
 

 

Fairfax County Thông Báo Chương Trình Social Safety Net Nonprofit 

Sustainability Grants (Tài Trợ Bền Vững Phi Lợi Nhuận Mạng Lưới An 

Sinh Xã Hội) (NSG) 

Ban Giám Sát Fairfax County đãthành lập một quỹ $5 triệu để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận 

501(c)3 và 501(c)19, công việc chính hiện tại của các tổ chức này là hỗ trợ các dịch vụ mạng lưới 

an sinh xã hội cho bộ phận dân số dễ bị tổn thương trong phạm vi Fairfax County. 

Được mang tên là chương trình Nonprofit Sustainability Grants (Tài Trợ Bền Vững Phi Lợi 

Nhuận) (NSG), chương trình này sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ 

điều kiện theo một trong ba mức, $25.000, $50.000 và $75.000, tùy thuộc vào quy mô của tổ 

chức và ngân sách hoạt động. Chương trình sẽ được tài trợ bởi các quỹ kích thích kinh tế từ 

CARES Act Coronavirus Relief Fund (Quỹ Hỗ Trợ Khó Khăn Do Virus Corona của CARES Act) của 

liên bang. 

Các tổ chức phi lợi nhuận có chức năng như là một phần của mạng lưới an sinh xã hội Fairfax 

County cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực Ổn Định Tài Chính, Thực Phẩm và Dinh Dưỡng, Thành 

Tựu Văn Học/Giáo Dục, Y Tế, Nhà Ở, Hành Vi Tích Cực và mối Quan Hệ Lành Mạnh, và/hoặc Các 

Mạng Lưới Hỗ Trợ/Cộng Đồng/Xã Hội và tập trung chủ yếu vào việc phục vụ người dân từ các 

cộng đồng dễ bị tổn thương bởi các vấn đề tự cấp và tự túc, bao gồm cả những người có thu 

nhập hạn chế; người di cư và người tị nạn; người khuyết tật; và những người có lịch sử tiếp cận 

khác nhau đối với các cơ hội. 

“Các tổ chức phi lợi nhuận là một phần quan trọng trong mạng lưới an sinh xã hội của quận, 

làm việc chặt chẽ với chúng tôi để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng 

của chúng ta. Những khoản tài trợ này sẽ giúp họ tiếp tục cung cấp dịch vụ và duy trì hoạt động 

trong suốt đại dịch COVID-19, “Chủ Tịch Jeff McKay cho hay. “Chúng tôi rất hân hạnh khi có thể 

hỗ trợ họ vì họ cũng hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi.” 

Quy trình nộp đơn đăng ký nhận tài trợ dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 5, năm 2020 và kết 

thúc vào lúc 2 giờ chiều ngày 22 tháng 5, năm 2020. Để đủ điều kiện, ứng viên phải: được công 

nhận là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 hoặc 501(c)19 theo Internal Revenue Code (Bộ Luật Thuế 

Thu Nhập Quốc Nội); phục vụ cư dân Fairfax County; hiện đang hoạt động như một phần của 

mạng lưới an sinh xã hội của Fairfax County; nộp bộ đơn đăng ký đầy đủ, bao gồm cả Mẫu Đơn 

IRS 990 mới nhất của ứng viên đó. 

Quy mô của khoản Nonprofit Sustainability Grant (Tài Trợ Bền Vững Phi Lợi Nhuận) được trao 

sẽ phụ thuộc vào quy mô của tổ chức theo cấu trúc như sau: 

 Nhỏ: $25.000  

 Trung bình: $50.000  

 Lớn: $75.000 

http://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors


 

 

Các khoản trợ cấp có thể bao gồm:  

 Duy Trì Nhân Sự; 

 Trang Thiết Bị và Vật Tư; 

 Thanh Toán Các Khoản Thuê; 

 Thanh Toán Nợ; và/hoặc 

 Nâng Cấp Công Nghệ.  

Chương trình này sẽ được quản lý bởi Department of Procurement and Material Management (Sở 

Thu Mua và Quản Lý Vật Tư) và Department of Neighborhood and Community Services (Sở Dịch Vụ 

Lân Cận và Cộng Đồng). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.fairfaxcounty.gov/procurement/nsgrant, 

gửi thư điện tử đến dpmmnsgrant@fairfaxcounty.gov hoặc gọi 703-324-2861. 
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