا

 قوقح
 نع ةیلحملا ةیعمتجملا لمعلا ةلاكو يفظوم دحأ لبق نم ھتیضق فانئتسا يف بغری بلط مدقم لك مالعإ بجی  .ھتدعاسم ضفر ةلاح يف ھقوقحب بلط مدقم لك غلبی بلطلا مدقم

 .ةیرسألا تامدخلاو ةحصلا ةرازو ىدل فانئتسالا ھنكمی ً،ایلحم ذختا يذلا رارقلا نع ضار ریغ بلطلا مدقم ناك اذإ  .ىوكش میدقت تاءارجا

 طقف (LIHEAP) ةقاطلاب لخدلا يدودحم ةدعاسم مدختسا .(LIHEAP) لخدلا يدودحمل ةقاطلاب ةدعاسملا ىلع لوصحلل تامولعم يفخت وأ ةبذاك تامولعم يطعت ال :دعاوقلا
 تادعاسم مادختسا ةءاسا وأ لایتحالاب قلعتت تامولعم يأ نع غلبأ .لایتحالا ةمھتب كتمكاحم متی دقو LIHEAP كتدعاسم فقوتت دق ،دعاوقلا هذھ كقرخ ةلاح يف  .كترسأل

LIHEAP 2970-372-800-1 نخاسلا مقرلاب لاصتالا قیرط نع. 

 يرھشلا يلامجإلا لخدلا ةرسألا دارفأ ددع يرھشلا يلامجإلا لخدلا ةرسألا دارفأ ددع
1 $ 1,354 5 $ 3,269 
2 $ 1,832 6 $ 3,748 
3 $ 2,311 7 $ 4,227 
4 $ 2,790 8 $ 4,705 

 میدقت ةدم
 :بلطلا

   ةرسألا بر ةلئاع مسا نم لوألا فرحلا ىلعً ادانتسا يدجبألا بیترتلا بسح تابلطلا لوبق متی .1920 ربمسید 13 ىلإ 1920 ربمفون 4 نم ةرتفلا لالخ بلطلا میدقت بجی  :معدلا
 :يلاتلا لودجلا مادختساب

 N 2 ربمسید H 18 ربمفون موی لوأ -A 4 ربمفون
 O, P 3 ربمسید H 19 ربمفون نیفظوملا موی 5 ربمفون
 Q, R 4 ربمسید I, J 20 ربمفون B 6 ربمفون
 S 5 ربمسید K 21 ربمفون B 7 ربمفون
 قلغم ریغ 6 ربمسید L 22 ربمفون C 8 ربمفون
 S 9 ربمسید M 25 ربمفون قلغم 11 ربمفون
 T 10 ربمسید M 26 ربمفون D, E 12 ربمفون
 U, V, W 11 ربمسید نیفظوملا موی 27 ربمفون F 13 ربمفون
 X, Y, Z 12 ربمسید قلغم 28 ربمفون G 14 ربمفون
 موی رخآ – قلغم ریغ 13 ربمسید قلغم 29 ربمفون قلغم ریغ 15 ربمفون




