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Dene' Starks (00:26:30):
Cảm ơn bạn rất nhiều, Sophia. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tác và mọi người đã đến
đây ngày hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ màn hình của mình và trình bày nội dung trong cuộc trò chuyện ngay
bây giờ, chính là các slide thuyết trình. Chúng ta không có nhiều thời gian cho bài thuyết trình này,
nên quý vị vui lòng đặt câu hỏi sau khi kết thúc bài thuyết trình. Có khá nhiều thông tin và tôi biết tất cả
quý vị đều đến đây vì những thông tin này. Vì vậy, tôi muốn cung cấp cho quý vị nhiều thông tin nhất có
thể trong thời gian cho phép. Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Tiến sĩ Dene' Starks, nhà sáng lập Nhóm
Giáo Dục Đa Dạng (Diversify Education Group). Mục đích thành lập của tổ chức phi lợi nhuận chúng tôi là
thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực giáo dục dành cho người lớn, không chỉ về khả năng đọc viết, kỹ năng
sống mà cả học tập và giáo dục kinh doanh cơ bản. Các dịch vụ giáo dục của chúng tôi đa dạng và phong
phú. Chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy tùy chỉnh, dịch vụ viết đơn xin tài trợ, cố vấn, tư vấn
và nhiều dịch vụ khác. Ngày hôm nay tôi sẽ trình bày về vấn đề tài trợ cho sứ mệnh của quý vị.
Dene' Starks (00:27:33):
Viết đơn xin tài trợ và nhận tài trợ đều dựa vào sứ mệnh. Quý vị phải có một sứ mệnh và sứ mệnh của
quý vị phải phù hợp với các yêu cầu của sứ mệnh mà các nhà tài trợ đang tìm kiếm. Chúng tôi sẽ trình
bày tất cả các chủ đề này. Vì thế, buổi hội thảo hôm nay sẽ giới thiệu một số thông tin và có thể là buổi
bồi dưỡng cho mọi người về quy trình viết đơn xin tài trợ, công cụ, lời khuyên, một số loại thông tin phụ
trợ mà chúng ta không biết được nếu chúng ta chưa từng bị từ chối đơn xin tài trợ, cách tự viết đơn xin
tài trợ, cách kiểm tra đơn xin tài trợ do người khác viết cho quý vị. Do đó, quý vị sẽ biết được nội dung
trong đơn hoặc nội dung cần thiết phù hợp với các thành phần trong đơn xin tài trợ. Có rất nhiều khoản
tài trợ đang chờ đợi quý vị. Vấn đề nghiên cứu về các khoản tài trợ cũng rất rộng. Vì vậy, viết đơn xin tài
trợ và nghiên cứu tài trợ là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Tôi đã đưa cả hai chủ đề này vào buổi hội
thảo hôm nay. Như tôi đã nói, có rất nhiều thông tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin đó và tôi sẽ
giải đáp các thắc mắc vào cuối buổi thuyết trình.
Dene' Starks (00:28:28):
Vì vậy, nếu muốn, quý vị có thể gửi câu hỏi vào cuộc trò chuyện và chúng tôi sẽ trả lời quý vị vào cuối
buổi thuyết trình. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi và chỉ trao đổi vào cuối buổi trò chuyện, chúng ta cũng
có thể làm vậy. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về các thành phần, trao
đổi về các mối quan hệ đối tác và mạng lưới. Chúng ta sẽ thảo luận về việc chuẩn bị sẵn sàng cho nhóm
trong quá trình xin tài trợ, trợ cấp và hoàn thành các sứ mệnh của tổ chức chúng ta. Chúng ta không thể
tự mình thực hiện các sứ mệnh này và thành thực mà nói, chúng ta sẽ không làm được. Cần rất nhiều
công sức và thời gian. Vậy tại sao chúng ta không san sẻ khó khăn này? Xác định các cơ hội tài trợ. Xin nhắc
lại, việc nghiên cứu về tài trợ rất quan trọng. Làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta đủ điều kiện
để nhận khoản tài trợ nào? Làm thế nào để chúng ta biết được có những khoản tài trợ nào? Chúng ta
cần tìm các khoản tài trợ ở đâu? Chúng ta sẽ đề cập đến một số khía cạnh trong số này. Các thành phần
trong đơn xin tài trợ có vai trò vô cùng quan trọng. Hoạch định ngân sách đóng vai trò chủ chốt.
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Dene' Starks (00:29:17):
Và chúng tôi có công cụ tạo mẫu đơn xin tài trợ. Công cụ này phân tích chi tiết về cách xây dựng khoản
tài trợ và ngân sách phù hợp với yêu cầu thông thường của các nhà tài trợ. Do vậy, chúng ta tham dự
buổi hội thảo này vì ba mục đích. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết đơn xin tài trợ, cách nghiên cứu các
khoản tài trợ cho tổ chức của chúng ta. Có nhiều khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ
chức vì lợi nhuận. Có quỹ đầu tư ban đầu và rất nhiều các cơ hội nhận tài trợ. Trong buổi thuyết trình
hôm nay, chúng ta sẽ nói đến các cơ hội đó. Thành phần thứ hai là viết đơn xin tài trợ và nghiên cứu về
các khoản tài trợ cho người khác. Có thể có người muốn viết đơn giùm người khác hoặc quý vị muốn tự
mình viết đơn. Vì vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về từng bước, lấy mẫu và sử dụng mẫu đó để trợ giúp
người khác. Thành phần thứ ba là tìm hiểu cách cơ cấu tổ chức cho phù hợp để có thể nhận tài trợ.
