
دیگوسن بنیاد 

ت* از معاف خیریه  وضعیت یا (c)501 (3)عمومی خیریه وضعیت با غیرانتفاعی سازمان یک شما سازمان آیا مالیا
معادل وضعیت است؟ آن خدمت در و شده واقع دیگو سن شهرستان جوامع در که است آن معادل مالیاتی معافیت 
ی شامل میتواند مالیاتی معافیت  ها ی مانند دولتی نهاد ها ی، یا شهرستانی ایالتی، دولتی واحد ی شهر ها هنده کلیسا ارائهد

ی  ها ت و خیریه، برنامه ها)، دولتی مدارس مانند آموزشی مؤسسا ها (منطقه ی و کالج ها ی دانشگاه معافیت وضعیت دارا
باشند. .هزینه کمک دریافت شرایط واجد همگی مالیاتی 

مالی حامی عنوان به است ممکن (c)501 (3)عمومی خیریه موسسه یک دارد؟ مالی حامی شما سازمان آیا مالی* حامی 
ی  ی متقاضی برا ی دیگر ش ارائه و هزینه کمک مدیریت برا کند.عمل دیگو سن بنیاد به منظم مالی گزار
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کاربرد دیگوسن بنیاد 

آره

آره

خیر

خیر

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه 

معرفی

شایستگی

ی هزینه کمک برنامه غیرانتفاعی شریک عنوان به شرکت به خود عالقه خاطر به شما  جامعه!غذا

ت مشارکت با  ی به  (SDF)دیگو سن بنیاد دیگو، سن شهرستان عمومی بهداشت خدما ها منظور به جامعه غذایی مواد موجود و جدید پروژه
ی جمله از جامعه غذایی امنیت بهبود  ها ش تولید، پروژه هد اعطا بودجه دیگو سن شهرستان سراسر در غذایی مواد توزیع و پرداز کرد. خوا

محدود.دسترسی با جوامع و درآمد کم جوامع در ویژه به غذایی، حاکمیت افزایش 

ب  هاانتخا

ب  هاانتخا

ی خود، درخواست ارسال از قبل که است مهم  ها ب صفحه در که را موجود منابع همه و هزینه کمک دستورالعمل کمک برنامه و
کنید.بررسی دادهایم، قرار شما اختیار در جامعه غذایی هزینه 
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ت خیر -پروژه خدما
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کاربرد دیگوسن بنیاد 

ت  ی اولیه شرایط واجد پروژه* خدما ی هزینه کمک برنامه برا ی منطقه یک در باید ها پروژه که است این جامعه غذا واجد سرشمار
ی مسیر یک مایلی  ½فاصله در یا شرایط  ی پروژه آیا شوند. واقع شرایط واجد سرشمار ی از یکی در شما پیشنهاد ی سرشمار ها
ی دستورالعمل در مندرج شرایط واجد  شود؟می انجام هزینه کمک ها

ی  ها ی منطقه یک در شما پروژه اگر  *جلسه معیار ی مایلی  1/2در یا شرایط واجد سرشمار  ٪100نگیرد، قرار شرایط واجد سرشمار
ی  ت درخواستی بودجه توسط که افراد هند می ارائه خدما ی از یکی حداقل د ها شده (تعیین نامتناسب تأثیر تحت جمعیتی معیار
ت توسط  هند برآورده را متحده) ایاال ت کرد. خوا ی)؟ خزانه وزار ب زیر در را الزم شرایط از مورد چند یا یک لطفاً دار کنید:انتخا

ی اساس بر بودن شرایط واجد اگر  *تأیید به قادر  ها شرکت  ٪100توانید می آیا هستید، نامتناسب تأثیر تحت جمعیتی معیار
ها این که را خود کنندگان  ش و کنید تأیید دارند را معیار هید؟گزار د

ی شده اعطا کمکی وجوه میتواند شما سازمان آیا  *وجوه کردن خرج به قادر  کند؟خرج  2024دسامبر  31تا را پروژه این برا

ش  ت که مشتریانی میان در را بودن شرایط واجد چگونه راستیآزمایی* رو ی میشوند ارائه خدما ی میکنید؟ پیگیر هد نشان سوابق مثال، برا که کسانی همه که مید

ت آنها به بودجه این  هستند. CalFreshدریافتکنندگان میکند، ارائه خدما

آره

1000کاراکتر: محدودیت 

خیر

خیر

خیر

آره

ت دریافت  ی دولت توسط شده ارائه خدما یقبیله ها ا

آره

ب  هاانتخا

ب  هاانتخا

ب  هاانتخا

هایی  ب میکنند زندگی سالم ربع کمترین  HPIیا  HUDدر که انتخا
ی در  ها درآمد کم میکنند، شرکت شرایط واجد فدرال برنامه

