
 

 
 )  Request for Proposal, RFPطلب تقدیم العروض ( 

 2022لصندوق البرنامج الصیفي لعام 
 

والیة   ،  Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI)التمویل مقدم من المشرف على التعلیم العام 
 واشنطن 

 School’s Out Washington (SOWA)من تطویر وإدارة سكولز أوت واشنطن 
 

 مساءً   11:59في الساعة  2021دیسمبر  6من المقرر تقدیم الطلبات یوم االثنین 
   

 مقدمة 
 

لعام   ) لتطویر وإدارة صندوق البرنامج الصیفيSOWA( ) مع سكلوز أوت واشنطنOSPIیشارك مكتب المشرف على التعلیم العام ( 
) لمدة عامین في البرامج الصیفیة باستخدام موارد  OSPI. ھذه األموال ھي جزء من استثمار مكتب المشرف على التعلیم العام ( 2022

 ESSER) Elementary and Secondaryخطة اإلنقاذ األمریكیة/اإلغاثة في حاالت الطوارئ في المدارس االبتدائیة والثانویة (
School Emergency Relief الھدف الرئیسي لصندوق البرنامج الصیفي ھو زیادة الفرص المتاحة لشباب واشنطن المحرومین .

 التي تشمل الروابط االجتماعیة واألنشطة البدنیة والخارجیة.   2022و 2021للمشاركة في البرامج الصیفیة في 1من العدالة التعلیمیة  
 

إلى إضعاف قدرات األسر والمدارس ومنظمات تنمیة الشباب على تلبیة االحتیاجات   19-أدى وباء كوفید ،2020منذ ربیع عام 
 القیود المفروضة على التعلم االفتراضي، االجتماعیة والعاطفیة والعقلیة واألكادیمیة للطالب بشكل كامل وفعال. قد ُعزل الشباب بسبب 

فإن محدودیة فرص الوصول إلى   وواجھت العائالت صعوبة في رعایة األطفال. وبالنسبة للشباب المحرومین من العدالة التعلیمیة،
 البرامج والخدمات قد ضاعفت من أوجھ عدم المساواة القائمة.  

 
لشباب بتكییف خدماتھا لالستجابة للشباب واألسر المرتبطة بھا ارتباًطا وثیقًا.  ومع  قامت منظمات تنمیة ا وعلى الرغم من المصاعب، 

داخل مجتمعاتھا والتي من شأنھا تعزیز   2022أصبحت ھذه المنظمات في وضعٍ جیٍد لتقدیم برامج صیف  ، 19-تراجع تأثیر كوفید
  وتوفیر الفرص لألنشطة البدنیة والخارجیة، ق والحجر الصحي،الروابط االجتماعیة بین الشباب، التي افتقدھا المجتمع بسبب اإلغال

 وتعزیز رفاھیة الشباب في ظل تجاوز واشنطن للوباء.  
 

 ) RFPنظرة عامة على طلب تقدیم العروض (
 

من  . من خالل العمل ض2021على الدروس المستفادة في عملیة الصندوق الصیفي لعام  2022سیعتمد صندوق البرنامج الصیفي لعام 
منظمة تقدمت بطلبات.   277من بین  من المتقدمین الناجحین،  62على  2021جرى توزیع ملیون دوالر في أغسطس  قیود ُمشّددة،

 دوالر.  25000دوالر و  5000تلقت البرامج الممولة ما بین 
 

دوالر.  وتشمل   50000 -دوالر  10000ملیون دوالر لتمویل البرامج بما یتراوح بین  4.5سیتوفر حوالي  ، 2022وبالنسبة لصیف 
حیًزا أكبر   2022العملیة والجدول الزمني جوائز أكثر وعدًدا أكبر من الطلبات الممولة. كما سیوفر صندوق البرنامج الصیفي لعام 

 للتخطیط األولي للبرنامج الصیفي وتقدیم الطلبات.        
 

) عملیة منصفة ومیسرة من شأنھا تعزیز المنظمات المتنوعة لتقدیم برامج صیفیة عالیة الجودة  SOWAوستجري سكولز أوت واشنطن (
 وزیادة فرص الوصول إلى المجتمعات المحرومة. 

 
 
 

 
ي لعام  1

نامج الص��ض �عرف الشباب األبعد عن العدالة التعل�م�ة ع� أنها �شمل السكان الشباب ذوي األول��ة التال�ة:  ،2022ألغراض صندوق ال�ب
ي فقر،

)، الشباب الذين �ع�شون �ض ض ض والملونني ض و/أو المهاج�� والشباب المهاج��ن، والشباب (السود والسكان األصليني ومتعل�ي   ن،والشباب الالجئني
�ة، ض د، اللغة اإلنجل�ي ي دور الحضانة، والشباب الذين �عانون من الت�ش

، والشباب �ض ض ي نظام العدالة الجنائ�ة، والشباب المثليني
ض �ض   والشباب المشاركني

 والشباب ذوي اإلعاقة. 



   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 2الصفحة  

 المتقدمون المؤھلون: 
یجب أن تؤكد أن برامجھا الصیفیة ستشمل روابط اجتماعیة وأنشطة بدنیة وخارجیة. یرجى   لكي تكون المنظمات مؤھلة لتقدیم طلب، 

 (أدناه) للتفاصیل. البرمجة المؤھلة االطالع على 
 

ما في ذلك  ب  )، community-based organizations (CBOsتكون األولویة للتمویل للمنظمات المجتمعیة غیر الربحیة 
 المنظمات الدینیة. كما یحق للشركات الصغیرة والوكاالت العامة تقدیم طلبات.  