Đây là yếu tố then chốt. Vậy nên, phần thông tin giới thiệu, các mối quan hệ hợp tác và xây dựng mạng
lưới quan hệ là các yếu tố quan trọng khi viết đơn xin tài trợ.
Dene' Starks (00:30:29):
Nhiều nhà tài trợ muốn thấy quý vị không tự làm điều này một mình. Họ muốn thấy quý vị tham gia
cùng cộng đồng, hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức khác. Đây là ưu tiên số một. Tôi hiểu rằng chúng ta
không thể một mình thực hiện sứ mệnh phát triển trong lĩnh vực chuyên môn, trong cộng đồng và giúp
đỡ người khác. Chúng ta không thể một mình làm điều này. Chắc chắn chúng ta cần xây dựng các mối
quan hệ hợp tác, mạng lưới liên kết. Làm sao mọi người có thể biết về các dịch vụ và sản phẩm của
chúng ta hoặc về toàn thể tổ chức của chúng ta nếu như chúng ta không cho họ biết? Vì vậy, chúng ta
phải tận dụng mọi cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ. Đó là một phần trong chiến lược tiếp thị,
phải vậy không? Các mối quan hệ hợp tác mang lại sức mạnh to lớn. Đôi khi, trên khoản tài trợ, các thành
phần, thông tin tóm tắt về khoản tài trợ, quý vị sẽ thấy thông điệp: "Chúng tôi sẽ tài trợ cho một tổ chức
hoặc một tổ chức có hợp tác với tổ chức khác".
Dene' Starks (00:31:30):
Các mối quan hệ hợp tác tạo ra sức mạnh vì có thể tổ chức của quý vị tập trung vào việc cung cấp thức
ăn cho người vô gia cư, còn tổ chức khác đào tạo phát triển lực lượng lao động. Hai tổ chức của quý vị
muốn hợp tác với nhau và đoán thử xem điều gì sẽ xảy ra? Quý vị có thể tác động đến cộng đồng ở mức
độ rộng lớn hơn. Và thật tuyệt vời khi một nhà tài trợ có tiền nói: "Bạn biết gì nào? Tôi muốn tài trợ một
triệu đô la cho mối quan hệ hợp tác này". Bởi vì quý vị đoán được không? Mục đích là vì cộng đồng.
Chúng ta cần kết nối với người khác vì xét từ khía cạnh tiếp thị, người khác sẽ không thể biết chúng ta
làm gì, phải cung cấp những gì nếu chúng ta không cho họ biết, đúng không? Có nhiều tài nguyên tiếp thị
miễn phí và có một tài nguyên mới ngay trong giai đoạn beta. Tài nguyên này có tên là Clubhouse, chỉ dành
cho người dùng iPhone, một ứng dụng tuyệt vời có thể sử dụng để thảo luận về những việc chúng ta
đang làm và để làm công cụ xây dựng mạng lưới liên kết.
Dene' Starks (00:32:23):
Điều quan trọng là chúng ta cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các mối liên hệ. Dù sao thì trước khi đại dịch
COVID xảy ra, thỉnh thoảng chúng ta có tham dự các sự kiện xây dựng mạng lưới quan hệ này. Có thể
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chúng ta tham dự các cuộc hội thảo, gặp gỡ mọi người ở đó làm công việc tương tự trong cùng lĩnh vực.
Có thể họ cần những thứ chúng ta có hoặc chúng ta cần những thứ họ có. Có thể đó chỉ là việc chúng ta
gặp gỡ, ngồi xuống và uống cà phê. Làm cách nào để chúng ta có thể nhớ người đó là ai và cách thức liên
hệ với người đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Chúng ta phải dành thời gian bắt đầu xây
dựng cơ sở dữ liệu thực tế về các mối liên hệ. Vì vào vào một ngày nào đó hoặc thời gian nào đó, khi quý
vị nhớ ra: “Bạn biết gì không? Tôi đã gặp người nào đó làm công việc X, Y, Z.” Quý vị có thể chỉ cần xem
nhanh hoặc tra cứu trên cơ sở dữ liệu trực tuyến và quý vị sẽ tìm thấy tên, thông tin liên hệ của người
đó. Công việc và chức vụ của họ đều có ở trong cơ sở dữ liệu này.
Dene' Starks (00:33:12):
Quý vị nói chuyện với một Giám Đốc Tài Chính (Chief Finance Officer, CFO) hay một tình nguyện viên
không nhất thiết liên quan đến công việc của quý vị hoặc không thể giúp quý vị đạt được mục tiêu?
Điều quan trọng là xây dựng các mối quan hệ đối tác đó, nhưng việc xây dựng mạng lưới mối quan hệ
cũng quan trọng. Vì vậy, chìa khóa quan trọng của việc viết đơn xin tài trợ và tất cả các yếu tố cơ bản
trước khi viết đơn xin tài trợ là giai đoạn tìm hiểu, nghiên cứu. Có các yếu tố cơ bản cần thiết để chuẩn
bị cho chúng ta bước vào các giai đoạn này. Quý vị sẽ thấy rằng việc thành lập nên một nhóm và chuẩn
bị sẵn sàng cho nhóm là điều vô cùng quan trọng. Các nhà tài trợ sẽ không trao tiền cho quý vị để chỉ
làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Quý vị cần có thứ gì đó để có thể thực hiện sứ mệnh của họ. Vì vậy,
nhà tài trợ sẽ cung cấp tiền cho tổ chức của quý vị không chỉ để quý vị làm hài lòng tất cả mọi người.
