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Dear All
As of Wednesday 24th October 2018, the Syria Grant Fund has closed for new applications. Due to the
high number of applications received, the money that was donated has now been fully allocated. This
money was donated by Goldman Sachs Gives to support individuals resettled to the UK through the
Vulnerable Person’s Resettlement Programme (VPR), including the Community Sponsorship Scheme.
It was donated on the agreement that when the money was fully spent, we would not be able to
accept any more applications.
For applications that have been received before the 24 th October 2018, these will be processed as
normal in line with the Syria Grant Fund eligibility criteria.
If you have already submitted an eligible application please note that we cannot guarantee it will be
successful as it depends on funds available. Applications are processed on a first come first served
basis and we will be in touch with you and your adviser to confirm the outcome. If you have any
queries about applications that were submitted before the closing date please speak to your adviser.
If you have submitted an application after the closing date, I’m afraid we will not be able to process
the request.
We understand that you may be disappointed by this news, however there is other financial support
available. Restart Refugee Support offers 0% financial loans to refugees for employment and
education: www.restartrefugeesupport.org. The Home Office also offer an integration loan for items
which include ‘education and training for work’: www.gov.uk/refugee-integration-loan. The following
link may also be useful for searching for funding opportunities: www.turn2us.org.uk

With best wishes
Francesca Morton
Grants Coordinator
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السيدات والسادة الكرام
ً
بهذا نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم قفل باب تقديم الطلبات الجديدة للحصول على منحة السوريين إبتداء
من تاريخ يوم االربعاء الموافق  . 2018/10/24وهذا بسبب نفاذ الميزانية الموضوعة لذلك الغرض وكذلك نسبة للعدد
الكبير من الطلبات المقدمة للحصول على هذه المنحة .الجهة المانحة هي منظمة قولدمان ساكس جيفز والغرض
منها هو المساعدة في إعادة توطين الآلجئين بالمملكة المتحدة عبر عدة برامج بما فيها برنامج إعادة توطين
االفراد المعرضون للخطر أو أوالئك المنضوون تحت مشروع رعاية المجتمع .
حيث كان االتفاق منذ البداية بأن ال يتم إستالم أي طلبات جديدة متى ما تم نفاذ الميزانية الموضوعة والمحددة.
وعليه سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة والتي تم إستالمها قبل التاريخ المذكور أعاله  2018/10/24وفقا
لإلجراءات المتبعة والمتعلقة بمواصفات االهلية للحصول على تلك المنحة.

ً

ً
مثال إذا كنت قد قمت سلفا بتقديم طلبك  ,فيرجي التنبه بأن هذا ال يعني ضمان للحصول على المنحة ألن هذا
يعتمد في المقام االول على توفر المال الالزم أو الميزانية الآلزمة لسداد المنحة .وعليه سيتم التعامل مع الطلبات
على أساس مبدأ االسبقية .وفي حال كان لديك أي إستفسار فيما يختص بالطلبات المقدمة قبل الموعد الوارد
أعاله الرجاء التواصل مع الموظف المسئول عنك .وإذا كنت قد قدمت طلبك بعد تاريخ االغالق فأننا نأسف أن نقول
لك بأن هذا الطلب سوف لن ينظر فيه.
ً
وفي الختام نحن نتفهم بأن هذا ليس بالخبر الجيد ولكن أيضا ندرك بأن هنالك جهات أخرى تقدم مساعدات مماثلة
لهذا الصندوق ,منها مثال صندوق إنعاش مساعدة الآلجئين حيث تقدم قروض مالية خالية من الفائدة  %0لمساعدة
الآلجئين ف ي مجاالت التوظيف والتعليم  ..للمزيد من المعلومات الرجاء اآلطالع علي الموقع االلكتروني التالي:
www.restartrefugeesupport.org
وكذلك وزارة الداخلية البريطانية )الهوم أوفيس( يقدم قروض بغرض تسهيل عملية االندماج في المجتمع ويمكن
االستفادة منها في مجال التعليم والتدريب بغرض التوظيف والحصول علي عمل .يمكنك الحصول على المزيد من
المعلومات عبر الرابط االلكتروني:
www.gov.uk/refugee-integration-loan
ً
كذلك الرابط التالي قد يكون مفيدا للبحث عن فرص أخرى للحصول على منح مماثلة
www.turn2us.org.uk

مع خالص االمنيات الطيبة

فرانشيسكا مورتون
منسق المنح
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