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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:28 أبریل 2020
 العمدة اریجو رفع صندوق ریفیر للمعونات و

 تعلن عن حزمة اإلغاثة لكوفید-19 بقیمة 1.7 ملیون دوالر
 

 ستضع الموارد الناس أوًال ، مع التركیز على التعلیم والخدمات البشریة
 واالنتعاش االقتصادي

 تطبیقات اإلغاثة الفوریة المتاحة الیوم للشركات الصغیرة
 
 

 28 أبریل 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ،  28 ابریل 2020 ، تم

 إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب  1,087 حالة إیجابیة من فیروس
 كورونا  في مدینة ریفیر.

 
 أعلن الیوم رئیس مجلس المدینة اریجو صندوق ریفیر حتى رفع كجزء من حزمة اإلغاثة لفیروس كورونا
 شاملة لمدینة ریفیر. ویضم إجمالي التمویل األولي 1.7 ملیون $ من الوالیات المتحدة الجماعة اإلنمائیة



 للكتلة للمنح (CDBG) والتبرعات الخاصة. وسوف تركز جهود اإلغاثة على تلبیة كل من االحتیاجات
 الفوریة والطویلة األجل لألسر ریفیر والشركات الصغیرة. وسیتم عرض البرامج الممولة من خالل حزمة

 اإلغاثة بشكل مستمر، وذلك استجابة للحاجة.
 

 رفع صندوق ریفیر
 أنشأ العمدة أریجو صندوق رفع ریفیر لحمایة نسیج األعمال التجاریة الصغیرة والمجتمعات الثقافیة في
 ریفیر طوال فترة تعافي المدینة من الوباء ، مع التركیز على خدمة الشباب واألسر وأصحاب األعمال

 الصغیرة. تم تصنیف الصندوق بمبلغ أولي قدره 250.000 دوالر من متبرع مجهول ، بهدف العمل مع
 شركاء إضافیین وجمع موارد إضافیة من الجهات المانحة الخاصة اآلن وفي المستقبل. سیتم توفیر المزید
 من التفاصیل عن الصندوق وكیف یمكن للمنظمات التقدم بطلب للحصول على التمویل األسبوع المقبل.

 
 برنامج الطوارئ للشركات الصغیرة - التطبیقات المتاحة الیوم!

 
 سیوفر برنامج األعمال التجاریة الصغیرة للطوارئ في المدینة اإلغاثة الفوریة للشركات الصغیرة المعرضة

 للخطر نتیجة إلجراءات السالمة العامة لفیروس كورونا . سیتم منح الشركات المؤهلة ما یصل إلى
 10,000 دوالر من خالل تمویل CDBG. إجمالي التمویل المتاح هو حوالي 240،000 دوالر. تطبیق
 معاییر التمویل متاح الیوم ألصحاب األعمال الصغیرة علي revere.org. سیتم صرف الشیكات األولى

 للشركات في األسبوع المقبل ؛ ستتم مراجعة الطلبات وتقدیم القرار في غضون ثالثة أیام عمل وسیتلقى
 المتقدمون المعتمدون مكافأتهم في غضون 7-10 أیام من استالم القرار. یمكن استخدام أموال المنح لتكالیف

 رأس المال العامل مثل كشوف المرتبات ، والتزامات اإلیجار ، والمدفوعات فائدة و / أو الدیون ، ونفقات
 المخزون.

  
 المساعدة الغذائیة الطارئة

 لتلبیة الحاجة الفوریة داخل المدینة لدعم السكان الذین یواجهون انعدام األمن الغذائي نتیجة كوفید-19، تم
 تخصیص مبلغ إضافي قدره 40,000 دوالر من تمویل CDBG لبرنامج تدیره المدینة والذي سیعمل مع
 البقالین المحلیین للمساهمة في برامج الخدمات الغذائیة الجاریة. سیتم توفیر المزید من التفاصیل حول هذا

  المشروع في األیام القادمة.
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