Tiền tài trợ là để cho quý vị thực hiện những điều họ đã cho quý vị biết họ muốn thấy và họ muốn sử
dụng tiền của họ để hỗ trợ cộng đồng. Tiền tài trợ không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cho tổ chức
và những lợi ích tương tự.
Dene' Starks (00:34:21):
Khi nói đến hoạch định ngân sách, chúng ta sẽ thấy họ muốn tiền được sử dụng như thế nào. Họ không
muốn 100% số tiền đó dùng để trả lương, phải không? Bởi vì như vậy thì sứ mệnh sẽ ra sao? Sứ mệnh sẽ
bị chệch hướng. Vì sứ mệnh sẽ tập trung vào chúng ta, của chúng ta và họ, thay vì tập trung vào cái tôi
cá nhân. Khi nói đến loại công việc này, chúng ta phải suy nghĩ rộng hơn, không chỉ dừng ở riêng chúng
ta. Vì vậy, kiến thức cơ bản là rất quan trọng. Việc hiểu rõ các ưu tiên này hết sức quan trọng. Việc hiểu
rõ các hạng mục mà nhà tài trợ đang muốn tài trợ cũng rất quan trọng. Giờ đây, mỗi cơ hội tài trợ ngoài
kia sẽ cung cấp thông tin tóm lược về việc họ đang tìm kiếm một tổ chức có thể phục vụ, cung cấp hay
mang điều gì đến cho cộng đồng. Đó là điều họ muốn tài trợ. Họ thực sự muốn thấy điều họ đã nói. Vì vậy,
hãy ưu tiên những điều đó khi xem xét các ưu tiên tài trợ và khi quý vị tìm hiểu, các ưu tiên thường là...
Và các ưu tiên này không thay đổi trong một khoảng thời gian. Chúng dường như mang đến chút tươi sáng
hơn kể từ khi COVID xảy ra. Và các tổ chức cung cấp chương trình đào tạo nghề sẽ được ưu tiên.
Dene' Starks (00:35:32):
Nhu cầu về chương trình đào tạo nghề luôn ở mức cao vì họ muốn giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm chi phí
xã hội khác.
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Dene' Starks (00:35:40):
Vì thế, họ muốn các tổ chức cung cấp chương trình đào tạo nghề. Họ muốn các tổ chức làm việc với
thanh thiếu niên thuộc diện có nguy cơ hoặc nhóm dân số chịu nhiều thiệt thòi. Họ muốn các tổ chức
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, dịch vụ phòng ngừa, giải quyết vấn đề bắt nạt và các chủ
đề khác tương tự. Đây là các chủ đề nhận được nhiều quan tâm. Hiện tại, vì dịch COVID, nhiều người
đang cố gắng tìm cách tồn tại trong hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng khi quý vị đang tìm cách tồn
tại, vẫn có nhu cầu trong cộng đồng. Vậy quý vị có thể làm gì để cung cấp dịch vụ ưu tiên không chỉ
dành cho quý vị mà còn cho cả cộng đồng. Các mục chi tiêu là dự toán cho năm hiện tại và năm sắp
tới. Do vậy, khi nghiên cứu về các khoản tài trợ, chúng ta sẽ xem xét tình trạng của mình và tôi sẽ cho
quý vị thấy điều này. Tôi sẽ đưa ra ví dụ về những điều tôi đang trình bày. Tôi sẽ cho quý vị thấy một
mục chi tiêu. Và đó là mức tối đa, mức tối thiểu quý vị có thể nhận và các lĩnh vực họ muốn chi tiền
vào đó. Họ sẽ cho quý vị biết điều đó dựa vào bản mô tả thực tế về khoản tài trợ khi quý vị tìm hiểu.
Dene' Starks (00:36:53):
Vì vậy, điều quan trọng là quý vị hãy xem xét bản mô tả và hiểu rõ thuật ngữ khi quý vị tìm hiểu về khoản
tài trợ vì quý vị có thể suy nghĩ một chiều và xem xét theo chiều đó, nhưng trên thực tế, đó chính là ưu
tiên. Vì vậy, quý vị sẽ tìm kiếm nguồn gốc ưu tiên này. Vậy đó, họ gọi đó là ưu tiên và gọi theo cách khác.
Và vì thế chúng ta có thể cần hiểu rõ ưu tiên đó như thế nào. Để hiểu rõ những điều này, quý vị cần thực
sự dành thời gian nghiên cứu các trang web tài trợ và tìm hiểu các loại tài trợ khác nhau để biết các mục
đích khác nhau và các loại hình tổ chức khác nhau. Mỗi tiểu bang, mỗi chính quyền và mỗi nhà tài trợ tư
nhân đều không giống nhau. Vì vậy, mọi người không có cách gọi giống nhau, nhưng khi chúng ta nắm
vững quy trình tài trợ bằng cách tìm hiểu, chúng ta cũng sẽ quen thuộc với cách gọi. Tất cả các loại tài
trợ đều sẵn có. Tôi biết rằng đôi khi mọi người chỉ giới hạn các cơ hội nhận tài trợ ở một loại lĩnh vực,
ngành nghề, nhưng trong khoản tài trợ, có khoản chi tiêu bắt buộc, có khoản chi tiêu tùy ý.
