TIỂU BANG CALIFORNIA--CƠ QUAN Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH

Thống đốc GAVIN NEWSOM

SỞ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN
1215 O Street, MS 8-40
SACRAMENTO, CA 95814
TTY 711
(833) 421-0061

Lời kêu gọi Nộp đơn cho Chương trình Tiếp cận Dịch
vụ và Trợ cấp Vốn
Thông báo cho các Đương đơn Tiềm năng

Ngày: 02 tháng 9 năm 2022
Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) hiện đang tiếp nhận các đơn đăng ký từ các tổ chức cộng
đồng (CBO) và các trung tâm khu vực xin quỹ trợ cấp có sẵn trong Năm Tài chính
2022-23 để hỗ trợ giảm bớt sự bất bình đẳng và chuyển đổi hệ thống các dịch vụ phát
triển nhằm đạt được kết quả cải thiện cho các cộng đồng đa dạng.
Các trung tâm khu vực và CBO được mời để hưởng ứng lời kêu gọi này để nộp đơn
cho chương trình Tiếp cận Dịch vụ và Trợ cấp Vốn. Đương đơn phải tuân theo các
hướng dẫn nêu trong Nguyên tắc Trợ cấp dành cho Đương đơn có trên trang web
của Sở tại đây. Các đơn đăng ký phải được nộp tại đây không muộn hơn lúc 5 giờ
chiều, (giờ PST) ngày 25 tháng 10 năm 2022. Danh sách các câu hỏi thường gặp
(FAQ) sẽ được đăng lên trang web của Sở.
Sở Dịch vụ Phát triển sẽ tổ chức Hội nghị Nhà thầu qua Zoom để trả lời các câu hỏi liên
quan đến các khoản trợ cấp này vào:
Thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022, từ 1 giờ chiều đến 2:30 chiều.
https://cal-dds.zoom.us/webinar/register/WN_qeeAsiltQ7qrakXXuC_wQg
Chúng tôi sẽ cung cấp thông dịch bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ,
tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt
Khuyến khích các đương đơn quan tâm gửi trước câu hỏi đến:
SAEgrantprogram@dds.ca.gov

“Xây dựng Mối quan hệ Đối tác, Ủng hộ các Lựa chọn”

