
Quỹ  San  Diego

Tổ  chức  từ  thiện  được  miễn  

thuế*  Tổ  chức  của  bạn  có  phải  là  một  tổ  chức  phi  lợi  nhuận  với  trạng  thái  từ  thiện  công  501(c)(3)  hoặc  
trạng  thái  được  miễn  thuế  tương  đương,  đặt  tại  và  phục  vụ  các  cộng  đồng  của  Quận  San  Diego  không?  Tình  
trạng  được  miễn  thuế  tương  đương  có  thể  bao  gồm  các  tổ  chức  chính  phủ  như  các  đơn  vị  chính  quyền  của  Bang,  
Hạt  hoặc  thành  phố,  nhà  thờ  cung  cấp  các  chương  trình  từ  thiện  và  các  tổ  chức  giáo  dục  như  trường  công  lập  
(quận),  cao  đẳng  và  đại  học  có  tình  trạng  được  miễn  thuế  đều  đủ  điều  kiện  nhận  trợ  cấp .

Nhà  tài  trợ  tài  

chính*  Tổ  chức  của  bạn  có  nhà  tài  trợ  tài  chính  không?  Tổ  chức  từ  thiện  công  501(c)(3)  có  thể  đóng  vai  trò  

là  nhà  tài  trợ  tài  chính  cho  người  nộp  đơn  khác  để  quản  lý  khoản  tài  trợ  và  cung  cấp  báo  cáo  tài  chính  thường  

xuyên  cho  San  Diego  Foundation.

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Đăng  kí Quỹ  San  Diego
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Điều  quan  trọng  là  phải  xem  xét  cẩn  thận  các  nguyên  tắc  trợ  cấp  và  tất  cả  các  nguồn  có  sẵn  mà  chúng  tôi  đã  

cung  cấp  cho  bạn  trên  trang  web  Chương  trình  Trợ  cấp  Thực  phẩm  Cộng  đồng  trước  khi  gửi  đơn  đăng  ký  của  bạn.

Bạn  đã  quan  tâm  đến  việc  tham  gia  với  tư  cách  là  đối  tác  phi  lợi  nhuận  của  Chương  trình  Trợ  cấp  Thực  phẩm  

Cộng  đồng!

Hợp  tác  với  Dịch  vụ  Y  tế  Công  cộng  của  Quận  San  Diego,  Tổ  chức  San  Diego  (SDF)  sẽ  tài  trợ  cho  các  dự  án  thực  

phẩm  cộng  đồng  mới  và  hiện  có  nhằm  cải  thiện  an  ninh  lương  thực  cộng  đồng  bao  gồm  các  dự  án  sản  xuất,  chế  biến  và  

phân  phối  thực  phẩm  trên  toàn  Quận  San  Diego  với  mục  đích  tăng  chủ  quyền  lương  thực,  đặc  biệt  là  ở  các  cộng  đồng  

thu  nhập  thấp  và  cộng  đồng  có  khả  năng  tiếp  cận  hạn  chế.

Lựa  chọn

Lựa  chọn

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Giới  thiệu

Đủ  điều  kiện

Đúng

KHÔNG

KHÔNG

Đúng
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Đăng  kí Quỹ  San  Diego

2In  Ngày:  10  tháng  2  năm  2023 Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Dịch  vụ  Dự  án*  Điều  

kiện  đủ  điều  kiện  chính  cho  Chương  trình  Trợ  cấp  Thực  phẩm  Cộng  đồng  là  các  dự  án  cần  phải  nằm  trong  khu  vực  điều  

tra  dân  số  đủ  điều  kiện  hoặc  trong  vòng  ½  dặm  của  khu  vực  điều  tra  dân  số  đủ  điều  kiện.  Dự  án  đề  xuất  của  bạn  sẽ  

diễn  ra  trong  một  trong  những  khu  vực  điều  tra  dân  số  đủ  điều  kiện  được  nêu  trong  hướng  dẫn  tài  trợ?