Dene' Starks (00:38:06):
Có các khoản tài trợ theo hạng mục, đó là các chương trình đặc biệt, và họ sẽ cho quý vị biết các khoản
tài trợ đó là gì. Đây là các khoản tài trợ địa phương, dành cho các hoạt động được xác định theo luật ủy
quyền. Hiện tại, đôi khi những người tham gia vào công việc chính phủ vì các mục đích nhất định có thể
không đủ điều kiện, nhưng có một số công việc chỉ dành cho các mục đích đó. Nói về các khoản tài trợ
dự án, quý vị có dự án nào mà đang muốn xin tài trợ không? Quý vị có đang cố gắng sắp xếp vấn đề cụ
thể nào trong một khoảng thời gian nhất định không? Các khoản tài trợ theo công thức phần nhiều dành
cho nghiên cứu và dữ liệu, tính chất khoa học của các dự án, tính chất khoa học của mọi thứ. Ở thời
điểm hiện tại, liên quan đến COVID, vắc-xin và những vấn đề tương tự, nhiều công ty dược phẩm hoặc
sản xuất vắc-xin hay bất cứ công ty nào sản xuất những thứ này, sẽ nhận được một số khoản tiền tài trợ
theo công thức và họ có thể sử dụng khoản tài trợ cho các mục đích đó. Tài trợ đối ứng. Đây là loại tài
trợ mà nhà tài trợ sẽ tuyên bố rằng nếu quý vị tập hợp được 10.000 người xin tài trợ, quý vị sẽ nhận
được con số tương ứng. Đó là bản chất của tài trợ đối ứng. Thực tế có một số khoản tài trợ đối ứng.
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Dene' Starks (00:39:15):
Các loại tài trợ khác như quỹ đầu tư ban đầu và quỹ khởi nghiệp. Có nhiều tổ chức sẽ cung cấp tiền để
giúp một doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. Hiện nay, đôi khi quỹ đầu tư ban đầu không chỉ giới hạn ở
một tổ chức phi lợi nhuận. Quỹ này không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn ở tổ chức phi lợi nhuận thuộc
mục 501c3 hoặc 501c6 hoặc ở mục tương tự. Đôi khi, vốn đầu tư ban đầu dùng làm vốn khởi nghiệp cũng
được cung cấp cho các doanh nghiệp vì lợi nhuận. Vì vậy, xin nhắc lại, khi quý vị nghiên cứu về các loại tài
trợ, quý vị cần xem kỹ thông tin tóm tắt, quý vị sẽ muốn biết ai đang sẵn lòng tài trợ vì đó là cơ sở để cho
biết quý vị có đủ điều kiện hay không. Đối với các khoản tài trợ lập kế hoạch, có thể quý vị đang lập kế
hoạch hoặc phát triển thứ gì đó, quý vị đang ở giai đoạn khởi nghiệp ban đầu, giai đoạn sáng tạo ra,
đạt được mục tiêu trong chương trình hay dự án này, và quý vị cần có tiền để thuê nhân công, mua thiết
bị hay những thứ mà quý vị đã lên kế hoạch từ trước. Đây được gọi là các khoản tài trợ lập kế hoạch.
Các khoản tài trợ cho trang thiết bị rất quan trọng. Trong rất nhiều trường hợp, mọi người chỉ tập trung
vào các khoản tiền dùng để hỗ trợ cộng đồng, bỏ qua sự thật rằng đôi khi cũng cần đến trang thiết bị.
Dene' Starks (00:40:24):
Vậy tại sao không nhận khoản tài trợ dành riêng cho hạng mục này thay vì nhận từ nguồn ngân sách khác?
Khoản tài trợ trang thiết bị dành cho tòa nhà, cho dù đó là tòa nhà văn phòng hay thương mại, có thể đó là
nhà kho đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành trung tâm sinh hoạt của thanh thiếu niên hoặc các
mục đích tương tự, cũng có thể là ô tô mà tổ chức của quý vị sẽ lái xe đưa bọn trẻ đi đâu đó. Quý vị cần có
chiếc xe chở 18 hành khách của hãng Ford hoặc hãng khác. Có các khoản tài trợ dành riêng cho các mục
đích cụ thể đó. Ngoài ra còn có quỹ tài trợ trường tồn. Loại tài trợ này cung cấp tiền để đầu tư vốn gốc
và chỉ sử dụng tiền lãi có được từ số tiền tài trợ mà quý vị nhận được. Các khoản tài trợ hỗ trợ kỹ thuật
và quản lý rất hiệu quả vì hiện nay, trong giai đoạn hồi phục và cố gắng khôi phục sau những khó khăn
do COVID gây ra, hỗ trợ kỹ thuật là yếu tố then chốt và rất cần thiết. Đây là hạng mục được chương trình
BSBA tài trợ. Chúng ta có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, SBA và Trung Tâm Kinh Doanh Do Phụ Nữ
Làm Chủ (Women's Business Center), có tất cả các loại trung tâm giới thiệu việc làm và cơ quan phát
triển lực lượng lao động đang nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật. Cũng có một số cơ quan thực hiện các hoạt động
gián tiếp liên quan đến việc hỗ trợ này.