ب  میشوند.محسو
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ی تراکت  ی ها شرایط:واجد سرشمار

ی برنامه  :ARPAاز شرایط واجد فدرال ها

ی که کسانی  • ی دستورالعمل از درصد  185از کمتر درآمد ی فدرال فقر ها ی دستورالعمل آخرین اساس بر خانوار پایه اندازه برا فقر ها
دارند. HHSتوسط شده منتشر 

امتیاز •

یا،

ی ویژه مکمل تغذیه برنامه  • (WIC)کودکان و نوزادان زنان، برا

ی مکان فهرست  • ی نظر (از سالم ربع کمترین سالم ها یافت اینجا در که است) شده مشخص متوسط و تیره آبی نواحی عنوان به بصر
شود.می 

ی یارانه مدیکر  Dبخش  • درآمدکم ها

ها  درآمد:کم جوامع و خانوار

(SSI)تکمیلی تضمینی درآمد  •

ی کمک  • پلمالی ها

ت توسط شده تعیین تعیین  • ی توسعه و مسکن وزار ت شهر .(HUD)متحده ایاال

ی کمک  • ی موقت ها ی خانواده برا (TANF)نیازمند ها

ی  •میشود شناخته  CalFreshعنوان به همچنین  ،(SNAP)تکمیلی تغذیه کمک برنامه  • ها هار برنامه پایین قیمت با و رایگان نا

(NSLP) /مدرسه صبحانه یا و(SBP)

ی  ی تراکتها ی شرایط واجد سرشمار یا،و/کنید پیدا اینجا در میتوانید را دیگو سن شهرستان برا

ی منطقه متوسط درآمد از درصد  40از کمتر درآمد  • ی داده آخرین اساس بر آن خانوار اندازه و شهرستان برا .HUDتوسط شده منتشر ها

ی کوپن  • 8بخش ها

ت شما سازمان اندازه مورد در مندیم عالقه ما برنامه، این از بخشی عنوان به  ی اطالعا ی از لطفاً کنیم. کسب بیشتر ی زیر فضا بودجه کردن وارد برا
ی، بودجه لطفاً است، دالر  50000از بیش شما عملیاتی بودجه اگر کنید. استفاده خود سازمان عملیاتی  ی، برنامها نیز را خود ساالنه بودجه و ادار

بگذارید.اشتراک به 

تعاریف

هایی  ی برنامه برخی شرایط واجد که خانوار هستند:فدرال ها

ی به کمک برنامه  • (LIHEAP)کم درآمد با خانه انرژ

ی*سال عملیاتی بودجه  جار

دیگوسن بنیاد 

پ 3 2023فوریه  10در: شده چا

کاربرد

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه 

ت  سازماناطالعا

20کاراکتر: محدودیت 
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ت  امضاکنندهاطالعا

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه 

کاربرد دیگوسن بنیاد 
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هید. شرح خود جامعه در را خود سازمان نقش و پیشینه تاریخچه* و پیشینه  ی فرد به منحصر طور به چگونه د برا
هداف پیشبرد  ی دستورالعمل در که جامعه ا ت در دارید؟ قرار است، شده مشخص مالی کمک ها نحوه امکان، صور
هید.شرح را گذشته در شما سازمان مشابه یا مرتبط کار انجام  د

امضاکننده*ایمیل 

امضاکننده*خانوادگی نام 

ی برنامه بودجه  یسال ا جار

ی  ی شما سازمان چگونه که بگذارید اشتراک به لطفاً انجمن* صدا از کند، می متمرکز کارتان در را جامعه صدا
ی جامعه از نمایندگی طریق از جمله  ت در که ا کند.می خدمت شما کارکنان یا مدیره هیئ

ی جمع بودجه  ی کمک آور یسال مالی ها جار

امضاکننده*نام 

امضاکننده*عنوان 

ی بودجه  یسال ادار جار

امضاکننده*تلفن شماره 

ت (در شما مالی حامی یا شما سازمان در شخص این  ی قانونی صالحیت که است وجود) صور طرف از را مالی کمک قرارداد اجرا
س یا اجرایی مدیر عامل، مدیر معموالً دارد، شما سازمان  مدیره.هیئت رئی

سابق:

250کاراکتر: محدودیت 

20کاراکتر: محدودیت 

20کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

3500کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت  555-555-5555

20کاراکتر: محدودیت 

3500کاراکتر: محدودیت 

254کاراکتر: محدودیت 
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250کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

