
 

 

 2023أستراليا في عيد  برنامج ِمنح المجتمع 
 

 اآلن    طلبا   قدم  
 

 

 

 

 2023عيد أستراليا  
 

 . إعرف أكثرهو يوم للتأمل واالحترام واالحتفال. عيد أستراليا  •

 بكة الواليات واألقاليم التابعة له بدعم المجالس والمنظمات غير الهادفة للربح لتقديم المئات منوش(  NADCيفخر مجلس عيد أستراليا الوطني )  •

 عيد أستراليا الشاملة في جميع أنحاء البالد.  مناسبات

في استضافة  المجتمعية  $ مليون دوالر في شكل منح لمساعدة المجالس المحلية والمنظمات  7.6بدعم من الحكومة الفيدرالية،  ،  NADCيقدم   •

ع مجتمعهم معا  للتأمل واالحترام واالحتفال.   2023 عيد أستراليا فعاليات وأنشطة  التي تجم ِّ

 
 

 ما هي المنح التي يمكنني التقديم عليها؟
 
 2023عيد أستراليا    مناسبات$ للمساعدة في تقديم  20,000يمكن للمجالس والمنظمات غير الهادفة للربح التقدم للحصول على منح تصل إلى   •

 احترم. احتفل. جميعنا جزء من عالمة القصة." .تأمل ’ المجلس الوطني ألسترالياعالمة  التي تستخدم

السكان األصليين المحلية وسكان جزر مضيق توريس لدمج األنشطة التي تتأمل وتحترم تاريخ   المتقدمون الذين يتعاونون مع مجتمعاتسيكون   •

 $ إضافية لهذه األنشطة.10,000ن للتقديم للحصول على و السكان األصليين المحليين وتحتفي بثقافتهم مؤهل

 نظرة عامة
 
المجالس والمنظمات غير الهادفة مليون دوالر في شكل منح لمساعدة  7.6يقدم مجلس عيد أستراليا الوطني، بدعم من الحكومة الفيدرالية،  •

 للربح في استضافة فعاليات وأنشطة عيد أستراليا التي تجمع مجتمعهم معا  للتفكير واالحترام واالحتفال.

 الوطني ألستراليا.  العيدالتابع لمجلس   2023أستراليا  في عيدباب التقديم مفتوح اآلن لبرنامج المنح المجتمعية  •

 $ .30,000المحلية والمنظمات المجتمعية التقديم لِّمنح تصل قيمتها إلى يمكن للمجالس   •

 . 2022نوفمبر   07 في مساء  بتوقيت شرق أستراليا 5يُغلق باب التقديم في الساعة  •

   grants-www.australiaday.org.au/2023 لمعرفة المزيد حول التقديم لمنحة، تفضل بزيارة •

https://australiaday.smartygrants.com.au/
https://www.australiaday.org.au/
http://www.australiaday.org.au/2023-grants
http://www.australiaday.org.au/2023-grants


 

 
 
 
 

 هل أنا مؤهل؟
 
 مفتوح لجميع الهيئات الحكومية األسترالية المحلية والمنظمات المجتمعية المؤهلة.  2023المجتمعية لعام عيد أستراليا  برنامج منح •

. جميعنا  تأمل. احترم. احتفل التجاريةعيد أستراليا  يحتاج المتقدمون إلى توضيح كيف سيعرضون المواد الدعائية والضمانات لعالمة  •

 ويجية والملحقات.جزء من القصة. المواد التر

بهم لمتطلبات الصحة العامة في واليتهم أو إقليمهم ولديهم خطط طوارئ في حالة منع  ةالخاصالمناسبة  يجب على المتقدمين اإلشارة إلى كيفية امتثال  •
 قيود الصحة العامة من األحداث الشخصية. 

 

  كيف أقدم؟
 
بطلب، تفضل لتنزيل إرشادات المنح، ومعرفة المزيد والتقدم  •

 grants-www.australiaday.org.au/2023 بزيارة

 . 2022نوفمبر   07مساء  بتوقيت شرق أستراليا يوم  5يُغلق باب التقديم في الساعة  •

http://www.australiaday.org.au/2023-grants