Dene' Starks (00:41:38):
Có thể là hoạt động tiếp thị cho việc hỗ trợ này, hoặc có thể là tổ chức phi lợi nhuận ký kết hợp đồng hay
hợp tác với bên khác. Quý vị có thể nộp đơn xin tài trợ và sử dụng đối tác đó làm đòn bẩy. Các khoản đầu
tư liên quan đến chương trình. Điều này không hẳn là phổ biến nhưng là một lựa chọn khi quý vị xem xét
các loại tài trợ. Các khoản vay mang đến lãi suất thấp cho các tổ chức phi lợi nhuận mà thường không đủ
tiêu chuẩn để nhận khoản vay. Khi chúng ta nghĩ đến thực trạng hiện nay, có nhiều người bị đặt vào tình
huống phải vay tiền hoặc phải cân nhắc vay nhiều khoản để có thể duy trì hoạt động, trả lương cho nhân
viên, giữ chân nhân viên, không phải sa thải nhân viên hay để cung cấp dịch vụ, các dịch vụ chất lượng
với ít nhân sự hơn. Vì mất nguồn nhân lực nên đôi khi khoản tài trợ của quý vị được gia hạn, đôi khi
không. Và khi COVID xảy ra, không ai lên kế hoạch trước để ứng phó với đại dịch này. Vì thế, nhiều tổ
chức, nhà tài trợ có thể không gia hạn khoản tài trợ của họ cho kỳ hạn tới, năm tới.
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Dene' Starks (00:42:51):
Và trong những trường hợp này, ai đó có thể cần có [nhiễu âm 00:42:55] khoản vay hay khoản hỗ trợ tài
chính tương tự. Xin quý vị giúp tôi tắt tiếng trong khi tôi đang trình bày để mọi người có thể nghe rõ bài
thuyết trình. Điều tiếp theo tôi muốn nói đến là khi quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho tổ chức của quý vị, quý
vị phải biết cách nộp đơn. Xin nhắc lại, đây là một số thành phần cơ bản. Quý vị định nộp đơn bằng cách
nào? Khi nộp đơn, quý vị phải có tư cách là một công ty... Ở California, để trở thành một công ty phi lợi
nhuận, quý vị cần biết quý vị cần có giấy phép và sự cho phép nào đối với khu vực, quận hay thành phố
của quý vị. Chuẩn bị sẵn số nhận dạng hãng sở (Employer Identification Number, EIN), mã số
(Identification, ID) thuế, số Hệ Thống Số Hoá Dữ Liệu Quốc Tế (Data Universal Numbering System, DUNS).
Các mã số này rất quan trọng. Nếu quý vị không có một trong các mã số này, quý vị có thể truy cập trang
web của Dun & Bradstreet và yêu cầu được cấp mã số hoặc quý vị có thể truy cập Trung Tâm Doanh
Nghiệp Do Phụ Nữ Làm Chủ và họ có thể giúp quý vị việc này.
Dene' Starks (00:43:50):
Chúng ta cần tìm hiểu cách phân bổ các quỹ tài trợ vì nếu quý vị dựa vào việc phân bổ ngân quỹ trong
vòng 30 ngày và điều này không phải là cách thức hoạt động của nhà tài trợ, quý vị sẽ phải chuẩn bị cho
tình huống này. Vì nếu quý vị thuê nhân viên, nhân viên sẽ tình nguyện làm việc miễn phí cho quý vị
trong bao lâu? Quý vị phải cân nhắc những điều này. Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến lược phân bổ để
biết cách tiến lên phía trước. Khi chúng ta xem xét các mối quan hệ cộng tác và hợp tác, chúng ta sẽ hợp
tác với ai? Khi xét đến điều này, đây là một mẫu tuyệt vời. Nếu quý vị đang suy nghĩ về việc có thể hợp
tác với ai, mọi cá nhân hay tổ chức cần biết rõ về người đó, ít nhất là đối tượng thuộc ít nhất ba trong số
các mục ở đây. Quý vị có thể biết tổ chức phi lợi nhuận khác làm công việc mà quý vị không làm hoặc
làm công việc tương tự. Có thể quý vị biết một tổ chức phi lợi nhuận muốn hoạt động cộng đồng và quý
vị muốn hợp tác với họ.
Dene' Starks (00:44:56):
Có thể quý vị biết một cơ quan chính phủ sẽ cung cấp các khoản tài trợ, khi quý vị truy cập grants.gov,
trong đó có nhiều cơ hội tài trợ từ chính phủ đang tìm kiếm các đối tác. Các trường học và học khu cần
có các mối quan hệ hợp tác hơn bao giờ hết vì học sinh học trực tuyến và các vấn đề khác. Ngay lúc này,
ngành giáo dục rất cần tổ chức dạy phụ đạo cũng như đáp ứng nhu cầu của học sinh. Thành thực mà nói,
rất cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và người lớn. Các chương trình hoạt động tín
ngưỡng. Đôi khi, khi chúng ta nói về các tổ chức phi lợi nhuận, có các hạng mục dành riêng cho các
chương trình hoạt động tín ngưỡng và có các hạng mục dành cho các loại tổ chức phi lợi nhuận khác
hoặc các chương trình khác. Nhưng khi xem xét các mối quan hệ hợp tác và cộng tác, chúng ta cần suy
nghĩ xem đối tượng nào sẽ phù hợp nhất để chúng ta hợp tác, đồng hành và thực sự mang lại tác động
đến cộng đồng.
Dene' Starks (00:46:03):
Khi chúng ta suy nghĩ về đội ngũ của mình, đây là vấn đề nội bộ. Vấn đề khác nằm bên ngoài nhóm của
chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến đội ngũ của mình và xây dựng hội đồng quản trị, chúng ta cần đảm bảo
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thành viên hội đồng quản trị là những người... Có thể tác động đến người khác, có kinh nghiệm trong
lĩnh vực hoạt động hoặc có thể quý vị có thủ quỹ có nền tảng về tài chính. Quý vị cần xem xét ai đó có
thể là nhà khởi nghiệp và có thể cần trợ giúp một số lĩnh vực kinh doanh nền tảng nếu họ đã thành công
hoặc có nền tảng tương tự. Quý vị cần xem xét kỹ lưỡng những điều này khi quý vị có thành viên nhóm.
