CẦN CÔNG BỐ NGAY: Thứ Hai, ngày 02 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN LIÊN LẠC: Christina Faine, Nhân Viên Thông Tin Công Cộng của Parks &
Community Services (Công Viên & Dịch Vụ Cộng Đồng), 425-452-4286 hoặc
cfaine@bellevuewa.gov

Các khoản tài trợ khối có sẵn cho các dự án vốn năm 2023
BELLEVUE, Washington – Thành phố Bellevue đang chấp nhận đơn xin tài trợ của
khối phát triển cộng đồng liên bang cho các dự án vốn phi xây dựng được bắt đầu vào
Thứ Ba, ngày 03 tháng 05, đến 4 giờ chiều, thứ Tư, ngày 01 tháng 06. Các tổ chức phi
lợi nhuận tại địa phương có thể đăng ký trực tuyến, bắt đầu từ ngày 03 tháng 05 hoặc
yêu cầu đơn đăng ký từ dadair@bellevuewa.gov.
Các dự án đủ điều kiện bao gồm:
• kiến trúc và kỹ thuật cùng với các chi phí mềm khác
• phục hồi tại nhà cho nhà đơn
• chống chịu thời tiết hoặc chi phí mua lại
• phát triển kinh tế như hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp siêu nhỏ
Thành phố không tìm kiếm các dự án dịch vụ công cộng (dịch vụ cho người vô gia cư,
tư vấn, ngân hàng thực phẩm, dịch vụ cao cấp). Các dự án phải tuân thủ các quy định
về tài trợ của U.S. Department of Housing and Urban Development (Bộ Nhà Ở và Phát
Triển Đô Thị Hoa Kỳ).
Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh Bellevue sẽ xem xét các đơn đăng ký trong khoảng thời gian
đầu mùa hè và nộp các đề xuất tài trợ cho Hội đồng thành phố vào mùa thu.
Số tiền tài trợ có sẵn cho yêu cầu đề xuất ước tính là gần $1.3 triệu. Thành phố không
đảm bảo về sự sẵn có hoặc trao các khoản tài trợ khối.
Các yêu cầu về báo cáo và tuân thủ cần lưu ý
Các khoản tài trợ khối đi kèm với các yêu cầu về báo cáo và tuân thủ cần lưu ý. Báo
cáo hiệu suất đáp ứng, hồ sơ dữ liệu nhân khẩu học cụ thể và các yêu cầu tài liệu chi
tiết có thể kéo dài nhiều năm sau khi hoàn thành một hoạt động do khối tài trợ.
Trước khi nộp đơn, các tổ chức cần nắm rõ các yêu cầu quản trị đi kèm với các khoản
trợ cấp khối. “Thực hiện theo Quy Tắc: Sổ Tay cho Người Nhận Phụ của CDBG trên
Hệ Thống Quản Trị” là một tài nguyên tốt.
Để yêu cầu bản dịch của đơn đăng ký tài trợ, vui lòng liên hệ Donna Adair theo số (425)
452-4069 hoặc dadair@bellevuewa.gov.

