Chương Trình Tài Trợ Quy Mô Nhỏ của Quận
Clackamas
Đơn Đăng Ký
For Office Use Only
2020-2021
Amount Requested: ____________
(Vui lòng sử dụng định dạng này)
Contract Amount: ____________
Khoản Tài Trợ Yêu Cầu:
$
Tên Dự Án:

Ngày Nộp Đơn:

Tổ Chức của quý vị có nhận được Khoản Tài Trợ Quy Mô Nhỏ nào chưa? Nếu có, vui lòng ghi
rõ ngày, số tiền và dự án.
Quý vị có dự định sẽ tìm kiếm cơ hội để xin thêm Tài Trợ Quy Mô Nhỏ cho cơ quan mình sau
này không?
Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ:
Chỉ dịch vụ trực tiếp
Chi phí quản lý

Nhu cầu vốn (nêu rõ)
Nhu cầu khác (nêu rõ)

Tổ Chức Thực Hiện:

Số Nhận Dạng Liên Bang Của Đương Đơn:

Quản Trị Viên Dự Án Của Đương Đơn:
Tên:

Nhân Viên Tài Chính Của Đương Đơn:
Tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Điện thoại:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Vui lòng giới thiệu tóm tắt về dự án mà quý vị đang xin tài trợ cho, bao gồm các thành phần
của dự án, các mốc thời gian dự kiến, số lượng người sẽ được phục vụ, v.v.
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Thể theo các Mục Tiêu Về Hiệu Suất Của Hội Đồng Quận Clackamas nhằm phát triển Các Khu
Vực Cộng Đồng Thịnh Vượng (North Clackamas, Estacada và Canby), chúng tôi sẽ dành ưu
tiên cho những tổ chức mà sẽ phục vụ cư dân tại những khu vực đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ
tiếp tục cố gắng để phân phối quỹ tài trợ cho cư dân trên toàn Quận. Dự án này sẽ phục vụ
những khu vực địa lý nào của Quận?

Dự án này phù hợp với hoặc thúc đẩy các mục tiêu của Quận như thế nào? *Quý vị có thể đọc
các mục tiêu của Quận ở đây: https://www.clackamas.us/performance

Nhiều tổ chức đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Có phải mục đích của dự án này
là để bù đắp cho một sự thiếu hụt do vi-rút này gây ra?

Quận cam kết đưa ra quyết định thông qua một "lăng kính" Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập.
Lịch sử cho thấy người da đen, người bản địa và người da màu thường bị đối xử không công
bằng trong việc cung cấp các nguồn hỗ trợ, vui lòng cho biết quý vị sẽ dành cho ưu tiên các
cộng đồng này như thế nào trong đề xuất dự án của mình:

Tổ chức của quý vị đủ điều kiện để thực hiện dự án này như thế nào?

Các kết quả đo lường được của dự án này là gì? Làm thế nào quý vị sẽ xác định sự thành
công của dự án?
Dự án này có phụ thuộc vào nguồn tài trợ hay ngân quỹ nào khác không? Đây có phải là một
dự án hoạt động chỉ một lần? Nếu không, quý vị sẽ duy trì dự án sau khi dùng hết khoản tài
trợ này như thế nào?
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NGÂN SÁCH DỰ ÁN
THỂ LOẠI NGÂN SÁCH

Làm tròn tất cả các số lên con số gần nhất.
Nhân viên
Đính kèm chi tiết liệt kê từng vị trí theo chức
danh, tỷ lệ phần trăm thời gian (ví dụ: nhân viên
toàn thời gian (FTE)) dành cho dự án và mức
lương tính theo giờ/năm.
Lợi Ích Bổ Sung
Đi lại
Xác định mục đích của chuyến đi, đính kèm
thông tin bổ sung nếu cần.
Thiết bị
Thiết bị là tài sản cá nhân hữu hình và có tuổi thọ
hơn một năm. Đính kèm thông tin chi tiết về tất
cả những thiết bị mà quý vị sẽ mua.
Vật tư

NGUỒN
QUỸ CỦA
QUẬN

NGUỒN QUỸ
ĐỐI ỨNG

TỔNG CỘNG
SỐ TIỀN

Đào tạo
Nêu cụ thể các nhu cầu đào tạo dự kiến.
Tư vấn/Hợp đồng
Mô tả ngắn gọn về các dịch vụ mà sẽ được cung
cấp cho dự án của quý vị, mức phí theo
giờ/ngày, thời lượng ước tính cho dự án, và
phương thức cung cấp. Phí tư vấn không thể
vượt quá $450 cho một ngày dài 8-tiếng.
Chi phí khác
Ghi chi tiết tất cả chi phí không thuộc các thể loại
trên.
Tổng số phụ: Chi phí trực tiếp
Quản lý tiền tài trợ
Ghi chi tiết các chi phí liên quan đến
việc quản lý tiền tài trợ của đương đơn.
TỔNG CỘNG DỰ ÁN
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Người nộp dự án
Chữ ký

Thông Tin Bổ Sung
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẬN đã phê duyệt tổng cộng $250,000 cho một số dự án đặc biệt trong năm tài
chính 2020-2021. Chúng tôi hy vọng sẽ phân phối các khoản tiền này dưới dạng hỗ trợ hoạt động hoặc dự án
trong một năm cho các cơ quan mà sẽ đáp ứng nhu cầu cơ bản của cư dân dễ bị tổn thương nhất trong quận.
Hội đồng có thể sẽ liên lạc với đương đơn để lấy thêm thông tin và/hoặc lên lịch phỏng vấn với đương đơn
trước khi phê duyệt tài trợ.
Lịch trình
Ngày 6 tháng Tám năm 2020 - Hạn chót nộp đơn cho Văn phòng BCC
Chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra quyết định tài trợ cuối cùng vào đầu quý 3 năm 2020.

Vui lòng gửi đơn xin tài trợ đã điền hoàn chỉnh đến:
Office of the Clackamas County Board of Commissioners
Public Services Building, 4th floor
2051 Kaen Road
Oregon City, OR 97045
Điện thoại: (503) 655-8581
Fax: (503) 742-5919
Quý vị cũng có thể gửi đơn qua email đến carolinehill@clackamas.us
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