Quý vị có thể có hội đồng sáng lập và quý vị có thể có hội đồng ra quyết định. Quý vị có thể xây dựng các
đội ngũ khác nhau cho các dự án và chương trình cụ thể. Không nhất thiết mọi việc phải do hội đồng
quản trị hay ban cố vấn điều hành, nhưng quý vị cần có một số cấp độ khác nhau, phân khúc cho các
mục đích của tất cả công việc vì khi quý vị làm công việc cộng đồng và khi quý vị bắt đầu mở rộng, quý vị
chắc chắn cần sự trợ giúp.
Dene' Starks (00:47:05):
Nhưng điều quan trọng là cần giao tiếp với những thành viên khác và có một nhóm mà quý vị giao tiếp
hiệu quả để mọi người đều nắm rõ vai trò, công việc của họ. Tất cả chúng ta cùng phối hợp để tạo ra tác
động rộng lớn đến cộng đồng. Chúng ta cần thiết lập sơ đồ tổ chức của mình. Tôi biết rằng đây là điều
mà chúng ta đã từng làm. Nhưng sơ đồ này rất hữu ích. Sơ đồ giúp sắp xếp mọi thứ. Cũng giúp mọi
người biết ai làm công việc gì. Vì vậy, chúng ta có giám đốc điều hành ở đây. Đây là hạng mục số một.
Vậy họ làm những gì? Ai chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với giám đốc điều hành, hay đó chỉ là một
cách tiếp cận theo nhóm để mọi người trao đổi với giám đốc điều hành. Thời hạn. Các loại dự án mà vai
trò cụ thể đó đảm nhiệm là gì? Vậy nếu quý vị là điều phối dự án, loại thời hạn quý vị sẽ tuân theo hay
đặt ra với những người làm việc với quý vị là gì? Dự án hay chương trình cụ thể có thời hạn không?
Dene' Starks (00:48:01):
Nếu có thời hạn hoàn thành công việc vì khoản tài trợ yêu cầu quý vị phải hoàn thành công việc muộn
nhất vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 hoặc thời hạn khác. Đây chỉ là mẫu để giúp suy xét về việc tổ chức
công việc. Khi quý vị sẵn sàng cho các mối quan hệ cộng tác và hợp tác, quý vị cần phải lưu giữ một số hồ
sơ để duy trì hoạt động tốt. Quý vị muốn có một số thư từ hỗ trợ. Đây không phải là thư cho biết người
này cung cấp dịch vụ, mà là thư xác nhận chương trình của quý vị. Thực sự rất hữu ích. Nó giống như thư
giới thiệu mà chúng ta sẽ dùng khi nộp đơn xin việc, v.v.
Dene' Starks (00:48:51):
Biên bản ghi nhớ. Khi quý vị làm việc với nhà thầu, các công ty liên doanh, mọi người cần biết rõ vai trò
của họ và đồng ý với vai trò đó. Vì vậy, biên bản ghi nhớ sẽ trình bày các vai trò đó. Biên bản ghi nhớ sẽ
xác định những điều mà tổ chức A làm và những điều mà tổ chức B không làm. Tổ chức B sẽ làm điều
mà tổ chức A sẽ không làm. Mọi thứ rất rõ ràng, mọi người đều đồng ý, chúng ta ký kết và nộp biên bản
ghi nhớ. Chúng ta lưu giữ các bản sao của biên bản ghi nhớ. Chúng ta tiếp tục công việc của mình và làm
cho thế giới trở nên tuyệt vời. Vì vậy, cần xác định các cơ hội tài trợ. Khi kết thúc các slide này, tôi sẽ
dừng chia sẻ màn hình và truy cập một số trang web để cho quý vị xem các trang web này như thế nào.
Vì vậy, có rất nhiều tiền dành cho các khoản tài trợ. Có rất nhiều. Điều quan trọng là phải tìm ra các khoản
tài trợ này. Vì vậy, nếu quý vị đang tìm kiếm các khoản tài trợ của chính phủ thì có rất nhiều khoản tài trợ
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dành cho quý vị. Quý vị có thể truy cập grants.gov. Nếu quý vị đang tìm kiếm các khoản tài trợ của tổ chức,
quý vị cần truy cập liên kết nonprofitexpert.com và tìm kiếm các khoản tài trợ của tổ chức.
Dene' Starks (00:49:55):
Nếu muốn xem các khoản tài trợ này theo các hạng mục khác nhau, xem các dịch vụ mạng lưới quỹ,
quý vị cần liệt kê, xem xét các khoản tài trợ này theo các tiểu bang khác nhau. Nhiều trang web về các
khoản tài trợ chung sẽ cho phép quý vị tạo một danh sách thả xuống để quý vị có thể chọn, phân loại và
lọc để tiếp cận những khoản tài trợ mà quý vị đáp ứng nhu cầu và các khoản này đáp ứng nhu cầu của
quý vị, đại loại như thế. Như đã trao đổi, có những khoản tài trợ dành riêng cho các trường học, các tổ
chức Cơ Đốc Giáo, dành riêng cho các tổ chức lợi nhuận và vốn đầu tư ban đầu. Vì vậy, khi quý vị tìm
kiếm các khoản tài trợ, quý vị có thể cần xem nhiều trang web khác nhau vì một số trang web có thể có
các khoản tài trợ giống nhau trong khi một số trang web có thể có một số khoản tài trợ khác nhau.