Phương  pháp  xác  minh*  Bạn  sẽ  theo  

dõi  tính  đủ  điều  kiện  giữa  các  khách  hàng  được  phục  vụ  như  thế  nào?  Ví  dụ:  hồ  sơ  cho  thấy  tất  cả  những  người  được  

tài  trợ  này  phục  vụ  đều  là  người  nhận  CalFresh.

Có  thể  sử  dụng  tiền*  Tổ  chức  

của  bạn  có  thể  sử  dụng  tiền  trợ  cấp  được  trao  cho  dự  án  này  trước  ngày  31  tháng  12  năm  2024  không?

Có  thể  xác  minh*  Nếu  

đủ  điều  kiện  dựa  trên  Tiêu  chí  nhân  khẩu  học  bị  ảnh  hưởng  không  tương  xứng,  bạn  có  thể  xác  minh  và  báo  cáo  về  

100%  người  tham  gia  của  mình  đáp  ứng  các  tiêu  chí  này  không?

Đáp  ứng  Tiêu  chí*  Nếu  

dự  án  của  bạn  không  nằm  trong  khu  vực  điều  tra  dân  số  đủ  điều  kiện  hoặc  trong  vòng  1/2  dặm  của  khu  vực  điều  

tra  dân  số  đủ  điều  kiện,  thì  100%  người  dân  được  phục  vụ  bởi  các  quỹ  được  yêu  cầu  sẽ  đáp  ứng  ít  nhất  một  trong  

các  Tiêu  chí  Nhân  khẩu  học  Bị  ảnh  hưởng  Không  tương  xứng  (do  Hoa  Kỳ  đặt  ra)  Bộ  Tài  chính)?  Vui  lòng  chọn  một  hoặc  

nhiều  bằng  cấp  áp  dụng  dưới  đây:

Đúng

Đúng

Đúng

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

nhận  các  dịch  vụ  do  chính  phủ  Bộ  lạc  cung  cấp

Giới  hạn  ký  tự:  1000

Các  lựa  

chọn  nằm  trong  HUD  hoặc  HPI  Nhóm  tứ  phân  vị  kém  khỏe  mạnh  

nhất  tham  gia  vào  các  Chương  trình  Liên  bang  đủ  điều  kiện  

được  coi  là  Người  có  thu  nhập  thấp

Lựa  chọn

Lựa  chọn

Lựa  chọn
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Ngân  sách  hoạt  động  của  năm  hiện  tại*

Thông  tin  tổ  chức

Giới  hạn  ký  tự:  20
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Đăng  kí Quỹ  San  Diego

Bạn  có  thể  tìm  thấy  các  Vùng  điều  tra  đủ  điều  kiện  cho  Quận  San  Diego  tại  đây  và/hoặc,

•  Chương  trình  Hỗ  trợ  Dinh  dưỡng  Bổ  sung  (SNAP),  còn  được  gọi  là  CalFresh  •  Các  chương  trình  Bữa  trưa  

Miễn  phí  và  Giảm  giá  (NSLP)  và/hoặc  Bữa  sáng  tại  Trường  học  (SBP)

•  Chỉ  số  Địa  điểm  lành  mạnh  Các  phần  tư  kém  lành  mạnh  nhất  (được  xác  định  trực  quan  bằng  các  vùng  màu  xanh  đậm  và  

trung  bình)  được  tìm  thấy  tại  đây.

•  Trợ  cấp  cho  người  có  thu  nhập  thấp  của  Medicare  Phần  D

Các  hộ  gia  đình  và  cộng  đồng  có  thu  nhập  thấp:

•  Thu  Nhập  An  Sinh  Bổ  Sung  (SSI)

•  Những  người  có  thu  nhập  bằng  hoặc  thấp  hơn  185  phần  trăm  Hướng  dẫn  Nghèo  đói  Liên  bang  về  quy  mô  hộ  gia  đình  dựa  

trên  hướng  dẫn  nghèo  đói  được  công  bố  gần  đây  nhất  của  HHS

•  Khởi  đầu  thuận  lợi

•  Chương  trình  Dinh  dưỡng  Bổ  sung  Đặc  biệt  cho  Phụ  nữ,  Trẻ  sơ  sinh  và  Trẻ  em  (WIC)

hoặc,

•  Thu  nhập  bằng  hoặc  thấp  hơn  40  phần  trăm  thu  nhập  Trung  bình  của  Khu  vực  đối  với  quận  và  quy  mô  hộ  gia  đình  dựa  

trên  dữ  liệu  được  HUD  công  bố  gần  đây  nhất.

