
  

 

 
 

 األسئلة   المتداولة  عن ِمنحة الشباب  

 

  Innovationإننا سعداء لتقدمك  للحصول على ِمنحة الشباب    يُرجى استخدام المعلوماتالتالية  لإلجابة عن األسئلة األساسية عن منحة الشباب  " 

Grant ، " فريق ِمنح االشباب  في منطقتك أو حال كان لديك المزيد من األسئلة يُرجى التواصل مع    تعبئة طلب المنحة ومواضيع أخرى  مهمة  . في

 في المقر الرئيسي. قائمة الجهات المعنية للتواصل متوفرة  في آخر المستند  .   

 ما هي ِمنحة الشباب؟  

دم لتق تعطى ِمنح الشباب  لدعم المشاريع التي  يقودها  شباب مع و من دون إعاقة    بهدف تعزيز دمجهم في المدرسة والمجتمع؛ يستطيع الشباب ا 

دوالر أمريكي عن المشاريع     2000دوالر أمريكي، أو    1500دوالر أمريكي، أو    1000دوالر أمريكي، أو    500للحصول على منحة تبلغ قيمتها  

 المفترحة.  

 من الذي يستطيع التقدم للحصول على ِمنحة الشباب؟  

ا  وفي حالة تقدم ثنائي موّحد )شاب من دون إعاقة فكرية  وشاب من  عام    - 14  25الشَّباب  مع او من دون إعاقة فكرية    وتتراوح أعمارهم بين و 

 ذوي اإلعاقات الفكرية ( يجب أن يكون الشابان  ضمن األعمار المطلوبة عند تقديم الطلب. 

 هل يجب أن يكون المتقدم ثنائيًّا موحد ا للحصول على التمويل؟ 

 نائي موّحد  ال، ولكن  سيكون هناك تفضيل   للمشاريع  التي يديرها ث 

 ما هو مبلع التمويل المتاح؟

 دوالر أمريكي.   2000دوالر أمريكي، أو    1500دوالر أمريكي، أو    1000دوالر أمريكي، أو    500تبلغ قيمة ِمنح الشبا  

 ما هي المشاريع المؤهلة لِمنحة  الشباب ؟  

الخاّص المعتمد، على أن يتوافق مع هدف واحد أو أكثر من األهداف    للحصول على الِمنحة، يجب أن يدير المشروع شاب/شباب من برنامج األُوِلمبياد 

 الرئيسية اآلتية: 

 إنشاء مدارس،  جامعات ومجتمعات جديدة دامجة ، أو تطوير  المتوفر  منها     •

 جذب شباب قادة   جدد في المدارس  ، الجامعات أو المجتمعات    •

 تعزيز االستدامة والجودة في البرامج الرقمية القائمة على الشباب/ المدرسة أو المجتمع .  •

 كيف يتم تقديم الطلب؟   

 يضم الطلب  المعلومات التالية:  

 جزء سردي.  •

 ميزانية المشروع الرئيسة.   •

 نموذج اتفاق موقع من قبل  موظفين  في  برنامج األُوِلمبياد الخاّص  لضمان  تنفيذ المشروع.   •

 صور  للشباب القادة.   •

 قد تختلف  مواعيد فتح باب التقديم وفترة المتابعة  ستُعلن التفاصيل المحددة مع بدء كل دورة   

 كيف يُرسل التمويل إلى الشاب/الشباب؟  

إلى البرنامج المعتمد لصاحب الطلب، ويجب أن يعمل البرنامج مع الشاب/الشباب مباشرة  لتحديد طريقة توزيع التمويل على   يُرسل التمويل كامل  

 للطلع على التفاصيل والتأكيد . "  Grant Processالمشاريع  المنجزة  بنجاح.  مع ذلك توجد استثناءات يُرجى االطلع على صفحة   المنحة " 
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 المطلوبة؟   ما هي التقارير 

 مطلوب تقرير نهائي فقط لِمنح  الشباب وسوف يتوفر  نموذج تقرير، و المعلومات التالية  ستكون مطلوبة : 

 كلمة على األقل يصف خبرة الشباب  القادة   مع المشروع    800- 500منشور مدونة شخصية من   •

 صورة للمشروع    15ثانية عن المشروع أو    30صور وفيديو مدته     10 •

 اس من فرد  من ذوي اإلعاقات الفكرية  ممن تأثروا بالمشروع.  اقتب  •

 اقتباس من شاب من دون إعاقة فكرية. ممن مثل  تأثروا بالمشروع   •

 اقتباس من شخص بالغ ممن شاركوا في المشروع  مثل  معلم ،   مدير،   ولي أمر،   سلطة محلية، أو موظف، أو غير ذلك.  •

 المقاييس المحققة  •

 مشاركة  على وسائل التواصل اإلجتماعية  عن المشروع )مثل فيديو على يوتيوب، أو مقال إخباري على اإلنترنت، أو غير ذلك(  •

 حة لي/ لنا من أجل إنجاز المشروع؟  ما المدة المتا 

 أثناء  تعبئة الطلب ،سيُطلب من المتقدم تحديد مدة المشروع بناء  على االختيارات  التالية:

 أشهر     6 •

 أشهر      9 •

ا من مدة الشروع التي يختارها المتقدم .  30تفديم التقرير النهائي بعد      يوم 

 ما هو الدعم والموارد المتاحة لي؟

جميع المتقدمين للحصول على الِمنحة  مشاهدة  مجموعة اإلجتماعات  على اإلنترنت قبل تقديم تقريرهم النهائي، وكذلك إنهاء دورة إدارة  سيُطلب من  

 المشاريع عن بعد؛ توجد على صفحة مشروع  الشباب  مصادر عامة،   معلومات محددة حسب المنطقة، هذه المعلومات  متوفرة لك كمرجع.  

 حتفاظ بإيصاالت  على إيصاالت  عند الصرف من هذه المنحة؟  هل نحتاج اإل 

 امين.   نعم، ليس عليك  تقديم اإليصاالت مع التقرير النهائي إلى األُوِلمبياد الخاّص الدولي، ولكن يجب إعطاؤها إلى البرامج  وحفظها لمدة ع 

 

ا عن المشاريع الناجحة في الماضي؟    أين يمكن  أن أجد أمثلة وأفكار 

يُرجى  مراجعة  الرابط ،  Special Olympics Global Youthيمكنك مشاهدة بعض المشاريع المعتمدة على صفحة  

h.org/feahttps://www.specialolympicsglobalyout     لإلطلع على  هذه األمثلة الناجحة  علوة   توجد على صفحة المصادر بعض

 المشاريع الناجحة مصنفة حسب أنواع المشاريع ومتاحة  كمرجع هنا    

 هل ستكون هناك فرص أخرى للتقديم؟  

 نعم، توجد فرصتان كل عام للشباب للتقدم لطلب ِمنح الشباب . 

 ع يعمل مع مدرسة أو جامعة، هل أحتاج إلى موافقة أو توقيع من المدرسة ؟  في حال  أردت إدارة مشرو 

 نعم، من الضروري الحصول على موافقة المدرسة أو الجامعات، وتوقيع مدير المدرسة على المشروع قبل تقديم الطلب. 

ا، ماذا سيحدث   بعد ذلك؟    إذا كان المشروع ناجح 

https://www.specialolympicsglobalyouth.org/
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/fea
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/fea
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/fea
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عالم.  من خلل   سيتم الترحيب  بالشباب   القادة   في شبكة  العالمية لقيادة  ألشباب   وستتاح لهم فرصة التواصل وإنشاء شبكة مع  شباب  قادة حول ال 

 وات عدة     الشبكة  العالمية لقيادة  ألشباب سوف نفعل دور هؤالء الشباب القادة لسن 

 إذا حصل شاب أو ثنائي موّحد على الِمنحة عن مشروع سابق  )خالل المشاركة في مؤتمر الشباب(هل يكون مؤهالا للتقدم مرة أخرى؟  

 نعم، ولكن المشروع المقدم يجب أن يكون ُمختلف ا عن المشروع الذيحصل من خلله على   الِمنحة األولى. 

 ييرات؟ ماذا لو كنت أحتاج إلى بعض التغ 

 :يلي  مما  أي  حدث  إذا 

  أهدافه  أو  المشروع  وصف  في  مهم   تغيير  •

    القادة  الشباب   في  تغيير  •

 . المنحة  من  االنسحاب    البرنامج  رغب  إذا  •

  تمديد  طلب  •

 في  اإلقليمي  ومكتبك  الدولي  الخاص   األُوِلمبياد  من  المقترحات  أو  الموافقة  على  الحصول  تستطيع  حتى    اإلقليمي  العمل   بفريق   ُمسبقًا  االتصال  يُرجى 

   ممكن  وقت  أقرب 
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 لإلتصال    

  innovationgrants@specialolympics.orgالمقر الرئيسي   لألولمبياد   الخاص:  

 

 إفريقيا

 nmumba@specialolympics.orgنحوى مومبا:  

 ctettey@specialolympics.orgكريستال تيتي:  

 tnzvengende@specialolympics.orgتانيا نزفيجند:  

 

 آسيا والمحيط الهادي 

 ltan@specialolympics.orgلين تان:  

 bchoo@specialolympics.orgبيل كو:  

 

 شرق آسيا 

 tli@specialolympics.orgتراسي لي:  

 rzhao@specialolympics.orgروكي زهاو:  

 

 أوروبا أوراسيا

 jhakkinen@specialolympics.orgجيني هكينين:  

 

 أمريكا اللتينية

 jarenas@specialolympics.orgجيسوس اريناس:  

 mcastillo@specialolympics.orgماركيس كاستيللو:  

 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 cs.orgnfetouni@specialolympiنبال  فتوني:    

 seladawy@specialolympics.orgسميرة العدوي:  

 

 شمال أمريكا  

 sprescott@specialolympics.orgسارة بريسكوت:  

 helliotthiggins@specialolympics.orgحنا إليوت هيجينز:  
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