
Khoản Tài trợ Phục hồi 
Cộng đồng Brimbank

Hội đồng Thành phố Brimbank sẽ cấp Khoản Tài trợ Phục hồi Cộng đồng (Community Recovery Grants) một lần duy 
nhất để giúp cộng đồng phục hồi sau những khó khăn đặc biệt liên quan đến COVID-19 và tăng cường khả năng thích 
nghi. Mục đích của các khoản tài trợ này là để giúp cộng đồng:

1. Kết nối thêm, gia tăng kết nối về mặt xã hội và giảm tình trạng bị cô lập, tạo điều kiện tham gia trong cộng đồng và 
các mối quan hệ lành mạnh, và/hoặc cải thiện sức khỏe về mặt xã hội và tinh thần.

2. Tiếp tục hoạt động bằng cách điều chỉnh cách thức thực hiện các hoạt động và chương trình thông qua các diễn 
đàn trực tuyến hoặc nâng cao kỹ năng kỹ thuật số và tiếp cận các kênh truyền thông trực tuyến. 

3. Tạo cơ hội cho mọi người tiếp tục làm công việc thiện nguyện trong cộng đồng trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu 
về duy trì khoảng cách đối với người khác.

4. Quảng bá văn hóa và sự đa dạng của Brimbank, lối sống lành mạnh, làm công việc thiện nguyện vì cộng đồng, kết 
nối giữa các thế hệ, cảm giác gắn bó. 

5. Tăng cường việc phát triển về mặt học tập và các con đường việc làm - các hoạt động nhằm giúp cộng đồng tìm 
biết và chia sẻ thông tin, đồng thời hỗ trợ các con đường học tập và việc làm.

Vì các lệnh hạn chế liên quan đến COVID 19 thay đổi liên tục, các KhoảnTài trợ Phục hồi Cộng đồng này sẽ được thực 
hiện theo hai giai đoạn để cộng đồng Brimbank có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cùng dự án thích ứng:

• Giai đoạn 1 bắt đầu vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 và kết thúc vào Chủ Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 (hiện 
tại).

• Giai đoạn 2 bắt đầu vào khoảng đầu năm 2021, sẽ xác nhận ngày.

Khoản Tài trợ Phục hồi Cộng đồng sẽ gồm có hai diện

1. Các Tổ chức Đối tác Brimbank - các tổ chức vô vị lợi 
hợp lệ, cung cấp các dịch vụ hoặc chương trình tại 
Brimbank. Người nộp đơn diện này có thể nộp 
đơn xin khoản tài trợ lên đến 15.000 đô-la.

2. Các nhóm và tổ chức Cộng đồng Brimbank. Người 
nộp đơn diện này có thể có thể nộp đơn xin 
khoản tài trợ lên đến 8.000 đô-la.

	Giai đoạn 1 Bắt đầu nhận đơn  Thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2020

	Giai đoạn  1 Ngưng nhận đơn Chủ Nhật, 4 tháng 10 năm 2020 vào lúc 11:59 tối

	Xét duyệt Đơn Tháng 10 – tháng 11 năm 2020 

	Thông báo, Thỏa thuận Tài trợ và Cấp Khoản Tài trợ Tháng 12 năm 2020

	Thực hiện các Dự án và Hoạt động đã được tài trợ Tháng 12 năm 2020 – tháng 12 năm 2021 

	Giai đoạn  2 Bắt đầu nhận đơn Khoảng đầu năm 2021 

Các ngày quan trọng



274 - 0820

Buổi Phổ biến Thông tin Tương tác và Huấn luyện 

Sẽ tổ chức các buổi phổ biến thông tin tương tác cùng huấn luyện để giúp quý vị làm đơn, hãy xem bảng dưới 
đây để biết thông tin.

Hãy đăng ký bằng mẫu đơn trực tuyến và sau đó quý vị sẽ nhận được dòng liên kết zoom để tham gia.

Ngày trong tuần và Ngày 
tháng năm

Giờ Buổi Phổ biến Thông tin Tương tác và 
Huấn luyện

Thứ Ba, 25 tháng 8 năm 2020 6:30-9:00 tối Buổi Phổ biến Thông tin về Khoản tài trợ & 
Cách tổ chức Hoạt động hoặc thực hiện Dự án 
an toàn đối với COVID-19

Thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2020 6:00-9:00 tối Thông tin về Khoản tài trợ & Huấn luyện về 
Quản lý Rủi ro

Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2020 10:00 sáng–1:00 
chiều

Thông tin về Khoản tài trợ & Hội thảo Viết

Thứ Ba, 1 tháng 9 năm 2020 10:00 sáng–
12:30 chiều

Thông tin về Khoản tài trợ & Cách tổ chức Hoạt 
động hoặc thực hiện Dự án an toàn đối với 
COVID-19

Thứ Tư, 2 tháng 9 năm 2020 6:30-9:00 tối Thông tin về Khoản tài trợ & Cách tổ chức Hoạt 
động hoặc thực hiện Dự án an toàn đối với 
COVID-19

Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020 6:00-9:00 tối Thông tin về Khoản tài trợ & Hội thảo Viết

Muốn biết thêm thông tin về các điều kiện cần hội đủ để được cấp khoản tài trợ, những gì có thể được tài trợ hoặc 
không được tài trợ và cách nộp đơn xin, vui lòng tham khảo Nguyên tắc Khoản tài trợ Phục hồi Cộng đồng Brimbank 
(Brimbank Community Recovery Grants Guidelines)

Nếu cần thêm thông tin, xin quý vị liên lạc với

Đường dây Thường trực Khoản tài trợ: 9249 4036 
email: CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au

Khoản Tài trợ Phục hồi Cộng đồng 
Brimbank

mailto:CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au