Các  định  nghĩa

Các  hộ  gia  đình  đủ  điều  kiện  tham  gia  một  số  Chương  trình  Liên  bang:

•  Phiếu  Phần  8

•  Chương  trình  Hỗ  trợ  Năng  lượng  cho  Gia  đình  Thu  nhập  thấp  (LIHEAP)

Vùng  điều  tra  dân  số  đủ  điều  kiện:

Các  chương  trình  liên  bang  đủ  điều  kiện  từ  ARPA:

•  Tài  trợ  Pell

•  Hỗ  trợ  tạm  thời  cho  các  gia  đình  nghèo  khó  (TANF)

•  Chỉ  định  được  tính  toán  bởi  Bộ  Gia  cư  và  Phát  triển  Đô  thị  Hoa  Kỳ  (HUD).

Là  một  phần  của  ứng  dụng  này,  chúng  tôi  muốn  tìm  hiểu  thêm  về  quy  mô  tổ  chức  của  bạn.  Vui  lòng  sử  dụng  khoảng  

trống  sau  để  nhập  ngân  sách  hoạt  động  của  tổ  chức  bạn.  Nếu  ngân  sách  hoạt  động  của  bạn  trên  50.000  đô  la,  vui  lòng  chia  sẻ  

ngân  sách  Chương  trình,  Hành  chính  và  Gây  quỹ  hàng  năm  của  bạn.
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Thông  tin  người  ký

Quỹ  San  Diego
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4In  Ngày:  10  tháng  2  năm  2023

Ngân  sách  có  lập  trình  của  năm  hiện  tại

Chức  danh  người  ký*

Tên  người  ký*

Bối  cảnh  &  Lịch  sử*  Mô  tả  
bối  cảnh  và  vai  trò  của  tổ  chức  bạn  trong  cộng  đồng  của  bạn.  Làm  thế  nào  bạn  có  vị  trí  duy  nhất  
để  thúc  đẩy  các  mục  tiêu  do  cộng  đồng  lãnh  đạo  được  nêu  trong  hướng  dẫn  tài  trợ?  Nếu  có  thể,  hãy  
mô  tả  cách  tổ  chức  của  bạn  đã  hoàn  thành  công  việc  có  liên  quan  hoặc  tương  tự  trong  quá  khứ.

Ngân  sách  hành  chính  năm  hiện  tại

Số  điện  thoại  của  người  ký*

Email  người  ký*

Họ  Ký  Tên*

Tiếng  nói  của  cộng  đồng*  Vui  

lòng  chia  sẻ  cách  tổ  chức  của  bạn  tập  trung  tiếng  nói  của  cộng  đồng  vào  công  việc  của  bạn,  bao  gồm  thông  qua  việc  đại  

diện  cho  cộng  đồng  phục  vụ  trong  hội  đồng  quản  trị  hoặc  trong  đội  ngũ  nhân  viên  của  bạn.

Ngân  sách  gây  quỹ  của  năm  hiện  tại

Đây  là  người  trong  tổ  chức  của  bạn  hoặc  nhà  tài  trợ  tài  chính  của  bạn  (nếu  có),  người  có  thẩm  quyền  hợp  pháp  để  thực  hiện  thỏa  thuận  tài  trợ  thay  

mặt  cho  tổ  chức  của  bạn,  thường  là  Giám  đốc  điều  hành,  Giám  đốc  điều  hành  hoặc  Chủ  tịch  Hội  đồng  quản  trị.