 
كما ال یمكن أن تكون المشاركة في األنشطة الدینیة (مثل   وال یجوز أن تدعم األموال المقدمة للمنظمات الدینیة البرمجة أو المواد الدینیة،

 مطلوبًا للمشاركین الشباب.  الصالة أو الدروس ذات الغرض الدیني) عنصًرا
 

قانون واشنطن الُمعّدل  یجب أن یستوفي مقدمو الطلبات الذین یفكرون في التقدیم كشركة صغیرة تعریف األعمال التجاریة الصغیرة في 
بما في ذلك الشركة فردیة أو المؤسسة أو الشراكة أو   كات الصغیرة" تعني أي كیان تجاري، "الشر  على وجھ التحدید:  ، 19.85.020

 ولدیھ خمسون موظفًا أو أقل"  مملوك ویعمل بشكل مستقل عن جمیع الشركات األخرى،  ألي كیان قانوني آخر، 
 

) أموال أخرى مخصصة  OSPIالمشرف على التعلیم العام ( وال یحق إلدارات الحدائق والمناطق المدرسیة الترشح؛ حیث یقدم مكتب 
   لھذه الكیانات.

 
أن تلتزم البرامج الممولة ببروتوكوالت وزارة  یجب  لن تتوفر أموال البرنامج الصیفي إال للمنظمات التي تخدم الشباب في والیة واشنطن.

 الصحة في والیة واشنطن. 
 

والذین یلتحقون   عاًما،  21و 4الذین تتراوح أعمارھم بین   امج صیفیة للشباب في سن الدراسة، یجب أن یقدم بر لكي یكون المتقدم مؤھالً،
أو یتلقون الخدمات التي تقدمھا ریاض األطفال إلى الصف الثاني عشر. ال یحتاج الشباب إلى تلقي خدمات خاصة بالصیف یقدمھا نظام  

یجب تسجیلھم أو تلقي خدمات من مدارس ریاض األطفال وحتى الصف  ولكن  مدرسي من ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، 
 الثاني عشر في مرحلة ما خالل السنة الدراسیة. كما یمكن تقدیم الخدمات للشباب المتعلمین في المنزل من خالل البرامج الصیفیة.  

 
لمنظمة أخرى مؤھلة. وفي ھذه   2ا كراعي مالي  سیتم قبول طلب واحد فقط من كل منظمة. ولن یُستثنى إال مقدم الطلب الذي یعمل أیضً 

 یجوز لكل منھما تقدیم طلب.  الحاالت، 
 

شریطة أن یكون لكل   یُمكن لكل شركة تابعة التقدم بطلب،  بالنسبة للمنظمات التي لھا العدید من الشركات التابعة في جمیع أنحاء الوالیة، 
 یبي خاص بھا.  ) ورقم تعریف ضرc)(3(501منھا وضع ضریبي غیر ربحي 

 
 البرمجة المؤھلة: 

الروابط  باستخدام ھذه األموال لتعزیز  بناء على توجیھات الھیئة التشریعیة للوالیة،  )، OSPI) ویلتزم مكتب المشرف  على التعلیم العام
 البدنیة والخارجیة.  3األنشطة في الشباب وإشراك الشباب، بین االجتماعیة 

 
ومناقشة   سیُطلب من المتقدمین وصف الروابط االجتماعیة واألنشطة البدنیة واألنشطة الخارجیة التي سیتضمنھا برنامجھم، في الخطاب، 

 جدوى تنفیذ برنامجھم الصیفي وكیف سیكون مستجیبًا للشباب الذین یخدمونھم.  
 

في أیام متعددة و/أو على مدى أسابیع متعددة. نظًرا ألن تعزیز الروابط االجتماعیة بین الشباب   2022یجب توفیر البرمجة الصیفیة لعام 
(شخص بالغ إلى شاب واحد)    1:1فإن البرامج الصیفیة التي تركز فقط أو تصب كامل تركیزھا على أنشطة  ھو أحد العناصر المطلوبة،

ر األھلیة. یجب أن تكون البرامج شخصیة، أو شخصیة في معظمھا. یسمح ببعض المكونات الھجینة أو المشاركة  لن تفي بمعایی 
 االفتراضیة. 

 
 الجدول الزمني: 

كانت مشاركة وتوجیھ أصحاب المصلحة في تنمیة الشباب في جمیع أنحاء الوالیة ضروریة لضمان توفر تمویل البرنامج الصیفي. قبل  
) إلى الحصول  SOWAسعت سكلوز أوت واشنطن ( ،2021) من صندوق البرنامج الصیفي لعام RFPالعروض ( إصدار طلب تقدیم

 
ي من دائرة اإليرادات الداخل�ةالما�ي الرا�ي 2 �ئب ي األموال ن�ابة عن منظمة غ�ي  c)(3(501 هو منظمة غ�ي ر�ح�ة قائمة مع إعفاء �ض

ي توافق ع� تل�ت ) الئت
ي  �ئب ي ل�س لديها (أو لم تحصل حئت اآلن) ع� وضع اإلعفاء ال�ض ا تقد�م تقل�د التفاق�ة  ). �طلب من c)(3(501ر�ح�ة الئت ض الذين يرعون مال�� المتقدمني

 ال�فالة المال�ة. 
ي وتف��ــــغ الطاقات. وتعرف األ�شطة البدن�ة بأنها فرص للشباب للنشا 3

 ط البديض

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020


   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 3الصفحة  

جمعت سكلوز أوت   ،2021على مساھمة أصحاب المصلحة بشأن وضع اإلستراتیجیة والتطبیق. وعند االنتھاء من دورة التمویل لعام  
لتطویر عملیة صندوق البرنامج الصیفي لعام   تلك التي لم تحصل علیھ، و ) تعلیقات المنظمات التي تلقت التمویل، SOWAواشنطن (

والجوالت اإلضافیة من اجتماعات   ، 2021الحالیة. وكانت التعلیقات الواردة من المراجعین النظراء في الصندوق الصیفي لعام  2022
ومواصلة تحسین  ) استثمار الدروس المستفادة SOWAضروریة لتستطیع سكلوز أوت واشنطن ( أصحاب المصلحة في أوائل أكتوبر،

 نھج صندوق البرنامج الصیفي. 
 

؛ من المقرر تقدیم الطلبات یوم  2021نوفمبر  4متاًحا یوم الخمیس  2022سیكون الطلب عبر اإلنترنت لصندوق البرنامج الصیفي لعام 
.  2022ي طلباتھا إخطاًرا بالتمویل بحلول منتصف فبرایر مساًء وتتلقى البرامج الناجحة ف  11:59في الساعة  2021دیسمبر  6االثنین 

.   2022. سیتم تقدیم ورشة عمل للمتقدمین الناجحین في مارس 2022سیتم إصدار األموال للمتقدمین الناجحین بحلول منتصف مایو 
 (یوجد جدول زمني أكثر تفصیالً أدناه.) 

