
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG RRF 
Chúng tôi đang lập một chương trình tài trợ cộng đồng cho các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ 
trợ tiếp cận thêm và hỗ trợ đăng ký tham gia vào Quỹ Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà của Boston 
thông qua các sự kiện, sự hỗ trợ công nghệ và sự phối hợp giữa người thuê nhà và chủ nhà. 

KHÁI QUÁT 

Mùa hè này, Văn Phòng Ổn Định Nhà Ở và Phòng Thí Nghiệm Đổi Mới Nhà Ở của Thị Trưởng (iLab) đang 
lập một chương trình tài trợ cộng đồng cho các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ tiếp cận thêm và hỗ trợ 
đăng ký tham gia vào Quỹ Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà của Boston thông qua các sự kiện, sự hỗ trợ công nghệ 
và sự phối hợp giữa người thuê nhà và chủ nhà. 

Việc mất thu nhập do doanh nghiệp và trường học/nhà trẻ đóng cửa kết hợp với việc ít được tiếp cận công 
nghệ trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm tăng số lượng người thuê nhà gặp khó khăn trong 
việc thuê nhà và cho thấy rõ số lượng cư dân phải phụ thuộc vào các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi 
lợi nhuận trong việc truy cập internet để biết thông tin cần thiết về các dịch vụ pháp lý, hỗ trợ tiền thuê 
nhà và các nguồn hỗ trợ trong việc phòng ngừa trục xuất khác. 

Hợp tác với các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận có thể cung cấp khả năng tiếp cận công 
nghệ, giải quyết các thắc mắc về các chương trình hỗ trợ tiện ích và tiền thuê nhà, cũng như hỗ trợ người 
thuê và chủ nhà trong việc soạn ra bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh, chúng tôi muốn đảm bảo cư dân có 
thểtiếp cận với khoản hỗ trợ khẩn cấp về tiền thuê nhà ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. 

Việc cộng tác với các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận có mối quan hệ tin cậy với các cộng 
đồng khó tiếp cận, bao gồm các cộng đồng nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh, cộng đồng nhập cư và 
người thuê nhà có thu nhập thấp đến trung bình, ít được tiếp cận với công nghệ sẽ đảm bảo cho Quỹ Cứu 
Trợ Tiền Thuê Nhà của thành phố đạt được mục tiêu là phân bổ công bằng và đóng góp vào nỗ lực không 
ngừng của Thành Phố trong việc sử dụng lăng kính công bằng về chủng tộc cho các chương trình hiện có. 

Chương trình Tài Trợ Đối Tác Cộng Đồng RRF sẽ hỗ trợ các nỗ lực để hiểu được chiến lược tiếp cận, cách 
hỗ trợ đăng ký và phương pháp phổ biến nào đáp ứng được nhu cầu của người thuê nhà và chủ nhà, những 
người đang cố gắng tiếp cận khoản hỗ trợ tiền thuê nhà, đồng thời hỗ trợ được công việc hiện tại của nhân 
viên OHS và các bên liên quan chính khác, những người đang xử lý và phân bổ các khoản thanh toán hỗ 
trợ tiền thuê nhà. Các đối tác cộng đồng được lựa chọn sẽ phát triển và thực hiện kế hoạch tiếp cận và 
tương tác trong ba tháng cho người thuê nhà và chủ nhà. Sau khi đánh giá các chiến lược tiếp cận cộng 
đồng và phương pháp tương tác, kinh nghiệm từ chương trình tài trợ có thể được điều chỉnh cho các giai 
đoạn phục vụ và hợp tác tiếp theo. 