2شخصیت: محدودیت 

7000کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

250کاراکتر: محدودیت 

7000کاراکتر: محدودیت 

1000کاراکتر: محدودیت 

پروژه*نام 

مالی*حامی نام 

مالی*حامی خیابان آدرس 

ت  مالی*حامی دول

پروژه*ی خالصه 

مالی*حامی  EINشماره 

ZIP  مالی*حامی

مالی*حامی شهر 

هداف عنوان به را خود انتظار مورد نتایج لطفاً انتظار* مورد نتایج  ی کنید خالصه  SMARTا و انگلیسی زبان به کلی (نما
هداف گلوله. نقطه شش تا چهار در اسپانیایی)  ت به  SMARTا ی، اندازه قابل خاص، شوند: می توصیف زیر صور گیر

ت در حتماً زمان. خاص و بینانه واقع تخصیص، قابل  ی را زمانی جدول و زمینه نیاز، صور در خود انتظار مورد نتایج برا
بگیرید.نظر 

ی عالمت از لطفا  ت اختصار کنیداستفاده  2حرف حال

ی دستورالعمل با آن مطابقت نحوه و خود پروژه لطفاً پروژه* هدف  ی برنامه هزینه کمک ها هید . شرح را  2023جامعه غذا ت در د از نیاز صور
کنید.استفاده گلوله یا لیست یک 

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه  پ 5 2023فوریه  10در: شده چا

کاربرددیگوسن بنیاد 

ت  مالیحمایت اطالعا

ت  پروژهاطالعا
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پروژهبودجه 

دیگوسن بنیاد 
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کاربرد

ی منطقه و جامعه لطفاً شده* خدمت جوامع  هید خدمت آن به پروژه این طریق از که را ا کنندگان شرکت با ارتباط و ارتباط نحوه و کرد خوا
هید.توضیح را برنامه  د

ش* و ارزیابی  ی اندازه را خود پروژه موفقیت چگونه گزار ی فضا این از لطفاً کنید؟ می گیر ی توصیف برا ها ش ی که ارزیابی رو ی برا موفقیت پیگیر
هد مشارکت شما پروژه ارزیابی در کسی چه اینکه و میکنید استفاده پروژه این  را ارزیابی کاربرگ نمونه یک توانید می کنید. استفاده داشت، خوا
ببینید.اینجا در اسپانیایی و انگلیسی زبان به 

پروژه*بودجه 

ی هر نقش مشارکت*  ی ویژه به پروژه، اضافی شرکا ی شرکا میکنند، کمک کار این کردن امکانپذیر به که را شده سرمایهگذار
هید. شرح خالصه طور به و کرده فهرست  بنویسید.را /A" "Nنیست، اجرا قابل اگر لطفاً د

ی هزینه  ی هزینه تمام لطفاً شده بینی پیش ها چقدر که کنید مشخص لطفاً دارید، مالی حامی یک شما اگر کنید. درج را شده بینی پیش ها
هند دریافت مالی کمک  کرد.خوا

درخواست دالر  250000تا  5000بین است ممکن متقاضیان درخواستی* مبلغ 
کنند.

5000کاراکتر: محدودیت 

20کاراکتر: محدودیت 

20کاراکتر: محدودیت 

5000کاراکتر: محدودیت 

5000کاراکتر: محدودیت 

کنیدوارد را پروژه بودجه کل 

درخواستیمالی کمک دالر  پروژهبودجه کل  یادداشت

پرسنل

هزینهدسته 

ی هزینه زیر جدول در  ی را خود شده بینی پیش ها ت، پرسنل، برا ت نقل، و حمل امکانا ت، برنامه، تجهیزا ی هزینه و بازاریابی تجهیزا ی/ها غیر ادار
ی بودجه ردیف هر «سایر»، برچسب با خطی اقالم در کنید. وارد مستقیم  هید نشان است، نشده لحاظ باال موارد در که را منحصربهفرد ستون از و د

ی «یادداشتها»  ها تعیین برا ی هزینه/و واحد ها سشده واحد مطابقت شما بودجه با شده ارائه جدول اگر کنید. استفاده قلم آن هزینه در منعک
کنید.پیوست زیر اکسل در بودجه یک لطفاً ندارد، 
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درآمدمنبع 

ی هزینه  مستقیمغیر مدیریت / ها

مالیتامین وضعیت 

نقلو حمل 

یابیبازار 

درآمدکل 

ت امکانا

هاهزینه مجموع 

یادداشت

ت تجهیزا

کنید.درج را شده تأیید و انتظار در پیشبینیشده، درآمد منابع همه لطفاً پروژه پیشبینیشده درآمد 

