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في 17 مارس، خضعت Oakville إلغالق تام بعد إعالن حكومة أونتاريو حالة طوارئ بسبب جائحة كوفيد-19. بالرغم من عدم 
االستقرار، وجدنا مرونة لدعم بعضنا البعض خالل هذه األزمة. 

في غضون أسابيع، بدأ صندوق المرونة من Oakville التابع للمؤسسة في توزيع أكثر من 625 ألف دوالر على المؤسسات الخيرية 
في الخطوط األمامية — أبطال مجتمعنا. ال يملك صندوق المرونة أموااًل كافية متبقية لمواجهة التحديات المستمرة في قطاعنا الخيري 

المحلي. نحن نتواصل مرة أخرى مع مجتمعنا للحصول على المساعدة. 

هذا التقرير عن مجتمعنا ومستقبلنا. يشارك تقرير المرونة الخاص بنا التأثير المحلي لألزمة والعمل الرائع الذي تواصل جمعياتنا 
الخيرية القيام به في مجتمعنا الذي يمكنك المساعدة في دعمه. يُرجى مساعدتهم لالستمرار في أعمالهم الجيدة. 

عدم استقرار الغذاء
ال تعد مشكلة عدم استقرار الغذاء مشكلة جديدة في Oakville، لكنه تحدي قد تفاقم بسبب كوفيد-19. 
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ازداد طلب أبطال غذاء الجمعية الخيرية

 Kerr Street Mission أنشأت 
)مهمة كير ستريت( برنامجها الجديد لعمليات 
التسليم المجتمعية لتوصيل مواد البقالة لألفراد 

المعرضين لخطر اإلصابة بكوفيد-19 الذين ال 
يمكنهم الحضور إلى بنك الطعام.

بطل الجمعية الخيرية
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الصحة الجسدية
تستمر المخاوف الصحية بخالف كوفيد-19 في لعب دور في حياة األشخاص اليومية. يستمر الحمل الجراحي في أونتاريو في النمو.

المسكن واإليواء
كان العثور على سكن ومأوى آمن، والحفاظ عليهما أثناء جائحة كوفيد-19 أمًرا صعبًا بالنسبة للكثيرين. 

الصحة العقلية والنفسية
مشاعر الوحدة والتوتر واالكتئاب في ازدياد. أظهر استبيان أن 66% من سكان أونتاريو يعتقدون أنه ستكون هناك أزمة في الصحة 

العقلية والنفسية بعد كوفيد-19. 

بین 15 مارس و13 یونیو، 

عملیة جراحیة متأخرة

Oakville Trafalgar Memorial مستشفى

الوقت المقدر لإلخالء ھو 
84 أسبوًعا، (بناًء على 
717 عملیة جراحیة تتم 

في األسبوع)

148,364
 Acclaim Health اهتمت مؤسسة

بالعديد من األشخاص المصابين 
بكوفيد-19 واستمرت في التمريض 

المنزلي والدعم الشخصي ورعاية المسنين 
طوال فترة الجائحة.

بطل الجمعية الخيرية

16 مكالمة خالل أسبوع واحد تتعلق بالتنازل عن ملكیة الحیوان األلیف إلى ملجأ

بطل الجمعية الخيرية
"لقد سمح لنا صندوق المرونة بتوفير ما يحتاج 
 إليه المقيمون لدينا خالل فترة مضطربة للغاية. 

 لقد خفف الضغط المالي وسمح لنا بتوفير 
ما يحتاج إليه المقيمين لدينا بأسلوب مراع 

ومحترم". 
 The Salvation Army )جيش الخالص(، 
 Lighthouse Emergency Shelter

)مأوى طوارئ المنارة(

1 من 7 كنديين من ذوي اإلعاقة

 1 من 5 كنديين لديهم حالة خاصة بالصحة 
العقلية والنفسية في وقت سابق 

1 من 6 كنديين أصليين 

 LGBTQ+ 1 من 7 كنديين مصنفين بأنهم من
)مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي 

والمتحولين جنسًيا(

زيادة التفكير في االنتحار أثناء الجائحة 

"لقد كانت آثار التباعد الجسدي التابعة 
لكوفيد-19 سلبية على المتضررين الذين 
يشعرون بالفعل بالصدمة والعزلة... لقد 
استجبنا لهذه الحاجة المتزايدة من خالل 
مضاعفة جلسات مجموعتنا المفتوحة" 

Heartache2Hope

بطل الجمعية الخيرية



التعليم والمدارس
قبل أيام من عطلة مارس، أُعلن أن المدارس ستغلق، على المدى القصير في البداية، ثم حتى نهاية العام الدراسي. عاد حوالي %70 

من الطالب إلى الفصول الدراسية هذا الخريف وما يقرب من 30% يواصلون التعلم عن بُعد. 

الروابط المجتمعية - الفنون والثقافة والترفيه
تعاني منظمات الفنون والثقافة والترفيه في جميع أنحاء البالد. كانت هذه المنظمات أكثر عرضة من األنواع األخرى من المنظمات 

لإلبالغ عن انخفاض الطلب والقدرة واإليرادات. 

(NEET) فبرایر 2020: 1 من بین 8 شباب لیسوا في التعلیم

(NEET) مارس 2020: 1 من بین 5 شباب لیسوا في التعلیم

(NEET) أبریل 2020: 1 من بین 4 شباب لیسوا في التعلیم

 الشباب الكندي من سن 15 إلى 29
 )NEET( ليسوا في التعليم

أو فترات التوظيف أو التدريب
غذاء األطفال يدعم 211 طفالً في 

Oakville بحقائب ظهر للطعام. خالل 
فترة الجائحة، قاموا بإضافة 4 حقائب ظهر 

إضافية للطعام كل شهر.

بطل الجمعية الخيرية

انخفاض في الطلب %76
انخفاض في القدرة %49
انخفاض في اإليراد %87

إلغاء برامج شخصية %87

وفًقا إلبالغ عن منظمات الفنون والثقافة والترفيه

أصبحت ArtHouse خدمة أساسية 
محسنة توفر برامج فنون افتراضية 

ووجبات لألطفال وأسرهم.

بطل الجمعية الخيرية

نقل البرامج الشخصية إلى افتراضية %43

عمليات متوقفة أو معلقة %43



كيف يمكنني دعم المرونة من Oakville؟
GIVEOakville هو مبادرة للتمويل الجماعي تساعدك على العطاء في المكان الذي يكمن فيه شغفك أثناء التعرف على الجمعيات 

الخيرية والبرامج المهمة التي تدعم الفئات األكثر ضعفًا في مجتمعنا. عندما تختار العطاء من خالل GIVEOakville، يمكنك 
.Oakville الوثوق بأنك تدعم أكبر االحتياجات في

تحتاج الجمعيات الخيرية المحلية إلى دعمك لالستمرار في تقديم برامجها. 

سيتم استكمال عطائك بمبلغ إضافي قدره 100,000 دوالر من صندوق المرونة من Oakville والذي سيتم توجيهه وتوزيعه 
بالتناسب حسب اختياراتك بمجرد إغالق الكتالوج. تتلقى الجمعية الخيرية التي اخترتها 100% من تبرعك؛ تغطي المؤسسة جميع 

رسوم المعامالت.

انتقل إلى الكتالوج الخاص بنا عبر اإلنترنت للعطاء اليوم: 
 www.giveoakville.ca

اقرأ التقرير بالكامل على اإلنترنت على 
www.theocf.org

دورك اآلن

www.giveoakville.ca

التوصیل
ابَق بالمنزل، نحن نقوم بالتوصیل

دورك اآلن