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 

Chương trình tài trợ này sẽ trao tổng số tiền tài trợ trị giá $150.000 để gia tăng hoặc mở rộng phạm vi tiếp 
cận từ Mùa Hè năm 2021 cho đến hết Mùa Thu năm 2021. Mặc dù các khoản tài trợ sẽ có giá trị khác nhau, 
nhưng bên nộp đơn có thể yêu cầu lên đến $20.000. Chúng tôi dự kiến sẽ tài trợ cho 10 tổ chức vào mùa 
hè này (từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021) 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab


Những đối tượng sau sẽ được ưu tiên: 
• Đơn đăng ký từ các tổ chức muốn mở rộng phạm vi tiếp cận và tương tác có chủ đích đối với các

nhóm dân cư cụ thể, phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất một cách không tương xứng, bao gồm 
các cộng đồng nói ngôn ngữ không phải Tiếng Anh và các hộ gia đình có con nhỏ, cùng các hộ gia 
đình Người Da Đen, Người Mỹ Gốc Phi, Người Bản Địa và Người Da Màu (BAIPOC). 

• Đơn đăng ký từ các tổ chức phi lợi nhuận ở các khu vực của Boston bị ảnh hưởng không cân xứng
bởi sự bất ổn về nhà ở và nguy cơ bị trục xuất 

• Tiêu Chí về Tính Đủ Điều Kiện của Bên Đăng Ký
• Bên đăng ký hoặc đại diện tài chính được chỉ định phải là một tổ chức phi lợi nhuận được miễn

thuế theo điều 501(c)3 
• Các đại diện tài chính chỉ có thể đóng vai trò là đại diện tài chính cho một đơn đăng ký
• Bên đăng ký chỉ có thể nộp đơn cho các nỗ lực tương tác sẽ diễn ra liên tục trong suốt mùa hè. Tài

trợ này sẽ KHÔNG được áp dụng cho các sự kiện diễn ra một lần 
• Việc hỗ trợ đăng ký tham gia phải miễn phí và công khai cho tất cả người thuê nhà ở Thành Phố

Boston 

Yêu Cầu đối với Bên Nhận 
Nếu được chọn, những điều sau sẽ được yêu cầu: 

• Bên đăng ký và kế hoạch tiếp cận/tương tác hiện phải đang hoạt động hoặc bắt đầu không muộn
hơn ngày 16 tháng 8 năm 2021 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021 

• Bên nhận tài trợ sẽ được yêu cầu tham gia buổi đào tạo qua mạng về chương trình Cứu Trợ Tiền
Thuê Nhà 

• Bên nhận tài trợ phải sẵn sàng cung cấp báo cáo hàng tuần về các hoạt động tiếp cận cộng đồng
• Bên nhận tài trợ phải gửi báo cáo tài chính và báo cáo chương trình không muộn hơn 30 ngày kể

từ khi kết thúc giai đoạn tài trợ. Mẫu báo cáo sẽ do Văn Phòng Ổn Định Nhà Ở cung cấp 

Nguồn tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí sau: 
• Chi phí cho nhân sự bán thời gian hoặc toàn thời gian dành riêng để điều phối việc triển khai các

hoạt động tiếp cận và tương tác (chi phí nhân sự có thể bao gồm việc phân bổ lại thời gian cho 
nhân viên hiện tại) 

• Các tài liệu tiếp cận bản in
• Chiến dịch truyền thông/trực tuyến
• Công nghệ để hỗ trợ tương tác với người thuê nhà và chủ nhà (tin nhắn SMS, máy tính bảng/máy

tính xách tay, v.v.) 

CÁCH ĐĂNG KÍ 

Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận đến hết Thứ Sáu, ngày 30 tháng 7. 

Các cơ hội khác 
Bạn quan tâm đến việc tiếp cận với các tài liệu tiếp cận của Quỹ Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà hoặc tổ chức một 
khóa đào tạo cho tổ chức của bạn về các nguồn hỗ trợ trong việc ổn định nhà ở có tại Thành Phố Boston? 
Vui lòng đăng ký tại đây. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXnXhAixGdqBX5HXDJp1ksuvVK1necNH3rwB3Lm_lllQSNQ/viewform