Bán  tại:

Giới  hạn  ký  tự:  3500

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  3500

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  20

555-555-5555  Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  20

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  254

Giới  hạn  ký  tự:  20
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Vui  lòng  sử  dụng  chữ  cái  viết  tắt  trạng  thái  2

Mục  đích  của  dự  án*  Vui  

lòng  mô  tả  dự  án  của  bạn  và  cách  nó  phù  hợp  với  nguyên  tắc  tài  trợ  của  Chương  trình  Lương  thực  Cộng  đồng  năm  2023 .  

Vui  lòng  sử  dụng  danh  sách  hoặc  dấu  đầu  dòng  nếu  cần.

Quỹ  San  Diego

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Đăng  kí
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Thông  tin  dự  án

Thông  tin  tài  trợ  tài  chính

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  2

Giới  hạn  ký  tự:  7000

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  7000

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  1000

Quốc  gia  bảo  trợ  tài  chính*

Thành  phố  bảo  trợ  tài  chính*

Tóm  tắt  dự  án*

Tên  nhà  tài  trợ  tài  chính*

Nhà  tài  trợ  tài  chính  Địa  chỉ  đường*

Tên  dự  án*

Kết  quả  mong  đợi*  Vui  lòng  

tóm  tắt  kết  quả  mong  đợi  của  bạn  dưới  dạng  mục  tiêu  SMART  (tổng  quan  bằng  tiếng  
Anh  và  tiếng  Tây  Ban  Nha)  trong  bốn  đến  sáu  gạch  đầu  dòng.  Các  mục  tiêu  SMART  được  mô  tả  là:  Cụ  thể,  Đo  
lường  được,  Có  thể  ấn  định,  Thực  tế  và  Thời  gian  cụ  thể.  Hãy  chắc  chắn  bao  gồm  bối  cảnh  và  thời  gian  cho  
kết  quả  mong  đợi  của  bạn  khi  cần  thiết.

Nhà  tài  trợ  tài  chính  ZIP*

Số  EIN  của  nhà  tài  trợ  tài  chính*
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Giới  hạn  ký  tự:  20

Giới  hạn  ký  tự:  5000

Giới  hạn  ký  tự:  5000

Giới  hạn  ký  tự:  5000

Giới  hạn  ký  tự:  20

Quan  hệ  đối  tác*  

Liệt  kê  và  mô  tả  ngắn  gọn  vai  trò  của  bất  kỳ  đối  tác  dự  án  bổ  sung  nào,  đặc  biệt  là  các  đối  tác  

được  tài  trợ,  sẽ  giúp  thực  hiện  công  việc  này.  Vui  lòng  viết  “N/A”  nếu  không  áp  dụng.

Phục  vụ  cộng  đồng*  Vui  lòng  

mô  tả  cộng  đồng  và  khu  vực  bạn  sẽ  phục  vụ  thông  qua  dự  án  này  và  cách  bạn  sẽ  tiếp  cận  và  kết  nối  với  những  

người  tham  gia  chương  trình  dự  kiến.

Đánh  giá  &  Báo  cáo*  Bạn  sẽ  đo  

lường  sự  thành  công  của  dự  án  của  mình  như  thế  nào?  Vui  lòng  sử  dụng  khoảng  trống  này  để  mô  tả  các  

phương  pháp  đánh  giá  mà  bạn  sẽ  sử  dụng  để  theo  dõi  sự  thành  công  của  dự  án  này  và  ai  sẽ  tham  gia  vào  quá  

trình  đánh  giá  dự  án  của  bạn.  Bạn  có  thể  xem  một  bảng  đánh  giá  ví  dụ  ở  đây  bằng  tiếng  Anh  và  tiếng  Tây  Ban  Nha.

Số  tiền  Yêu  cầu*  Người  nộp  

đơn  có  thể  yêu  cầu  từ  $5.000  đến  $250.000.

Ngân  sách  dự  án*

Chi  phí  dự  kiến  Vui  lòng  

bao  gồm  tất  cả  các  chi  phí  dự  kiến.  Nếu  bạn  có  một  nhà  tài  trợ  tài  chính,  vui  lòng  xác  định  số  tiền  tài  

trợ  mà  họ  sẽ  nhận  được.