 
 العملیة: 

) نفسھ  RFPتقدیم العروض (عبر اإلنترنت وباإلنكلیزیة. غیر أن طلب  2022 یجب تقدیم طلبات صندوق البرنامج الصیفي لعام 
غیة  سیترجم إلى اللغة األمھریة والعربیة والصینیة الماندرینیة والكوریة والمارشالیة والروسیة والساموا والصومالیة واإلسبانیة والتغالو

) المترجمة على صفحة صندوق البرنامج  RFPتتوفر معلومات عن الوصول إلى طلبات العروض ( واألوكرانیة والفیتنامیة. والتونغیة
 ). SOWAالخاصة بسكلوز أوت واشنطن( 2022الصیفي لعام 

 
ملیة عبر اإلنترنت من المتقدمین تأكید أھلیتھم قبل تقدیم الطلب. یقتضي الطلب عبر اإلنترنت تفاصیل وأوصافًا موجزة عن  تتطلب الع

 ElevateWashington.org. البرامج الصیفیة للمتقدمین والمنظمات. وستدرج بعض ھذه المعلومات في 
 
ستشمل ردود المتقدمین المحددة لطلب التمویل خیارات منسدلة وسرود موجزة تتناول مجاالت التركیز الثالثة لصندوق البرنامج الصیفي  

 :  2022لعام 
 

 المحرومین عن العدالة التعلیمیة.  الشباب یھدف البرنامج إشراك  .1
المقدمة الطلبات على الفئات السكانیة ذات األولویة التي  ویركز الموظفون والمتطوعون والقیادة ومجلس إدارة المنظمة  .2

 یخدمونھا.
 ستضمن  خطة  تنفیذ البرنامج تحقیقو یحدد البرنامج ویدعم الروابط االجتماعیة واألنشطة  البدنیة واألنشطة الخارجیة  للشباب،  .3

  .ھذه المتطلبات الثالثة  للبرنامج واالستجابة الحتیاجات ومصالح الشباب  المخدومین
 

 إجمالي نفقات التشغیل لمؤسستھم في آخر سنة مالیة لھا.  سیطلب من المتقدمین تقدیم 
 

 دوالر.   50 000دوالر و 10000سیطلب المتقدمون مبلغ تمویل یتراوح بین 
 

 لن تكون ھناك حاجة إلى نماذج المیزانیة. 
 

 المساعدة التقنیة  
 

نوفمبر   10) والتطبیق عبر زوم ویبینار یوم األربعاء RFPتقدیم العروض ( ستعقد جلسات إعالمیة لإلجابة على األسئلة عن طلب 
صباًحا    9:00من الساعة  2021نوفمبر  16ویوم الثالثاء  مساًء بتوقیت المحیط الھادي، 2:30مساًء إلى  1:00الساعة من  2021

زیارة صفحة صندوق البرنامج  لحضور. یرجى . یتم تشجیع المتقدمین المحتملین على اصباًحا بتوقیت المحیط الھادي 10:30حتى 
انقر على أحد التواریخ  للحصول على معلومات إضافیة. للتسجیل، ) SOWAالخاصة بسكلوز أوت واشنطن ( 2022لعام  الصیفي 

 أدناه:
 

 
 مساءً  2:30 - مساًء  1:00 ، 2021نوفمبر  10  
 صباًحا   10:30 -صباًحا   9:00 ، 2021نوفمبر  16 

 
سیتم نشر جمیع  . 2022البرنامج الصیفي لعام ) والتطبیق على صفحة صندوق RFPستتوفر األسئلة الشائعة عن طلب تقدیم العروض (

وكذلك األسئلة الشائعة المعمول بھا من عملیة الصندوق الصیفي لعام   إللكتروني،األسئلة الواردة في جلسات المعلومات أو عبر البرید ا
 . یرجى مراعاة الجدول الزمني للتواریخ المتوقعة لتحدیثات األسئلة الشائعة. 2021

https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://elevatewashington.org/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_13t5MggCSW-UE_du79v1gg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_labZC05tSz6424gkhpG_vA
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/


   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 4الصفحة  

 
) االختیاریة لدعم  technical assistance (TA) إمكانیة الحصول على المساعدة التقنیة SOWAوستتیح سكلوز أوت واشنطن (

)  TAوفي استكمال طلباتھم. وباإلضافة إلى المساعدة التقنیة ( ، 2022المنظمات في تحدید األھلیة لصندوق البرنامج الصیفي لعام 
. تتعاون وزارة  ستتاح المساعدة أیًضا من خالل شبكة مرونة األعمال الصغیرة  )، SOWAالمباشرة من خالل سكلوز أوت واشنطن(

في والیة واشنطن مع ھذه الشبكة المتنوعة من المنظمات الموثوق بھا لتقدیم المساعدة ذات الصلة ثقافیًا للشركات الصغیرة   التجارة
صندوق البرنامج الصیفي  والمنظمات غیر الربحیة. یجب على المتقدمین المھتمین بالحصول على المساعدة التقنیة الرجوع إلى صفحة 

  . 2022لعام 
 

 عملیة مراجعة المقترحات 
 

  60) إلى التواصل الموسع إلشراك ما یقرب من SOWAتسعى سكلوز أوت واشنطن ( وبالتعاون مع الشركاء في جمیع أنحاء الوالیة، 
وسیكون مكان إقامة  مع التركیز على التمثیل اإلقلیمي القوي وفئة السود والسكان األصلیین وغیر البیض.   من مراجعي المقترحات، 

المراجعین المرجح الختیارھم في واشنطن. باإلضافة إلى استیفاء معاییر التمثیل من السكان ذوي األولویة والخبرة في مراجعات  
 لدى المراجعین معرفة إقلیمیة وفھم شامل لمنظومة تنمیة الشباب في واشنطن.   یجب أن یكون الطلبات، 

 
سیطلب من جمیع المراجعین الكشف عن تضارب المصالح. ستضمن مھام مجموعة المراجعة عدم تعیین أي مراجعین لقراءة مقترحات  

) واشنطن تدریبًا  SOWAلب سكلوز أوت (البرامج/المنظمات التي یعملون فیھا كموظف أو عضو مجلس إدارة أو مستشار. ستط
 لمكافحة التحیز وستناقش أسئلة الطلب والدرجات كجزء من تدریب المراجع اإللزامي.   

