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Chương trình Tài trợ Cộng đồng Hoạt động và Phát triển  
- Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện không và làm cách nào để đăng ký? 

  
Chương trình Tài trợ Cộng đồng Năng động và Phát triển, được tài trợ thông qua Đạo luật Kế 
hoạch Giải cứu Liên bang Hoa Kỳ, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị 
ảnh hưởng để duy trì hoạt động kinh doanh và giữ chân nhân viên.  Chương trình sẽ giúp đỡ 
những cư dân dễ bị tổn thương bằng cách hỗ trợ các chương trình và dịch vụ cung cấp mạng 
lưới an sinh xã hội và giúp đỡ môi trường tuổi thơ.   Tổng số tiền dành cho chương trình tài trợ 
là 10 triệu Mỹ kim. 
Hội thảo trên web dành cho các ứng viên đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 8 và ngày 24 tháng 
8, bản ghi âm và bảng điểm  đã được đăng. 
  
Câu hỏi bên dưới cung cấp thêm chi tiết về chương trình tài trợ: 
  
Những lĩnh vực kinh doanh nào đủ điều kiện nhận Trợ cấp Cộng đồng Đang hoạt động và Phát triển? 
  
Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải là một doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) 
hoạt động trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau: 

1. Chăm sóc trẻ em, gồm các trung tâm và nhà giữ trẻ gia đình; 
2. Các tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp dịch vụ mạng lưới an toàn trong một hoặc 
nhiều danh mục được nêu trong Nhóm tài trợ cộng đồng hợp nhất; 
3. Các chương trình thể thao dành cho thanh thiếu niên trong các tổ chức có trụ sở tại 
quận; 
4. Các chương trình ngoài giờ học dành cho thanh thiếu niên từ lớp K-12; 
5. Các hồ bơi cộng đồng ngoài trời đặt tại HOA và các chung cư, cũng như các hồ bơi dành 
cho thành viên cộng đồng. 

  
Tài trợ có thể được sử dụng để làm gì? 
  
Các khoản tài trợ có thể được sử dụng để: 

 Giảm bớt khó khăn về tài chính (ví dụ: sụt giảm doanh thu hoặc ảnh hưởng kinh doanh của thời 
kỳ đóng cửa.) Điều này bao gồm: 

o Hỗ trợ chi phí trả lương và phúc lợi 

o Chi phí để giữ chân nhân viên 

o Thế chấp 

o Thuê 

o Chi phí điện nước 

o Các chi phí hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp do Quận xác định 

 Thực hiện các cách phòng ngừa hoặc giảm COVID-19 như: 

o Thay đổi để tạo khoảng cách xã hội 

o Làm sạch thường xuyên 

https://www.youtube.com/watch?v=bb9CCaX9FFM
https://www.fairfaxcounty.gov/health-humanservices/sites/health-humanservices/files/Assets/Documents/PDF/ATC%20Grants%20Prgm/ATC%20Grant%20Prgm%20Info%20Session%20Event%20Transcript-Aug.%2019%202021.pdf


o Rào cản hoặc vách ngăn 

Thời hạn nộp đơn cho các khoản trợ cấp là gì? 
  
Đơn xin tài trợ sẽ được chấp nhận từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021. Nơi nhận đơn sẽ 
mở vào lúc 10:00 sáng Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 và đóng lúc 11:59 tối ngày 14 tháng 9. Các đơn sẽ có sẵn 
bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và bản dịch sẽ được cung cấp.  
  
Tôi có thể lấy thêm thông tin về chương trình tài trợ của Cộng đồng Hoạt động và Phát triển ở đâu? 
  
Để biết thêm thông tin về các yêu cầu, điều kiện cụ thể của ngành, các tài liệu bắt buộc, các giới hạn sử 
dụng tài trợ và câu hỏi thường gặp, vui lòng xem trang web của Chương trình tài trợ đang hoạt động và 
phát triển. 
  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=es&tl=vi&u=https://www.fairfaxcounty.gov/health-humanservices/active-and-thriving-community-grants-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=es&tl=vi&u=https://www.fairfaxcounty.gov/health-humanservices/active-and-thriving-community-grants-program

