Quỹ ARPA của Thành Phố Worcester
Thành phố Worcester đã đưa ra đề nghị mời thầu (RFP) dành cho các tổ chức muốn nộp đơn đăng ký
nhận tài trợ từ Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Mỹ (ARPA) cho các Dự Án và Chương Trình Cộng Đồng. Đề
nghị mời thầu sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Liên Minh Vì Một Worcester Vĩ Đại Hơn Khỏe
Mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ!
TÌM KIẾM HỖ TRỢ VÀ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ
Về nguồn quỹ liên bang của Worcester để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và phục hồi kinh tế
Cơ hội: Thành Phố Worcester đang phân bổ phân phối quỹ từ chính phủ liên bang cho các tổ chức dựa
vào cộng đồng vào năm 2022 và đã cam kết mở rộng khả năng tiếp cận nhất có thể.
Nhu Cầu Về Sự Bình Đẳng: Các quỹ này là từ Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Mỹ hoặc ARPA với mục đích là
nhằm:



Giải quyết những tác động do COVID‐19 trong các cộng đồng bị tổn hại nhiều nhất
Giải quyết các bất bình đẳng được phát hiện trong những cộng đồng bị tổn hại nhiều nhất đó

Khoản đầu tư: Worcester được phân bổ 146,6 triệu đô la, 10 triệu USD trong số đó được dành cho các
chương trình và dự án dựa vào cộng đồng.
Những nội dung nào sẽ được tài trợ?
Những ủy ban được thành lập gồm các cư dân trong cộng đồng sẽ đưa ra đề xuất về những tổ chức và
dự án nào mà các quỹ này nên hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:
 Nhà ở giá rẻ
 Các dịch vụ xã hội
 Sức khỏe tinh thần
 Hỗ trợ kinh doanh
 Nghệ thuật và văn hóa
Các quỹ liên bang này rất linh hoạt và gần như không có hạn chế nào. Dự án có thể lớn hoặc nhỏ. Đọc để
biết thêm về tính linh hoạt của quỹ ARPA tại đây.
Tôi có thể tham gia bằng cách nào?
Thành Phố Worcester gần đây đã đưa ra đề nghị mời thầu (RFP) nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức địa
phương nộp đơn đăng ký để nhận được các khoản tài trợ từ quỹ ARPA này.

Liên Minh Vì Một Worcester Vĩ Đại Hơn Khỏe Mạnh cung cấp hỗ trợ thực hành dành cho các tổ chức có
trụ sở tại Worcester nhằm giúp họ soạn thảo và gửi các đề xuất cũng như đảm bảo việc nhận được
khoản tài trợ.
Liên Minh đang tổ chức một loạt các buổi đào tạo để trợ giúp bất kỳ tổ chức nào muốn nộp đơn đăng
ký.
Tìm kiếm hỗ trợ và nộp đơn đăng ký
TRUY CẬP TRANG WEB CỦA THÀNH PHỐ: Đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 30 tháng 9.
Tổ chức nộp đơn đăng ký phải là pháp nhân và đã đăng ký tại SAM.gov vào thời điểm nộp đơn.
ĐẾN TRANG WEB>>http://www.worcesterma.gov/arpa
LÊN LỊCH BUỔI GẶP MẶT TRỰC TIẾP: Đến gặp chuyên gia tư vấn TRỰC TIẾP để được hỗ trợ hoàn thành
đơn đăng ký.
Ngày: ngày 10 tháng 9, ngày 12 tháng 9.
LÊN LỊCH BUỔI GẶP MẶT>>https://calendly.com/worcester‐arpa
LÊN LỊCH MỘT BUỔI GẶP MẶT TRỰC TUYẾN: Thực hiện CUỘC GỌI với chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ
hoàn thành đơn đăng ký.
LÊN LỊCH CUỘC GỌI TRỰC TUYẾN>>https://calendly.com/worcester‐arpa
Ngày: ngày 29 tháng 8, ngày 1 tháng 9, ngày 7 tháng 9.
LIÊN HỆ CHGW: Liên hệ với Liên Minh nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc bình luận nào.
GỬI EMAIL>>mailto:info@healthygreaterworcester.org?subject=Inquiry about ARPA
Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Uỷ Ban Worcester Together Logistics Committee đã làm việc với Thành Phố Worcester và ủng hộ các ý
kiến đóng góp của cộng đồng cũng như các quyết định tài trợ sao cho công bằng nhất có thể, để những
người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có cơ hội tham gia và bất kỳ tổ chức nào cũng có thể nộp đơn đăng ký
‐ dù lớn hay nhỏ.
Thành Phố Worcester đã tổ chức các phiên thảo luận đóng góp ý kiến về nhu cầu của cộng đồng vào
năm 2021 và cũng đã tiến hành một cuộc khảo sát để thông báo về mục đích sử dụng khoản tài trợ từ
quỹ ARPA. Quý vị có thể đọc báo cáo tại đây.
Quý vị cũng có thể xem bảng dữ liệu trong đó nêu rõ Thành Phố Worcester đã chi tiêu những khoản tài
trợ liên bang này như thế nào tính đến thời điểm này.
Để tìm hiểu thêm về quy trình cũng như các thành viên ủy ban, hãy truy cập WorcesterMA.gov/ARPA.
Thông tin bổ sung
 Quý vị có thể nghe thêm về quy trình tài trợ từ quỹ ARPA của Worcester từ Uỷ Ban Worcester
Together Logistics Committee và Giám Đốc Thành Phố Worcester, Eric Batista, cũng như những
thành viên khác, tại podcast của Action! By Design.


Worcester Telegram và Gazette: City Council agenda: ARPA ad hoc committees in place to
oversee $50 million in housing/community allotments