 
وسیستعرض المراجعون مقترحات من داخل مناطقھم. سیتم توزیع الشركاء على مستوى الوالیة الذین یعملون كمراجعین بین 

 المجموعات في جمیع المناطق 
 

ستناقش مجموعات صغیرة من المراجعین   طلبًا بشكل مستقل. بعد اكتمال التسجیل المستقل،   20مراجعون بتسجیل ما یقرب من سیقوم ال
الذین سجلوا نفس المقترحات درجاتھم ویتفقون على درجة توافقیة لكل طلب. سیتم تسھیل عمل مجموعات المراجعین من قبل المراجعین  

 الرئیسیین. 
 

في تسھیل عمل   حسب الحاجة،  بما في ذلك مساعدة المراجعین الرئیسیین، سكلوز أوت واشنطن بتوجیھ عملیة المراجعة، ستقوم 
ستقوم سكلوز أوت واشنطن   مجموعات المراجعة. وبمجرد أن تنتھي مجموعات المراجعة من عملیة المراجعة وإعطاء الدرجات الشاملة،

)SOWAعات.   ) بمراجعة درجات جمیع المجمو 
 

 معاییر مراجعة المقترحات 
 

 سیقوم المراجعون بتقییم شكل ومدى:   ستوفر ثالث مجاالت تركیز ھیكالً لمراجعة المقترحات. باستخدام قاعدة تسجیل الدرجات، 
 

 المحرومین من العدالة التعلیمیة.   الشبابیشرك البرنامج  .1 % من مجموع الدرجات 35
 

) موظفي  1األفراد في المجموعات التالیة یعكسون األولویة للسكان الذین یتم خدمتھم:  .2 % من مجموع الدرجات 20
) أعضاء  3) قیادة البرنامج؛ 2البرنامج و/أو المتطوعین الذین یعملون مباشرة مع الشباب؛ 

 مجلس اإلدارة المتطوعین  
 

 % من مجموع الدرجات 45
 
 

  االجتماعیة واألنشطة البدنیة واألنشطة الخارجیة للشباب، یحدد البرنامج ویدعم الروابط 
وتضمن خطة تنفیذ البرنامج تحقیق متطلبات البرنامج الثالثة ھذه واالستجابة الحتیاجات  

 ومصالح الشباب الذین یجري خدمتھم.
 

وعدد   والتوزیع الجغرافي العادل،  یة، فإن التمثیل العادل بین السكان ذوي األولویة على مستوى الوال وإلى جانب درجات المراجعین،
). ومن بین الطلبات  SOWAستكون جمیعھا معاییر في مراجعة سكلوز أوت واشنطن( االتصال،وعدد ساعات  الشباب المشاركین،

التي تقدمھا سكلوز أوت  ستتلقى المنظمات الصغیرة اعتباًرا إضافیًا في توصیات التمویل النھائیة  التنافسیة التي تستوفي معاییر المراجعة، 
 ). OSPI) إلى مكتب المشرف على التعلیم العام ( SOWAواشنطن (

 

https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
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 التوزیع الجغرافي  
 

تتماشى مع ست مناطق إداریة تابعة لوزارة األطفال والشباب واألسر   تحدد الخریطة أدناه ست مناطق في جمیع أنحاء الوالیة، 
Department of Children, Youth and Families’ (DCYF’s  في واشنطن.  وستستخدم سكلوز أوت واشنطن (

)SOWA) مناطق وزارة األطفال والشباب واألسر (DCYF’s (  كوسیلة لتقسیم الوالیة جغرافیًا عند تعیین مجموعات مراجعة
 المقترحات وتحدید التمویل. 

 
الذین یعیشون في فقر   الشبابوترتبط أھداف توزیع التمویل في جمیع أنحاء الوالیة بنقطتي بیانات رئیسیتین خاصتین بھذه المناطق: 

سنة وأقل. (البیانات مأخوذة من برنامج مسح   18 صلیین وغیر البیض،والشباب من سود واأل عاما، 18والذین ال تتجاوز أعمارھم 
 ). 2019 المجتمع األمریكي 

 
عاًما أو أقل والذین یعیشون في فقر   18یعتمد تخصیص النسبة المئویة على النسبة المئویة للشباب في واشنطن الذین یبلغون من العمر 

عاًما أو أقل ویقیمون داخل كل منطقة. وتم   18في واشنطن الذین تبلغ أعمارھم  البیضوالنسبة المئویة لشباب السود واألصلیین وغیر 
  یانات بالتساوي في تحدید ھذه األھداف لتوزیع األموال حسب المنطقة. وفي حین أن ھذه األھداف ھي للتوزیع الجغرافي،ترجیح ھذه الب 

 فإن الوفاء بھ یتوقف على عدد المقترحات المؤھلة والعالیة التصنیف الواردة لكل منطقة.  
 

 
 
 
 

 تمویل البرنامج  
 

  10000من  2022في جمیع مناطق الوالیة. سیتراوح تمویل البرنامج الصیفي لعام   2022وسیتاح التمویل للبرامج الصیفیة لعام 
قد یكون التمویل المستلم أقل من   دوالر. سیطلب من المتقدمین طلب مبلغ تمویل ضمن ھذا النطاق؛ ومع ذلك،  50000دوالر إلى 
 المطلوب.  