Một số trang web có thể chỉ cung cấp các khoản tài trợ cộng đồng cho các tổ chức phi lợi nhuận, một số
trang web có thể cung cấp vốn đầu tư ban đầu cho công ty khởi nghiệp vì lợi nhuận hoặc lợi hình tương
tự. Vì vậy, quý vị cần đảm bảo rằng quý vị đang xem xét yếu tố này. Quy trình xét duyệt tài trợ.
Dene' Starks (00:51:01):
Trên màn hình này, quý vị sẽ thấy thông báo tài trợ trông như thế nào. Nó sẽ giống như mẫu này. Khi nhìn
vào màn hình này, ở phần cơ hội tài trợ phía trên cùng, quý vị sẽ thấy loại tài liệu. Ở phần thông tin khái
quát. Nếu quý vị nhìn xuống dưới, quý vị sẽ thấy tiêu đề cơ hội tài trợ. Phần này nói về việc phòng ngừa
bạo lực ở thanh thiếu niên thuộc dân tộc thiểu số, kết hợp các yếu tố xã hội quyết định, v.v. Nếu tổ chức
của quý vị cung cấp loại hình dịch vụ này, có vẻ như quý vị có thể đủ điều kiện khi mới chỉ xét từ phần sơ
bộ trong thông tin tổng quan. Đây không phải là mẫu cập nhật. Như quý vị có thể thấy, thời gian là 2017,
nên mẫu này chỉ để minh họa mà thôi. Ở cuối trang trình bày về tính đủ điều kiện, quý vị sẽ thấy quý vị
đủ điều kiện hay không. Vì thế, trước khi quý vị nhấp vào bắt đầu nộp đơn, tham gia vào quá trình nộp
đơn, hãy xem mình có đủ điều kiện không vì quý vị sẽ phải làm rất nhiều việc.
Dene' Starks (00:52:05):
Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo chúng ta xem xét phần tình trạng đủ điều kiện vì chúng ta cần biết chúng
ta có đủ điều kiện không. Chúng ta cần biết khoản tài trợ này thuộc hạng mục nào. Và ở ví dụ cụ thể này,
khoản tài trợ này thuộc hạng mục sức khỏe vì họ đang nói về sức khỏe, có thể là sức khỏe tâm thần hoặc
lĩnh vực tương tự, phải không? Phần khác thuộc thông tin tổng quan trình bày về... Khi tôi nói về thuật
ngữ, đây là yếu tố quan trọng. Vì thế, khi chúng ta xem mức trần tài trợ, đây là mức cao nhất quý vị có
thể nhận được từ khoản tài trợ cụ thể này. 425,000. Khi chúng ta nói về mức sàn tài trợ, đây là mức
thấp nhất quý vị có thể nhận được. Vì vậy, quý vị có thể đủ điều kiện nhận mức tối thiểu 325,000 này.
Tổng kinh phí của chương trình là 3,600,000. Vì vậy, khi đọc con số này, tôi biết rằng khoản tài trợ này
không chỉ dành cho một tổ chức vì mức trần là 425,000. Điều gì sẽ xảy ra với số tiền còn lại? Họ muốn tài
trợ cho nhiều tổ chức. Nếu chúng ta quay lại mục khác vẫn thuộc phần thông tin tổng quan, chúng ta sẽ
thấy số lượng khoản tài trợ dự kiến.
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Dene' Starks (00:53:20):
Đây là con số thứ ba tính từ dưới cùng của phần cụ thể này. Con số này là 11. Con số này cho quý vị biết
họ sẽ tài trợ cho bao nhiêu tổ chức với khoản tài trợ cụ thể này. Vì vậy, quý vị sẽ biết được việc hiểu
thuật ngữ quan trọng như thế nào, hiểu những gì họ đang nói, họ muốn tài trợ cho ai và làm thế nào để
đủ điều kiện, v.v. Sau đây là một số tài nguyên bổ sung mà tôi muốn chia sẻ. Impact Foundry là một
điểm khởi đầu tuyệt vời. Tôi không biết có ai ở đây đã là thành viên của tổ chức này chưa. Nếu quý vị
chưa phải là thành viên, tôi khuyến khích quý vị tham gia tổ chức này. Họ cung cấp rất nhiều khoản tài
trợ. Họ cung cấp rất nhiều lợi ích. Họ có trung tâm nghiên cứu tài trợ mà quý vị có thể ghé qua. Trước
khi đại dịch COVID xảy ra, tôi đã tới đó, thực tế xem xét các chồng hồ sơ tài trợ, đôi khi khiến chúng ta
thấy choáng ngợp. Nhưng đây là cơ sở một cửa. Họ tổ chức các buổi hội thảo và cơ hội xây dựng mạng
lưới mối quan hệ. Quý vị có thể đăng tải thông tin công việc ở đó. Quý vị có thể làm rất nhiều việc.
Điều đó thật tuyệt vời.