دیگر

برنامهلوازم 

2اندازه: محدودیت فایل MB

ی  بودجهبارگذار

دیگوسن بنیاد 
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کاربرد

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه 
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هستید؟فنی پشتیبانی و کمک دریافت به مند عالقه هایی زمینه چه در فنی* پشتیبانی و کمک دریافت 

ی فضا این از لطفاً بودجه* شرح  ی اضافی زمینه یا نظر هرگونه ارائه برا ی پروژه بودجه برا کنید.استفاده پیشنهاد

زمینه چه در هستید؟ زمینه این در پشتیبانی ارائه به مند عالقه یا دارید تجربه آیا فنی* پشتیبانی و کمک ارائه 
دارید؟ها زمینه این در ظرفیت و تخصص هایی 

سیاستاز حمایت 

شریکتوسعه و ائتالف ایجاد 

ی کمک  یها تجار

ی  ی و همکار همتابه همتا یادگیر

ی هزینه  یو مجوز ها ناوبر

فدرالبودجه از استفاده و شناسایی 

ی کمک  یها تجار

دیگر

3500کاراکتر: محدودیت 

شو ارزیابی  گزار

ی هزینه  یو مجوز ها ناوبر

AN/

ی  ی و همکار همتابه همتا یادگیر

پشتیبانیو اضافی ظرفیت به نیاز  -مکمل 

ی مثال، بهعنوان  ی دالر  20000»اینکه بیان بهجا حمایت که را نقشهایی و تماموقت معادل کل و کارکنان تعداد میشود»، استفاده کارکنان حقوق برا
ی بهتر راه یک کنید. مشخص میشوند،  ی دالر  20000"که است این پرسنل خط توصیف برا ی وقت تمام برنامه مدیر یک برا هبر  4هفته،  8برا کارگاه ر

ی  شود."می پرداخت ما برنامه دستیار زمان از  ٪10و هفته شش برا

ی به دیگر، مثالی عنوان به  ی دالر  3000»بگویید فقط اینکه جا ی هزینه برا هد استفاده آموزشی ها گروه هر به را ها پرداخت یا ها کیت تعداد شد»، خوا
ی  ی بهتر راه یک کنید. بیان دیگر ی هزینه بیان برا ی دالر  1000"که است این برنامه ها ی دالر  1000شود، می استفاده باغبانی کیت  100خرید برا یک برا
ی آنالین دوره  ی دالر  1000و کننده شرکت  100برا ی هزینه برا ی سازمان یک ارائه ها شود."می پرداخت ویژه ارائه یک ارائه برا

ب  هاانتخا

ت  هی زیر سؤاال ی ارائه منظور به و نشدهاند نمرهد ها این به شما پاسخ هستند.  SDFبه پشتیبانی و فنی کمک بودن دسترس در و عالقه به مربوط داده
ت  ی شما مالی کمک جایزه بر سواال هد تأثیر داشت.نخوا

ب  هاانتخا
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ی قسمت تمام لطفاً سایر*  -پشتیبانی و فنی کمک دریافت  ی ها عالقه آنها به که را دیگر
کنید.جدا هم از کاما با هستید، مند 

ی قسمت تمام لطفاً موارد* سایر  -پشتیبانی و فنی کمک ارائه  ی ها آنها به که را دیگر
کنید.جدا هم از کاما با هستید، مند عالقه 

ی زمینه از یک هر در که اید کرده کار سازمانی با آیا شده* دریافت قبلی پشتیبانی  و ظرفیت باال در شده ذکر ها
است؟کرده ارائه پشتیبانی 

هنده/ارائه  لطفاً کند؟ برآورده را نیاز این بتواند که شناسید می را سازمانی آیا شده* توصیه فنی کمک سازمان د
هید.توضیح دارند تجربه ارائه در آنها که را پشتیبانی ظرفیت و کنید فهرست را سازمان  د

کاربرد
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دیگوسن بنیاد 

جامعهغذایی هزینه کمک برنامه 

500کاراکتر: محدودیت 

دیگر

250کاراکتر: محدودیت 

شو ارزیابی  گزار

آره

AN/

250کاراکتر: محدودیت 

سیاستاز حمایت 

خیر

شریکتوسعه و ائتالف ایجاد 
فدرالوجوه از استفاده و شناسایی 

ب  هاانتخا

سایر -فنی پشتیبانی و کمک دریافت 

ی کمک ارائه  سایر -پشتیبانی و فنی ها
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