Quỹ Phòng Ngừa & Ứng Phó COVID-19
Đơn đăng ký cho các cá nhân được mời
Vui lòng trả lời các câu hỏi sau để xác định xem quý vị có đủ điều kiện đăng ký hay không:
1. Quý vị có phục vụ một hoặc nhiều cộng đồng sau đây không? Bấm vào đây để có danh
sách đầy đủ theo mã bưu chính, khu phố và quận.
2. Tất cả các ứng viên phải phục vụ một hoặc nhiều cộng đồng được liệt kê ở trên. Chương
trình của quý vị phải giải quyết một hoặc nhiều lĩnh vực ưu tiên này. BẤM VÀO ĐÂY để
biết ví dụ về các hoạt động có thể thuộc từng danh mục sau:
● Giáo dục về phòng ngừa COVID-19, hiệu quả của vắc-xin, sự chần chừ tiêm vắc-xin
và hiện tượng kháng vắc-xin
● Hỗ trợ những người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với vắc-xin
● Cung cấp các nguồn lực, dịch vụ và thông tin về vắc xin cho những cộng đồng đang
gặp thách thức về tài chính, sức khỏe thể chất và tinh thần gây ra bởi COVID-19 hoặc
làm trầm trọng thêm bởi COVID-19
● Các chiến dịch quảng bá sự kiện, giáo dục và tiếp cận cộng đồng có liên quan đến
COVID-19 mà giúp cung cấp thông tin và hỗ trợ cộng đồng tốt hơn
3. Chương trình của quý vị phải phục vụ một hoặc nhiều nhóm dân số sau:
Người gốc Á, người Mỹ gốc Á và/hoặc người
Mỹ gốc Đảo Thái Bình Dương
Người da Đen hoặc người Mỹ gốc Phi
Người cao tuổi
Người vô gia cư
Người nhập cư và người tị nạn
Người gốc Tây Ban Nha/người gốc La-tinh
Người có thu nhập thấp
Người da đỏ/ Người thổ dân bản địa

Những người da màu khác
Người hiện đang bị giam giữ
Người sống trong các hoàn cảnh sống tập thể
khác
Người đang vật lộn với chứng nghiện ngập
và/hoặc các bệnh tâm thần khác
Người khuyết tật
Những người mới hòa nhập lại với cộng đồng
Thanh, thiếu niên

4. Quý vị phải có thành tựu về sự tương tác với cộng đồng và có được tin tưởng của cộng
đồng.
5. Quý vị phải sẵn sàng hợp tác với Philly Counts, bên sẽ cung cấp quyền tiếp cận các tài
liệu giáo dục và đào tạo.
Gợi ý: Hãy di chuột quanh dấu chấm hỏi nhỏ (?) ở cuối một số câu hỏi để tìm hiểu thêm
thông tin.

Nếu quý vị có thắc mắc về đơn đăng ký này, vui lòng liên hệ với Shira Hodges tại địa chỉ
shira@philanthropynetwork.org. Cảm ơn quý vị đã đăng ký!
Thông tin liên hệ
Tên
Họ
Địa chỉ đường
Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính
Địa chỉ email
Số điện thoại liên hệ
Trang web/Instagram/Facebook/Twitter/TikTok (nếu quý vị có bất kỳ trang mạng xã hội nào
trong số này)
Hãy giới thiệu một chút về bản thân quý vị
Quý vị đã bao giờ nộp đơn xin trợ cấp trước đây chưa?
Thông tin này sẽ không được sử dụng làm tiêu chí đánh giá đơn đăng ký.
Quý vị có muốn hợp tác với một nhà tài trợ tài chính không?
Nhà tài trợ tài chính là một tổ chức phi lợi nhuận có tình trạng khai thuế 501c3 mà có thể giúp
các cá nhân không có tình trạng khai thuế nhận được tiền tài trợ. Nếu quý vị muốn tìm hiểu
phương án này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo và kết nối quý vị với một tổ chức có thể
trợ giúp quý vị.
Quý vị có mã số an sinh xã hội, Mã số đăng ký kinh doanh EIN hay Mã số cá nhân đóng thuế
ITIN không?
Chúng tôi yêu cầu các thông tin này vì các khoản trợ cấp trên 600 đô-la phải được báo cáo là
thu nhập chịu thuế và chúng tôi cần thông tin của quý vị để có thể tiến hành thanh toán trợ cấp.
Vui lòng cho chúng tôi biết đối tượng mà quý vị hướng tới. Vui lòng chọn tất cả các ý phù hợp.
Thông tin này chỉ để phục vụ mục đích tìm hiểu nội bộ của chúng tôi. Thông tin này sẽ không
được sử dụng trong đánh giá của chúng tôi về khoản tài trợ.
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Người da Đen/người Mỹ gốc Phi
Người gốc Ca-ri-bê
Người bản địa/người Anh-điêng
Người gốc Trung Đông
Người gốc Tây Ban Nha/người gốc La-tinh
Người Châu Á, người Mỹ gốc Á và/hoặc người Đảo Thái Bình Dương
Người da trắng
Không muốn trả lời
Khác (vui lòng ghi rõ)