 
 سیطلب من المتقدمین الناجحین القیام بما یلي: 
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ھنا، ألغراض المعلومات فقط. للعلم فالعقود النھائیة قد تختلف قلیالً عن العقد   عینة من العقد كولز أوت واشنطن. توقیع عقد مع س ●
 ین التغییرات لمقدمي الطلبات المختارین قبل طلب توقیع العقد. العینة. في تلك الحال، تب 

 عینة العقد تفاصیل متطلبات التأمین واردة في   4تقدیم أدلة على التأمین الكافي للمسؤولیة.  ●
 األموال  تحویل  لتسھیل  كاملة إستمارات ●
 ) Elevate Washingtonفي منظمة الیفیت واشنطن (ملء ملفات تعریف تنظیمیة  ●
 منذ تقدیم طلبھ.   2022في خطة البرنامج الصیفي لعام  إن وجدت،  تفصل بإیجاز التغییرات، تعبئة إستمارة ●
 تقریر خطاب نھائي  تقدیم  ●

  
 الجدول الزمني:  

 
 2021نوفمبر  RFP  ( 4صدور طلب العروض (

 سجل ھنا: ). RFPجلسات معلومات طلب تقدیم العروض (
 مساءً  2:30 - مساًء  1:00 ، 2021نوفمبر  10
 صباًحا   :3010 -صباًحا   9:00 ، 2021نوفمبر  16

 

 2021نوفمبر  16نوفمبر و 10

صفحة  ) في TAالمساعدة التقنیة المتاحة. مزید من المعلومات عن المساعدة التقنیة (
   .2022صندوق البرنامج الصیفي لعام 

 2021دیسمبر  3 -نوفمبر   5
 

.  2022 صفحة صندوق البرنامج الصیفي لعاماألسئلة الشائعة المحدثة والمتاحة على 
 . 2021نوفمبر  29آخر یوم لتقدیم األسئلة لألسئلة المتداولة ھو 

  30نوفمبر و 22نوفمبر و 15نوفمبر و 9
 .  2021نوفمبر 

 
 2021نوفمبر  6 مساًء.  11:59آخر أجل لتقدیم الطلبات ھو الساعة  

   2022أواخر ینایر  -  2021دیسمبر  9 ) والمراجعین النظراء SOWAمراجعة الطلب من قبل فریق سكلوز أوت واشنطن (
 

) والموافقة على توصیات  OSPIمراجعة مكتب المشرف على التعلیم العام ( 
 التمویل.  

 
 إخطار المتقدمین الناجحین بالتمویل. 

 

 2022بحلول منتصف فبرایر 

في خطط البرنامج  إن وجدت، النموذج الواجب والموجز لتفاصیل التغییرات،
 منذ تقدیم طلباتھم.   2022الصیفي للمتقدمین الناجحین لعام 

 

 2022مارس  15

 منتصف مارس    2022ندوة البرنامج الصیفي 

 2022مایو  13بحلول  صرف التمویل 

 سبتمبر  2022 - یونیو  2022 تنفیذ البرامج الصیفیة

 2022سبتمبر  30 التقریر النھائي المستحق. 

 
 نظرة عامة على التطبیق 

 
. وھو یشمل القوائم المنسدلة واإلجابات  2022فیما یلي األسئلة والمعلومات المطلوبة الستكمال طلب صندوق البرنامج الصیفي لعام 

 السردیة. 
 

ي لعام  4
نامج الص��ض ي عقد سكلوز أوت    2022وستعت�ب المنظمات الممولة من خالل صندوق ال�ب

متعاقدة من الباطن مع سكلوز أوت واشنطن �ض
ف ع� التعل�م العام (SOWAواشنطن ( ض OSPI) مع مكتب الم�ش ض أن مثل هذە المنظمات الممولة �جب أن تحمل التأمني ي حني

ي   ). �ض الذي �لئب
ف ع� التعل�م العام ( ي بالحدود المتعاقد عليها، )،OSPIمتطلبات مكتب الم�ش

ي ت�ض ض ع� المسؤول�ة الئت ي ذلك التأمني
ض ع� تع��ضات  بما �ض والتأمني

ض ع� الس�ارات (حسب االقتضاء).  وقبل �ف األموال، العمال، ض تحمل اسم  ) إ� شهادات تSOWAستحتاج سكلوز أوت واشنطن ( والتأمني أمني
ف ع� التعل�م العام (SOWAسكلوز أوت واشنطن ( .   )OSPI) ومكتب الم�ش ض ض إضافيني  كمؤمنني

https://schoolsoutwashington.org/resource/2022-summer-program-fund-sample-contract/
https://schoolsoutwashington.org/resource/2022-summer-program-fund-sample-contract/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_13t5MggCSW-UE_du79v1gg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_labZC05tSz6424gkhpG_vA
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
https://schoolsoutwashington.org/grant-initiatives/summer-program-fund/
http://www.elevatewashington.org/
http://www.elevatewashington.org/


   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 7الصفحة  

 
بمجرد  .إجابات وإنشاء األسئلة لمراجعة  النموذد المتقدمون یستخدم بأن نوصي  .اإلنترنت عبر الطلب  مقدمة في الطلب نموذج توفیر یتم 

 لتقدیمھ اإلنترنت عبر الطلب  نموذج  في  نسخھ للمتقدمین یمكن النموذج،  في  الردود  لاكتما .
 

یمكن للمتقدم حفظ عملھ والعودة إلى الطلب. توجیھات حفظ وإرجاع الطلبات واردة في الطلب. یجب   عبر اإلنترنت.یجب تقدیم الطلبات 
 مساءً  5911:في الساعة  2021دیسمبر  6 االنتھاء من الطلبات وتقدیمھا بحلول یوم االثنین

 
 

 معلومات األھلیة 
 

 یرجى التأكد من أن المنظمة الخاصة بك مؤھلة للتقدم بطلب للحصول على التمویل: 
 

 المنظمة الخاصة بك:  ●
 . 2022ستقدم برنامًجا صیفیًا للشباب لعام  ○
 ستلتزم ببروتوكوالت وزارة الصحة في والیة واشنطن  ○
 صغیرة أو وكالة عامة. أو شركة   ھي منظمة مجتمعیة غیر ربحیة، ○
والمسجلین في أو تلقي الخدمات التي تقدمھا   في والیة واشنطن،  21و 4ستخدم الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  ○

 .  K-12مدرسة 
 

   للمنظمة الخاصة بك:  2022البرنامج الصیفي لعام  ●
 یشمل األنشطة المصممة لتعزیز الروابط االجتماعیة بین الشباب  ○
 األنشطة البدنیةیشمل  ○
 یشمل األنشطة الخارجیة  ○
 یقدم في عدة أیام و/أو على مدى عدة أسابیع ○
 یقدم شخصیًا، أو شخصیًا في معظمھ  ○

