CẦN CÔNG BỐ NGAY: Thứ Sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2022
LIÊN HỆ: Christina Faine, Nhân Viên Thông Tin Công Cộng về Dịch Vụ Cộng Đồng & Bãi Đậu Xe,
425-452-4286 hoặc cfaine@bellevuewa.gov

Gói tài trợ có sẵn cho dịch vụ nhân sinh
BELLEVUE, Wash. – Thành phố Bellevue đang tiếp nhận các đơn từ những nhà cung
cấp dịch vụ nhân sinh từ cộng đồng để gây quỹ cho năm 2023-2024. Đề xuất có thể
được gửi từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 03, đến 4 giờ chiều, Thứ Năm ngày 28 tháng 04.
Bellevue tài trợ cho các chương trình giải quyết toàn bộ các nhu cầu về dịch vụ nhân
sinh bao gồm an ninh lương thực, ổn định nhà ở, phòng ngừa vô gia cư, sức khỏe, sức
khỏe hành vi, dịch vụ thanh niên, dịch vụ bạo lực gia đình, trợ cấp chăm sóc trẻ em và
nhiều dịch vụ khác.
Các nhà cung cấp dịch vụ nhân sinh có thể đăng ký tại Share-1-App. Ủy ban Dịch vụ
Nhân sinh Bellevue sẽ xem xét các đơn đăng ký trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến
tháng 7, và nộp các đề xuất tài trợ cho Hội đồng thành phố vào mùa thu.
Các yếu tố lựa chọn bao gồm: ưu tiên dựa trên nhu cầu của cộng đồng được xác định
trong Cập Nhật Nhu Cầu Dịch Vụ Nhân Sinh của Bellevue năm 2021-2022, hiệu suất
của nhà cung cấp trước đó, năng lực đa dạng và văn hóa cũng như xét đến tính liên tục
rộng rãi của các dịch vụ nhân sinh.
Để đảm bảo thành phố là một cơ quan quản lý tài chính tốt, các hợp đồng được trao
thông qua một quá trình cạnh tranh.
Các cơ quan quan tâm đến việc đăng ký tài trợ được khuyến khích tham dự Hội Thảo
Hợp Tác Trực Tuyến của nhà tài trợ dịch vụ nhân sinh. Các hội thảo mở cửa cho tất cả
mọi người, đặc biệt có ích với những người nộp đơn lần đầu.
•
•

Thứ Ba, ngày 15 tháng 03, từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều.
Thứ Tư, ngày 16 tháng 03, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

Các buổi hội thảo sẽ bao gồm nội dung ứng dụng, chi tiết kỹ thuật và thông tin cụ thể
của thành phố. Thông tin bổ sung và liên kết đến hội thảo trực tuyến có thể được tìm
thấy tại Share-1-App. Các hội thảo sẽ được ghi lại.
Bellevue, một thành viên của Tổ Chức Hợp Tác Tài trợ Dịch Vụ Nhân Sinh, tham gia
vào quy trình đăng ký chung với 15 thành phố khác trong Quận King để tài trợ cho các
dịch vụ nhân sinh.

Dịch vụ lưu trú hoặc thông dịch cho hội thảo có thể được sắp xếp bằng cách gọi cho
Andy Owre theo số 425-452-7871 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711. Vui lòng gọi trước ít
nhất 24 giờ trước sự kiện để sắp xếp dịch vụ phiên dịch.
Để yêu cầu bản dịch của đơn đăng ký tài trợ, vui lòng liên hệ Christy Stangland theo số
425-452-6542 hoặc cstangland@bellevuewa.gov.
Để đọc thông cáo báo chí này bằng Tiếng Việt, nhấp vào đây.
Thông tin về Thành Phố Bellevue
Được biết đến với tên gọi “City in a Park (Thành Phố trong Công Viên)” với gần 100 công viên
và mạng lưới đường mòn, vành đai xanh rộng khắp, Bellevue là thành phố lớn thứ năm ở bang
Washington. Khu Eastside của thành phố trải rộng 33,5 dặm vuông, từ Hồ Washington đến Hồ
Sammamish. Nằm trong Innovation Triangle (Tam Giác Sáng Tạo), Bellevue là trung tâm bán lẻ
và công nghệ cao với những tòa cao ốc hiện đại tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố, dân số
đa dạng với hơn 145.000 người và các trường học liên tục được xếp hạng thuộc hàng tốt nhất
trên cả nước. Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao Bellevue trở thành thành phố đáng sống, hãy
truy cập BellevueWA.gov.
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