Ngân  sách  dự  án

Nhân  viên

Danh  mục  chi  phí

Trong  bảng  dưới  đây,  hãy  nhập  chi  phí  dự  kiến  của  bạn  cho  nhân  sự,  cơ  sở  vật  chất,  phương  tiện  đi  lại,  vật  tư  

chương  trình,  thiết  bị,  tiếp  thị  và  chi  phí  hành  chính/gián  tiếp.  Trong  các  chi  tiết  đơn  hàng  có  nhãn  'Khác',  

hãy  chỉ  ra  bất  kỳ  chi  tiết  đơn  hàng  ngân  sách  duy  nhất  nào  không  được  bao  gồm  trong  những  chi  tiết  đơn  hàng  ở  trên  

và  sử  dụng  cột  'Ghi  chú'  để  chỉ  định  đơn  vị  và  chi  phí/đơn  vị  được  phản  ánh  trong  chi  phí  cho  chi  tiết  đơn  hàng  đó.  

Nếu  bảng  được  cung  cấp  không  phù  hợp  với  ngân  sách  của  bạn,  vui  lòng  đính  kèm  ngân  sách  trong  Excel  bên  dưới.

Nhập  tổng  ngân  sách  dự  án

Tổng  ngân  sách  dự  ánSố  đô  la  được  yêu  cầu ghi  chú

Đăng  kí
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Quỹ  San  Diego

In  Ngày:  10  tháng  2  năm  2023 6

Machine Translated by Google

https://www.sdfoundation.org/wp-content/uploads/2023/01/CFP-Project-Evaluation-Template-English.pdf
https://www.sdfoundation.org/wp-content/uploads/2023/01/CFP-Project-Evaluation-Template-Spanish.pdf


Đăng  kí

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Quỹ  San  Diego

In  Ngày:  10  tháng  2  năm  2023 7

Khác

Nguồn  doanh  thu

Nguồn  cung  cấp  chương  trình

ghi  chú

Tổng  chi  phí

Thiết  bị

Tiếp  thị

Doanh  thu  Dự  kiến  Dự  kiến  Vui  lòng  
bao  gồm  tất  cả  các  nguồn  doanh  thu  dự  kiến,  đang  chờ  xử  lý  và  đã  xác  nhận.

Cơ  sở

Tổng  doanh  thu

Chi  phí  quản  trị/gián  tiếp

Tình  trạng  tài  trợ

Vận  tải

Tài  liệu Giới  hạn  kích  thước:  2 MB

Tải  lên  ngân  sách
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Đăng  kí

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Nhận  hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật*  Bạn  muốn  nhận  
hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật  trong  những  lĩnh  vực  nào?

Tường  thuật  ngân  sách*  

Vui  lòng  sử  dụng  không  gian  này  để  cung  cấp  bất  kỳ  nhận  xét  bổ  sung  hoặc  bối  cảnh  nào  cho  ngân  sách  của  dự  án  

được  đề  xuất.

Cung  cấp  hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật*  Bạn  có  kinh  
nghiệm  hoặc  bạn  quan  tâm  đến  việc  cung  cấp  hỗ  trợ  trong  các  lĩnh  vực  này  không?  
Bạn  có  chuyên  môn  và  năng  lực  trong  những  lĩnh  vực  nào?

không  áp  dụng

Phí  cấp  phép  và  điều  hướng

Vận  động  chính  sách

hỗ  trợ  kinh  doanh

Khác

Hợp  tác  và  học  tập  ngang  hàng

Đánh  giá  và  báo  cáo

Giới  hạn  ký  tự:  3500

Phí  cấp  phép  và  điều  hướng
hỗ  trợ  kinh  doanh

Xác  định  và  tận  dụng  các  quỹ  liên  bang
Xây  dựng  liên  minh  và  phát  triển  đối  tác

Hợp  tác  và  học  tập  ngang  hàng

Lựa  chọn

Các  câu  hỏi  sau  đây  không  được  tính  điểm  và  nhằm  cung  cấp  cho  SDF  dữ  liệu  về  sự  quan  tâm  và  tính  khả  dụng  

trong  hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật.  Câu  trả  lời  của  bạn  cho  những  câu  hỏi  này  sẽ  không  ảnh  hưởng  đến  giải  thưởng  

tài  trợ  của  bạn.