Ai đã mời quý vị đăng ký

Vui lòng chia sẻ tên và thông tin liên hệ của người đã mời quý vị nộp đơn.
Họ và tên
Địa chỉ email hoặc số điện thoại
Vui lòng nhập mã quý vị nhận được từ người đã mời quý vị đăng ký
Đây là mã được cung cấp cho quý vị bởi người đã mời quý vị đăng ký. Nếu quý vị không biết mã,
vui lòng liên hệ với người giới thiệu của quý vị và yêu cầu người đó cung cấp mã giới thiệu.
Thông tin dự án
Ưu tiên tài trợ nào đúng nhất với những gì quý vị muốn làm? (Chọn tất cả các ý phù hợp)
● Giáo dục về cách phòng ngừa COVID-19, tính hiệu quả và an toàn của vắc xin, sự ngần
ngại tiêm vắc-xin và hiện tượng kháng vắc-xin:
● Hỗ trợ những người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với vắc-xin
● Cung cấp các nguồn lực, dịch vụ và thông tin về vắc xin cho những cộng đồng đang gặp
thách thức về tài chính, sức khỏe thể chất và tinh thần gây ra bởi COVID-19 hoặc làm
trầm trọng thêm bởi COVID-19
● Các chiến dịch quảng bá sự kiện, giáo dục và tiếp cận liên quan đến COVID-19 để cung
cấp thông tin và hỗ trợ cộng đồng tốt hơn
Quý vị yêu cầu bao nhiêu tiền? Quý vị có thể yêu cầu lên đến 3.000 đô-la. Xin nhắc lại rằng tất
cả các khoản trợ cấp trên 600 đô-la là thu nhập chịu thuế.
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự án:
Vui lòng nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, ví dụ: ngày 1 tháng 5 năm 2021 - ngày 30 tháng 6
năm 2021
Vui lòng cho chúng tôi biết các cộng đồng và quận mà quý vị dự định phục vụ với khoản trợ cấp
này. Vui lòng chọn tất cả những mục phù hợp

Khác, vui lòng ghi rõ
Hãy cho chúng tôi biết quý vị dự định làm gì với số tiền đã yêu cầu?
Vui lòng cố gắng viết dưới 500 từ
Quý vị hy vọng đạt được điều gì?
Quý vị hy vọng sẽ đạt được kết quả gì sau những nỗ lực của mình?
Quý vị dự định phục vụ đối tượng nào với khoản trợ cấp này? Hãy cho chúng tôi biết một vài
thông tin về họ.
Chúng tôi có ba yêu cầu cuối cùng đối với quý vị:
1. Khi dự án tài trợ của quý vị hoàn thành (hoặc trước khi có yêu cầu tài trợ trong tương lai),
chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một biểu mẫu báo cáo đơn giản để quý vị có thể cho chúng tôi
biết ngắn gọn những gì quý vị đã đạt được với khoản tài trợ.
2. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị để tìm hiểu nhanh về việc dự án diễn ra như thế nào,
quý vị đã phục vụ những đối tượng nào, những gì quý vị học được và bất kỳ điều gì khác mà quý
vị muốn chia sẻ.
3. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu quý vị gửi cho chúng tôi (bản sao số hoặc bản in hoặc cả hai)
các bức ảnh mẫu từ các hoạt động/sự kiện của quý vị, tài liệu được tạo/phân phối (bản in và
mạng xã hội) và bất kỳ thông tin báo chí nào mà công việc của quý vị tạo ra, nếu có. Điều này có
thể được thực hiện liên tục hoặc khi dự án của quý vị kết thúc.
Ba yêu cầu này là để giúp tất cả chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển. Chúng tôi đánh giá
cao sự hỗ trợ của quý vị liên quan đến các yêu cầu này.