 
 أو األنشطة الدینیة. 1:1أقسام الحدائق والمناطق المدرسیة غیر مؤھلة.  ال یجوز استخدام األموال في برمجة 

 
 

 معلومات البرنامج/المنظمة: 
 

 برنامجنا الصیفي ممول مالیًا من قبل منظمة غیر ربحیة:   ●
 نعم ○
 ال ○

 المنظمة الراعیة یؤكد عالقة الراعي المالي. سیطلب منك تحمیل خطاب موقع من   *إذا كانت اإلجابة بنعم،
 

 التي یركز علیھا ھذا الطلب:  2022حدد جمیع المقاطعات المخدومة من خالل البرنامج الصیفي لعام  ●
 

  االسم القانوني للمنظمة:  ●
 

 إن أمكن:  اسم المنظمة الراعیة مالیا، ●
 

 :  Employer Identification Number (EIN)رقم تعریف صاحب العمل  ●
 (EIN) مالحظة :إذا كان البرنامج/المنظمة لدیھ كفیل مالي،  یرجى إدخال الرقم الخاص بالراعي المالي

 
 : ) Unified Business Identifier (UBIرقم معرف العمل الموحد  ●

 یرجى إدخال الرقم الخاص بالراعي المالي : إذا كان البرنامج/المنظمة لدیھ كفیل مالي، مالحظة
 

 ھي إجمالي مصروفات التشغیل للمنظمة الخاصة بك في السنة المالیة األخیرة؟ ما  ●
 

https://survey.alchemer.com/s3/6577000/2022-Summer-Program-Fund
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 متى تنتھي تلك السنة المالیة؟  ●
 

 نوع المنظمة:  ●
 یرجى إدخال نوع المنظمة الخاصة بالراعي المالي  : إذا كان البرنامج/المنظمة لدیھ كفیل مالي، مالحظة
 غیر ربحیة  ○
 شركة صغیرة  ○
 التحدید): ___ وكالة عامة (یرجى   ○
 أخرى (یرجى التحدید): ___  ○

 
  العنوان الرئیسي ●

 العنوان الكامل (بما في ذلك الشقة/الجناح/المكتب إذا انطبق)  ○
  المدینة/البلدة ○
 الوالیة  ○
 الرمز البریدي:  ○
 المقاطعة:  ○

 
لعدد  الوصف: تقدیم وصف موجز للمنظمة الخاصة بك (الرسالة والرؤیة والخدمات والتركیز) الحد األقصى  ●

 . 200الكلمات ھو 
 : سیجري تضمین ھذه المعلومات في الیفیت واشنطن. مالحظة 

 
 اسم الموقع:   ●

 موقع واحد فقط من ھذه المواقع ھنا.یرجى تضمین اسم وعنوان  مالحظة: إذا كنت تتقدم بطلب نیابة عن مواقع متعددة، 
 

 عنوان الموقع:   ●
 : یجب أن یكون عنوان الموقع في والیة واشنطن مالحظة
o  (بما في ذلك الشقة/الجناح/المكتب إذا انطبق) العنوان الكامل 
o المدینة/البلدة  
o  (واشنطن) الوالیة 
o  :الرمز البریدي 
o  :المقاطعة 

     
 : 2022اسم البرنامج الصیفي  ●

 
 وتركیز البرمجة)  الوصف: تقدیم وصفا موجزا لھذا البرنامج (الفئة المستھدفة، ●

  .150الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 
 : سیجري تضمین ھذه المعلومات في الیفیت واشنطن. مالحظة

 
 سیتم تضمین منظمة مقدم  الطلب  وأسماء المواقع والبرامج كما  ترد ھنا في دلیل  برنامج الشباب  العام في الیفیت واشنطن  .إذا  ●

  .كان مكان الموقع سریًا، یرجى وضع عالمة ھنا لطلب  عدم ظھوره  في  دلیل البرنامج
o  موافق للوضع في الدلیل  - الموقع لیس سریًا 
o  ال تضع في الدلیل  - الموقع سري 

 
 أسئلة االقتراح: 

 
   % من النتیجة.35: البرنامج یشرك الشباب المحرومین من العدالة التعلیمیة. یساوي ھذا مجال 1مجال التركیز رقم 

 
 الذي تسعى للحصول على تمویل لھ.  2022یجب أن تكون اإلجابات على األسئلة أدناه محددة بالبرنامج الصیفي لعام 

 
a. ) جك الصیفي في كل فئة من فئات األولویة. قبل تقدیم  ب) عبارة عن ما ھي النسبة المئویة للشباب في برنام1السؤال أدناه

 یرجى إخبارنا بمصدر بیاناتك: المعلومات عن الشباب، 
 تستند النسب المئویة إلى بیانات الشباب أو األسرة المبلغ عنھا.  ●
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 مثل بیانات المناطق المدرسیة أو التعدادات السكانیة.  وتستند النسب المئویة إلى مصدر بیانات قریب، ●
 نسب المئویة ھي تقدیرات تستند إلى معرفتنا بمجتمع الشباب المحلي. ال ●
 ال نجمع حالیًا أو نملك بیانات بالوكالة ألي من ھذه المعلومات وال یسعنا لتقدیر النسب المئویة لھذا السؤال.   ●

 
مجتمع الشباب  یجب على جمیع المتقدمین تقدیم وصف مفصل ل حتى لو لم تقدم نسبا مئویة عن السكان األولویات، 

 ه أدناه. 1في السؤال  
 

b.  نفھم أن العدید من الشباب  2022یرجى تقدیر نسبة الشباب في ھذه الفئات الذین سیشاركون في برنامجك الصیفي لعام .
%. یرجى بناء ھذا على بیانات البرنامج  100سیندرجون في فئات متعددة؛ لیس ضروریًا أن تساوي النسب المئویة  

ت التسجیل الحالیة أو مصدر بیانات آخر قریب مثل البیانات الدیموغرافیة المدرسیة. ستسنح لك الفرصة  السابقة أو بیانا
 إلخبارنا المزید عن مجتمعك في السرد التالي:  