Lựa  chọn

Ví  dụ:  thay  vì  chỉ  nêu  rõ  '20.000  đô  la  sẽ  được  sử  dụng  để  trả  lương  cho  nhân  viên',  hãy  cho  biết  có  bao  nhiêu  

nhân  viên  và  tổng  số  công  việc  toàn  thời  gian  tương  đương  cũng  như  các  vai  trò  sẽ  được  hỗ  trợ.  Một  cách  tốt  

hơn  để  mô  tả  dòng  nhân  sự  sẽ  là  '20.000  đô  la  sẽ  trả  cho  1  người  quản  lý  chương  trình  toàn  thời  gian  trong  8  

tuần,  4  trưởng  xưởng  trong  6  tuần  và  10%  thời  gian  của  trợ  lý  chương  trình  của  chúng  tôi.'

Một  ví  dụ  khác,  thay  vì  chỉ  nêu  rõ  '3.000  đô  la  sẽ  được  sử  dụng  cho  chi  phí  giảng  dạy',  hãy  nêu  rõ  số  lượng  

bộ  dụng  cụ  hoặc  khoản  thanh  toán  sẽ  được  thực  hiện  cho  bất  kỳ  nhóm  nào  khác.  Một  cách  tốt  hơn  để  nêu  chi  phí  

chương  trình  sẽ  là  '1.000  đô  la  sẽ  được  sử  dụng  để  mua  100  bộ  dụng  cụ  làm  vườn,  1.000  đô  la  sẽ  trả  cho  một  khóa  

học  trực  tuyến  cho  100  người  tham  gia  và  1.000  đô  la  cho  phí  để  tổ  chức  có  một  bài  thuyết  trình  đặc  biệt.'
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Đăng  kí

9

Quỹ  San  Diego

Chương  trình  trợ  cấp  lương  thực  cộng  đồng

Giới  hạn  ký  tự:  250

Giới  hạn  ký  tự:  500

Xác  định  và  tận  dụng  các  quỹ  liên  bang

Xây  dựng  liên  minh  và  phát  triển  đối  tác

không  áp  dụng

Đúng

Vận  động  chính  sách

KHÔNG

Khác

Giới  hạn  ký  tự:  250

Đánh  giá  và  báo  cáo

Lựa  chọn

Cung  cấp  hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật  -  Khác*  Vui  lòng  liệt  kê  
tất  cả  các  lĩnh  vực  khác  mà  bạn  quan  tâm,  phân  tách  bằng  dấu  phẩy.

Nhà  cung  cấp/Tổ  chức  Hỗ  trợ  Kỹ  thuật  được  Đề  xuất*  Bạn  có  biết  tổ  chức  
nào  có  thể  đáp  ứng  nhu  cầu  này  không?  Vui  lòng  liệt  kê  tổ  chức  và  mô  tả  hỗ  trợ  năng  lực  mà  
họ  có  kinh  nghiệm  cung  cấp.

Đã  nhận  hỗ  trợ  trước  đây*  Bạn  đã  
từng  làm  việc  với  một  tổ  chức  đã  cung  cấp  năng  lực  và  hỗ  trợ  trong  bất  kỳ  lĩnh  vực  nào  được  
liệt  kê  ở  trên  chưa?

Nhận  hỗ  trợ  và  hỗ  trợ  kỹ  thuật  -  Khác*  Vui  lòng  liệt  kê  tất  
cả  các  lĩnh  vực  khác  mà  bạn  quan  tâm,  phân  tách  bằng  dấu  phẩy.

Machine Translated by Google


