مدم پرور  ۳ :ماه
ا ا پار و م دوماناىا ا

ریك ویه مالت ب صندوق تورتع التصادی دولت ()EDF

صندوق تنوع التصادی دولت ( ) )EDFیه برنامه د هتهت ا ها پاره و م دوماناىها بها ویهه مهالت به دولهت ارهت وه ا

ر تهای

التصادی-اهتیاعت با هدف پاشةرد تورع ملت یایت مت وند .متماضاان مت توانند برای بدرت آو دن پار و م دوماناىا با ویه
بالعوض و یا مشا وت د ویه مالت ب EDFتابعات دومناىا الدام ونند .مةلغ اهدایت ب این صندوق غار لابل برگشت ارت.

مةالغ ویه بالعوض دوماناىا هتت د یافت پار و م دوماناىا

متماضت مجرد
 ۱۰۰،۰۰۰دال

متماضت اصلت و هیسر
 ۱۷۵،۰۰۰دال

متماضت اصلت و هیسر  ۳ +نفر افراد وابست
( فر ندان  ۳۱-۱۶رال )
و والدین باالی  ۵۵رال
 ۲۰۰،۰۰۰دال

هر فرد باشتر
 ۲۵،۰۰۰دال

عالوه بر مةلغ ویه ب صندوق تورع التصادی ،هزین های اهرایت دولت بر اراس تعداد نفرام انواده ب شرح یر ارت
متماضت اصلت و هیسر

متماضت مجرد
ثةت اپلاىاشن

 ۱۰۰۰دال آمریىا

ثةت اپلاىاشن

 ۱۰۰۰دال آمریىا

بر رت امناتت

 ۷۵۰۰دال آمریىا

بر رت امناتت

 ۱۱،۵۰۰دال آمریىا

صدو گواهت شتروندی

 ۲۵۰دال آمریىا

صدو گواهت شتروندی

 ۵۰۰دال آمریىا

صدو پار و م

 ۱۲۰۰دال آمریىا

صدو پار و م

 ۲۴۰۰دال آمریىا

ك الووال ووال ریت

 ۱۰،۰۰۰دال آمریىا

ك الووال ووال ریت

 ۱۰،۰۰۰دال آمریىا

مةلغ ویه ب صندوق

 ۱۰۰،۰۰۰دال آمریىا

مةلغ ویه ب صندوق

 ۱۷۵،۰۰۰دال آمریىا

مجیوع هزین ها

 ۱۱9،9۵۰دال آمریىا

مجیوع هزین ها

 ۲۲۵،۴۰۰دال آمریىا

متماضت اصلت و هیسر  +ر نفر افراد وابست واهد شرایط ( فر ندان  ۳۱-۱۶رال  ،والدین باالی  ۵۵رال )
ثةت اپلاىاشن

 ۱۰۰۰دال آمریىا

بر رت امناتت

 ۲۳،۵۰۰دال آمریىا

صدو گواهت شتروندی

 ۱۲۵۰دال آمریىا

صدو پار و م

 ۶۰۰۰دال آمریىا
 ۱۰،۰۰۰دال آمریىا

ك الووال ووال ریت
مةلغ ویه ب صندوق

 ۲۰۰،۰۰۰دال آمریىا

مجیوع هزین ها

 ۲۴۱،۷۵۰دال آمریىا
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مدم پرور  ۳ :ماه
ریك ررمای گاا ی د امالن

ا ا پار و م دوماناىا ا

متماضاان د این وش بایستت د یىت ا پروژه های عیرانت مو د تایاد دولهت

و عیدتا پروژه را ت هتل ماةاشد ا

ریك رید رتام رهرمای گهاا ی وننهد.

د این صو م ماتوانند ا شتروندی هانوادگت دوماناىها و وسها پاره و م آن
بتره مند شوند .این رتام تا مدم  ۳رال ا تا یخ اعطای تابعات لابل واگهاا ی
و فروش نیت باشد.

دالل ررمای گاا ی د این برنام  ۲۰۰،۰۰۰دال آمریىا ماةاشد
عالوه بر مةلغ ررمای گاا ی د پروژه های امالن ،هزین های اهرایت دولت بر اراس تعداد نفرام انواده ب شرح یر ارت
 ۲۵،۰۰۰دال آمریىا

فرد مجرد
انواده تا  ۴نفر

 ۳۵،۰۰۰دال آمریىا

انواده تا  ۶نفر

 ۵۰،۰۰۰دال آمریىا

انواده تا  ۷نفر و باشتر

 ۷۰،۰۰۰دال آمریىا

والدین متماضت اصلت و هیسر متماضت ب ا اء هر نفر

 ۲۵،۰۰۰دال آمریىا

هزین های هانةت دولتت ا ا پار و م دوماناىا ا

ریك ررمای گاا ی د پروژه های امالن

ثةت اپلاىاشن

 ۱۰۰۰دال آمریىا برای ول انواده

بر رت امناتت برای متماضت اصلت

 ۷۵۰۰دال آمریىا

بر رت امناتت برای هیسر و فر ندان  ۱۶رال ب باال ب ا اء هر نفر

 ۴۰۰۰دال آمریىا

صدو گواهت شتروندی ب ا اء هر نفر

 ۲۵۰دال آمریىا

صدو پار و م ب ا اء هر نفر

 ۱۲۰۰دال آمریىا
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