 
یرجى وضع األصفار إذا كنت ال تتوقع مشاركة الشباب من مجموعة سكانیة ذات أولویة معینة في برنامجك الصیفي لعام  

رك الفراغ إذا لم تتوفر تقدیرات لھذه الفئة السكانیة ذات األولویة. ما لم یجري تحدید "نحن ال نجمع ھذه  . یرجى ت 2022
 فمن المطلوب إدخال بیانات لھذا السؤال:   البیانات حالیا" أعاله، 

 
 :حسب األھلیة للحصول على وجبة غداء مجانیة أو بأسعار مخفضة  الشباب الذین یعیشون في فقر،  ●

__% 
 شباب السود واألصلیین وغیر البیض: __%  ●
 الشباب المھاجرون: __%  ●
 الالجئون و/أو الشباب المھاجرون: __%  ●
 متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: __%  ●
 الشباب الذین یعانون من التشرد: __%  ●
 الشباب في دور الرعایة: __%  ●
 مجتمع المیم: __%  ●
 الشباب الخاضعون لنظام العدالة الجنائیة: __%  ●
 الشباب ذوو اإلعاقة،  بما في  ذلك اإلعاقات الجسدیة  أو  النمائیة و /أو  الذھنیة، أو احتیاجات الرعایة ●

 %__ :الصحیة  الخاصة 
 

c.   %__ :.یرجى تقدیر النسبة المئویة اإلجمالیة للشباب في برنامجك الذین یمثلون واحدا أو أكثر من السكان ذوي األولویة 
 

d.  الممثلین لكل من ھؤالء یرجى تقدیم النسب المئویة للشباب البیض، لیین وغیرإذا كان برنامجك یخدم شباب السود واألص  
 %. 100الشباب.  نفھم أن العدید من الشباب سیندرجون في فئات متعددة؛ لیس ضروریًا أن تساوي النسب المئویة  

 %__ :من الھنود األمریكیین/سكان أالسكا األصلیین ●
 %__ :آسیوي/آسیوي أمریكي ●
 %__ :أسود/إفریقي أمریكي ●
 %__ :إسباني أو التیني األصل ●
 %__ :من الشرق األوسط أو شمال إفریقیا ●
 %__ :مختلط األعراق  ●
 %__ :من سكان ھاواي/جزر المحیط الھادئ األصلیین ●

 
e.  :ل  بما في ذلك كیف أنھ یمث  ، 2022أخبرنا عن الشباب في مجتمعك الذین سیشاركون في برنامجك الصیفي لعام  السرد

واحدا أو أكثر من السكان ذوي األولویة. صف كیف سیشرك برنامجك الشباب من بین المجموعات السكانیة ذات  
 األولویة.  

 
 400الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 

 
 

: یحتوي البرنامج على موظفین ومتطوعین وقیادة وأعضاء مجلس إدارة یعكسون الفئات السكانیة ذات األولویة  2مجال التركیز رقم 
 % من النتیجة. 20. یساوي ھذا المجال 1كما ھو مذكور أعاله في السؤال رقم  التي یجري خدمتھا، 

 



   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 10الصفحة  

a. من أي من فئات السكان ذات األولویة. یرجى تقدیر النسبة المئویة لألشخاص الذین تندرج ھویاتھم/تجاربھم الحیة ض 
 : __% 2022الموظفون والمتطوعون الذین سیعملون مباشرة مع الشباب في البرنامج الصیفي لعام  ●
 : __%2022قادة البرنامج الذین سیشرفون على البرنامج الصیفي لعام  ●
 أعضاء مجلس إدارة البرنامج/المنظمة: __%  ●

 
b.  :صف كیف یركز موظفو البرنامج والمتطوعون والقیادة وأعضاء مجلس اإلدارة (لدیھم ھویات مشتركة أو تجارب حیة   السرد

 مماثلة) على فئة الشباب ذات األولویة الذین یخدمھم برنامجك الصیفي.   
 

 . 350الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 
 
 

وستضمن خطة تنفیذ البرنامج تحقیق   نیة واألنشطة الخارجیة للشباب، یحدد البرنامج ویدعم الروابط االجتماعیة واألنشطة البد
 % من النتیجة. 45المجال یساوي متطلبات البرنامج الثالثة ھذه واالستجابة الحتیاجات ومصالح الشباب الذین یجري خدمتھم. ھذا 

 : (اختر كل ما ینطبق.) نوع البرنامج :یرجى  معرفة نوع  البرمجة  التي ستقدمھا بأموال البرنامج الصیفي لعام  2022

 األكادیمیین   ●
 الفنون والثقافة  ●
 االستكشاف الوظیفي والتدریب الوظیفي ●
 رعایة األطفال  ●
 القیادة والخدمة والعدالة االجتماعیة  ●
 األنشطة البدنیة والریاضة  ●
 ) Science, Technology, Engineering and Math (STEMالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  ●
 الخدمة والدعم  ●
 أخرى (یرجى التحدید): _______ ●

 
 الشباب الذین ھم: (اختر كل ما ینطبق.)  2022سیخدم برنامجك الصیفي لعام 

● 4-12 
● 13-18 
● 19-21 

 
 عدد الشباب الذین سیجري خدمتھم: 

 شابا 20<  ●
 شابا  20-50 ●
 شاب  51-100 ●
 شاب  100>  ●

 
 سیتم تسلیم البرنامج:

 شخصیًا فقط  ●
 ھجینة: شخصیًا وافتراضیًابطریقة  ●

 
 برنامج حضوري؟ 

 نعم ●
 ال ●

 
 مدة البرنامج:
 أسابیع 2∙-•1 ●
 أسابیع 3-5 ●
 أسابیع أو أكثر  6 ●

 
 كم یوًما في األسبوع یجري تسلیم البرنامج؟ 



   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 11الصفحة  

 أیام في األسبوع  1-2 ●
 أیام في األسبوع  3-4 ●
 أیام في األسبوع  5 ●
 أخرى (یرجى التحدید): ____  ●

 
 مدة یوم البرنامج: 

