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عات  إطالق صندوق كنتاك  سط  و و  "ايش األبال "منطقة إلغاثة لجمع التبر  

 

2020مارس  19الخميس   

اوب  بقلم سوزان سبر

 

  ا ت األسبوعإجتمع
   لماض 

منظمت   

 Blue Grass Community Foundation (BGCF) و United Way of the Bluegrass (UWBG)  ق صندوقإلطال  

عات   إطار مبادرة لتوحيد الجهود  للتبر
وس كورونا لف  وتقديم مساعدة فعالة للفئات الهشة من  ،مواجهة انتشار وباء فبر  

  منطقة األباالش
وس كورونا. يالمجتمع ف  رين بصورة حادة من إنتشار فبر ا ووسط كنتاك  والسيما أولئك المتض   

عجمع ا فعيللربحية والمجتمعية لتقادة المنظمات غبر ا عملي ليكسينغتون بلديةيق مع من خالل العمل بشكل وث  اتلتبر

وس كورونا  الجهود  تكثيفو    فبر
رين من تفش  ، سندعم المنظمات اإلقليمية باتحادنا “. من أجل مساعدة المواطنير  المتض 

  الخطوط األمامية لالمتواجدة 
المواطنير  الذين يعانون من صعوبات كل أن  ضمان ونعمل عىل  هذه األزمةمواجهة ف 

ة  د ر الموايمكنهم الوصول إىل ا   ال مثاألساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية ورعاية األطفال والنقل خالل هذه الفب 
يل الت 

ات لمساعدة المزيد من األشخاص اإلستفادة من الموارد ودمجها  نستطيع تكثيف. من خالل إتحادنا لها   مهمة إلحداث تأثبر

.UWBG جونسون ، الرئيس والمدير التنفيذي ل  
 يقول تيموث 

رينالمنظمتير  لجمع ا منعمل تعمل فرق   عات ومنح مساعدات للمتض    لمواجهة هذه األزمة.  رسيعة استجابةك  لتبر

  
ً
  حرفيا

ي يعت    إلنسانيةل الفعىل   حبال"العمل الخبر
  مجتمعنا األفر  مساعدة. إن المساهمة ف 

 ف 
ً
طفال من األ  –اد األكب  تأثرا

ع اآلنإننا ندعو كل من يستطيع االنضمام إلينا  . حبال تجسيدي لهذا  هو فعل -والبالغير  وكبار السن  ا  ." التبر قالت لبر 

.BGCF    آدكب   ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

ييتكون كائتالف إقليم    أخرى ويعملقاطعات مالصندوق  يشملست مقاطعة فاي إضافة إىل ة من المنظمات الخبر

كاء األعمال الذين يعملون عىل    تقدم اإلغاثة توزيــــع والحكومة والقادة الدينيير  ورس 
التمويل برسعة للمنظمات المجتمعية الت 

   لحد دوالر  000,175أعلن الصندوق اليوم أنه جمع أكب  من و . درجات متفاوتةب باألزمةالمتأثرة  ناطقوالموارد األساسية للم

عير  المجتمعيير   BGCF   ومبيعات قمصان والمتبر كاءالاآلن ، وذلك بفضل   كات ، و تحال من رس  ي ف الرس  صناديقمسبر   

 Kentucky for Kentucky من جمعية "United We Stand" و "Team Kentucky" 

كاء الرئيسيير  كل من:   يشمل تحالف الرس 

Valvoline, Alltech Foundation, Toyota, Immanuel Baptist Church, Southland Christian Church, the Jenna 

and Matthew Mitchell Foundation, the Council of State Governments, Kentucky for Kentucky, 

iHeartMedia Lexington, WKYT, FOX-56 and Smiley Pete Publishing. 
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  مجال كل من  تم تصميم الصندوق لتكملة عمللقد 
الصحة العامة المحلية والمنظمات غبر الربحية  الهيئات العاملة ف 

روا ألفراد واألرس الذين دعم تدفق ال تها اتوسيع قدر بومية الحك هيئاتوالدينية وال   المرض واالضطرابات لنتيجة تض 
تفش 

تبةاالقتصادية  عن ذلك.  المب   

 هتقالهذا ما  األزمة"بهذه الطريقة سنتجاوز هذه  ،جار لجاره و الصديق لصديقه و ذوي األعمال للمجتمع"بمساعدة ال

جديدة ، ردت ليكسينغتون قيود  بروز  عموجة بعد موجة م هذه األزمة طور "مع ت وواصلت:  . ليندا غورتون رئيسة البلدية

مساعدة  و أ، أحد المطاعم منالعشاء  وصيلتك...   قليلة وسائلتواصلنا ببدأنا بموجة بعد موجة من اللطف والرحمة. لقد 

  ت شكر أتقدم بال. أكبر وقوف السيارات. واليوم نتواصل بشكل لوفتح أماكن أ، جار مسن
كات والمؤسسات الت   بذل جهودا للرس 

  ليكسينغتون وعبر و هيل األماليوم لتس
". كنتاك  وسط   و أباالتشيا  منطقة ر عىل آالف األشخاص ف    

  و 
     المجتمعات األزمة لدى مواجهة يتحرك المسؤولون برسعة إلصدار الجولة األوىل من المنح اإلقليمية لزيادة المرونة ف 

عىل توزيــــع  للمساعدة مخزن هللا""  God’s Pantry  رة بشكل   وستمنح المنحة األوىل هذا األسبوع إىل متفاوت. المتض 

  جميع أنحاء المنطقةوجبة  00010,
. غذائية للمحتاجير  ف   

عاتجمع ا تواصل طالما  دوريا  سيتم إصدار منح االستجابة الرسيعة عىل أساس متجدد و    ا التبر
  لوباء طوال مراحل تفش 

BGCF من األزمة  
. ستديراالحتياجات تزايد  ، مما يجعل من الممكن نقل الموارد برسعة والتكيف معومراحل التعاف   

UWBG     الوثيق مع المستشارين المجتمعيير  و  بالتعاون و    الم  
 
عات من صندوق الصادرة حن اكة مع جمع التبر    بالرس 

 الحكومات المحلية. 

https://bgcf.givingfuel.com/coronavirus نت ع عبر اإلنب    موقع:  ، قم بزيارةللتبر

United Way of the Bluegrass عاتلمعرفة المزيد حول صندوق ا وس كورونا  لتبر   فبر
   قم بزيارة موقع ،لمواجهة تفش 

Bluegrass Community Foundation : موقعأو    