 ساعة في كل یوم برنامج 1-2 ●
 ساعات في كل یوم برنامج 3-4 ●
 ساعات لكل یوم برنامج 5-6 ●
 ساعات في كل یوم برنامج 7-8 ●
 ساعات یومیًا  أكثر من 8 ●

 
 

وكیف   ولماذا یستجیب تصمیمك للشباب الذین ستخدمھم، ما ستفعلھ، في  فكر ناقش كل من تصمیم خطة التنفیذ لبرنامجك الصیفي.  السرد: 
 برنامج. تناول كل ما یلي في إجابتك: ال ستنفذ

 
المراجعون أن العدید من جوانب التنفیذ قد   (سیتفھم. كیف تخطط لتنفیذه؟   2022تقدیم لمحة عامة عن برنامجك الصیفي لعام  .1

ولكن یرجى تلخیص سبب اعتقادك بأن الخطة ممكنة وكیف   بسبب متغیرات متعددة،  تكون غیر واضحة في ھذه المرحلة،
 تنوي إطالق البرنامج بنجاح.) 

 
 

 . 200الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 
  

 (قدم أمثلة. ھل سیختلف النھج حسب الفئة العمریة؟ ناقش بالتفصیل األنشطة التي ستقدمھا لتعزیز الروابط االجتماعیة.   .2
 مساعدة المراجعین فھم كیف البرنامج الخاص بك ستعزز الروابط االجتماعیة بین الشباب)   
 

 
 . 200الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 

 
(كن دقیقًا. ھل ستختلف األنشطة حسب الفئة العمریة؟ شرح للمراجعین ما ھي األنشطة البدنیة التي سیتضمنھا برنامجك؟  .3

 بالضبط ما سیجري تقدیمھ للشباب.) 
 

 150الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 
 

(كن دقیقا. ھل ستختلف األنشطة حسب الفئة العمریة؟ شرح للمراجعین  ما ھي األنشطة الخارجیة التي سیتضمنھا برنامجك؟  .4
  بالضبط ما سیجري تقدیمھ للشباب.) 

 
 150الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 

 
(مساعدة المراجعین   الخاصة بك. شرح لماذا نموذج البرنامج الخاص بك فعالة وتستجیب الحتیاجات السكان الشباب األولویة  .5

 فھم األساس المنطقي وراء تصمیم البرنامج الخاص بك.) 
      

 250الحد األقصى لعدد الكلمات ھو 
 
 

  30دوالر. ویجب إنفاق األموال بحلول  50000دوالر و 210000ما بین  2022قد تطلب البرامج الصیفیة لعام  طلب التمویل: 
 .2022سبتمبر 

 
 دوالر.  50000دوالر و 10000یجب إدخال رقم یتراوح بین 

 



   2022) لصندوق البرنامج الصیفي لعام RFPطلب تقدیم العروض (
 12من 12الصفحة  

 الشھادات: 

 اسم الشخص الذي ملء ھذا النموذج:    

 رقم الھاتف:     عنوان البرید اإللكتروني:  

موقع مكتمل. سیتم دفع األموال إلكترونیًا من خالل غرفة المقاصة اآللیة   W-9 سیطلب  من جمیع المتقدمین الذین یتلقون تمویالً  تقدیم
Automated Clearing House (ACHستقوم سكلوز أوت واشنطن بإرسال نموذج تفویض غرفة المقاصة اآللیة و .(W-9   عبر

بعة أیام من استالمھا. الرجاء تحدید  ) إلى المتقدمین الناجحین. ویتعین إعادة ھذه الوثائق في غضون سDocuSignشركة دوكو ساین (
 .W-9من یجب إرسال نموذج تفویض غرفة المقاصة اآللیة وطلب  

 عنوان البرید اإللكتروني:       االسم:  

سیطلب من جمیع المتقدمین الذین یتلقون تمویالً توقیع عقد مع سكلوز أوت واشنطن. یرجى تحدید الجھة التي ینبغي إرسال العقد للتوقیع  
 ا.علیھ

 عنوان البرید اإللكتروني:       االسم: 

 
والسجالت المالیة األخرى لمدة    990یوافق مقدم الطلب على منح مدرسة أوت واشنطن الحق في الوصول إلى النموذج  إذا جرى تمویلھ، 

 طلب. في جمیع األوقات المعقولة لتأكید المعلومات المالیة المقدمة في ھذا ال  ست سنوات بعد تاریخ التمویل، 
 

   )19.85.020(قانون واشنطن المعدل الرجاء وضع عالمة على كافة المربعات. (حدد ھذا الرابط لمراجعة تعریف األعمال الصغیرة   
 

 "أشھد بأنني مخول بتقدیم ھذا الطلب نیابة عن المنظمة التي تقدم الطلب".   

 
أنھ ال منظمة مقدمي الطلبات وال مدیریھا محرومون حالیًا من الوظیفة أو تعلیقھم أو اقتراحھم بالشطب أو   بتوقیع ھذا الطلب،  "أشھد، 

 قة من قبل أي وزارة أو وكالة اتحادیة أو حكومیة". إعالن عدم أھلیتھم أو استبعادھم طوعا من المشاركة في ھذه الصف
 

فإن عملي یفي بتعریف األعمال التجاریة الصغیرة المقدمة في قانون واشنطن المعدل   "أشھد بأنھ إذا تقدمت بطلب كشركة صغیرة، 
19.85.020 . 

 
لن یطلب من أي مشارك المشاركة   . إذا نجح الطلب، "أشھد بأن البرنامج الموصوف ال یشمل العبادة الدینیة أو ممارسة الریاضة أو التعلیم

 في أي عبادة دینیة أو ممارسة أو تعلیم من أجل الوصول إلى المرافق.  
  

.  "أشھد بأن المعلومات الواردة في ھذا الطلب والمعلومات المقدمة في أي وثائق ونماذج داعمة صحیحة ودقیقة من جمیع النواحي المادیة
أي بیانات كاذبة أو إغفال متعمد في ھذا الطلب قد یعرضني إلعادة األموال أو غیرھا من اإلجراءات القانونیة لتحریف  كما أنني أفھم أن 

 احتیالي". 
 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=19.85.020