Dene' Starks (00:54:18):
Grant watch là trang web có rất nhiều khoản tài trợ trên khắp cả nước. Ngay cả khi quý vị làm việc ở
nước ngoài, cũng có các khoản tài trợ cho các mục đích này. Quý vị chỉ cần biết tìm các khoản tài trợ này
ở đâu và biết điều kiện của các khoản tài trợ này là gì trước khi nộp đơn xin tài trợ. Vậy thì, khi chúng ta
tìm thấy khoản tài trợ thì sao? Khi chúng ta tìm thấy khoản tài trợ, chúng ta phải tiết kiệm thời gian bằng
mọi cách, phải vậy không? Chúng ta cần có một hệ thống giúp tiết kiệm thời gian. Và điều này có thể
không có lợi cho nhiều người vì chúng ta đều quá bận rộn. Nhưng nếu chúng ta tìm thấy một khoản tài
trợ và chúng ta thực sự có thể nộp hồ sơ, thì khoản tài trợ đó là gì? Bởi vì rất nhiều lần, guồng xoáy công
việc cuốn chúng ta đi nhanh khiến chúng ta quên mất việc đó. Và chúng ta như kiểu “Ôi, thời hạn của
khoản tài trợ đó là khi nào nhỉ? hay khoản tài trợ đó được bao nhiêu? Tôi có đủ điều kiện không nhỉ?”
Vì vậy, cần có hệ thống để sao chép và dán hoặc thu thập thông tin ở đâu đó. Ở giai đoạn này, trọng tâm
là thu thập dữ liệu. Quý vị cần biết đây là khoản trợ cấp của chính phủ hay khoản trợ cấp của tổ chức.
Các tổ chức là các nhà tài trợ tư nhân.
Dene' Starks (00:55:23):
Thời hạn của khoản tài trợ. Quý vị có đủ điều kiện không? Quý vị không đủ điều kiện? Nếu quý vị không
đủ điều kiện, quý vị có thể giới thiệu khoản tài trợ cho người mà quý vị biết hoặc hợp tác với họ và giúp
họ nộp đơn. Tất cả những điều này đều giúp tiết kiệm thời gian và biết được nhận khoản tài trợ ở đâu,
cách nhận khoản tài trợ, cũng như biết và nhớ được sẽ nhận được gì khi chúng ta tiến lên phía trước
quá nhanh. Các thành phần của đơn xin tài trợ rất quan trọng. Vậy quý vị có hạng mục số một là bản
tóm tắt chung. Một số bản tóm tắt tương tự như kế hoạch kinh doanh. Quý vị có bản tóm tắt chung
giống như các câu hỏi thu thập thông tin W ngắn gọn theo cách gọi của chúng tôi và chúng ta sẽ xem xét
điều đó trong phần tiếp theo. Quý vị có phần tường trình, là câu chuyện về tổ chức của quý vị, quý vị
làm gì và tại sao chúng tôi nên tài trợ cho quý vị. Sau đó là phần hoạch định ngân sách và tường trình
ngân sách. Sau đó, quý vị có phần phụ lục hoặc bằng chứng. Quý vị có thể cần nộp thư quyết định của Sở
Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS), báo cáo tài chính ba năm hoặc báo cáo tài chính ba năm dự kiến
hoặc tài liệu tương tự, giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương tự.
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Dene' Starks (00:56:23):
Đây là tất cả nội dung trong các thành phần quan trọng của khoản tài trợ. Có thể có các thành phần khác
nhưng đây là các thành phần quan trọng của khoản tài trợ. Vì vậy, tôi đưa ra mẫu này để giúp chúng ta
xem xét quy trình viết đơn xin tài trợ dễ dàng hơn. Đây là những điều và những phần mà chúng ta cần
lưu ý. Và trong mẫu này, thông tin được bố trí cực kỳ đơn giản. Vì xin nhắc lại, chúng ta bận rộn và đôi
khi chúng ta không hứng thú khi viết ra những thông tin này. Nhưng chúng ta cần phải hoàn thành việc
này. Vì vậy, bản tóm tắt chung là phần tóm lược của quý vị. Phần tóm lược là bản tóm tắt của quý vị.
Phần này thực sự tóm tắt chính xác nội dung quý vị sẽ nói trong phần còn lại của đơn xin tài trợ. Quý vị
sẽ nói về đối tượng, thời gian, nội dung, địa điểm, lý do và số tiền vì quý vị cần bao gồm ngân sách và
phần tóm tắt chung.
Dene' Starks (00:57:17):
Tình huống có thể như thế này: quý vị đang ở cửa hàng Starbucks hay địa điểm nào đó, quý vị gặp người
nào đó và họ vừa mới đến khi quý vị đang nói chuyện điện thoại và họ nói: “Này, bạn biết gì không?
Tôi tin vào sứ mệnh của bạn. Xin lỗi, tôi vô tình nghe được câu chuyện của bạn nhưng tôi có một triệu
đô la và tôi muốn tài trợ cho bạn.” Có thể họ rất bận, không có thời gian để đọc toàn bộ bản đề xuất xin
tài trợ nhưng họ có thời gian để đọc phần tóm tắt chung. Vì vậy, quý vị cần đảm bảo rằng phần tóm tắt
chung bao gồm mỗi thứ một ít. Để tạo ra các bài viết giới thiệu. Cần thực hiện đánh giá thẩm định.
Quý vị cần biết quý vị sẽ phục vụ ai, lý do và quý vị giải quyết vấn đề gì? Biết được lý do là một chuyện,
có thể truyền đạt và giải thích cho người khác là một chuyện hoàn toàn khác. Rất nhiều lần, chúng ta
biết được chúng ta đang làm gì và lý do tại sao, nhưng chúng ta không thể giải thích rõ ràng về điều đó.
Vì vậy, chúng ta phải trình bày về vấn đề này. Đó có phải là vấn đề của quốc gia không? Đó có phải là vấn
đề cục bộ không? Đại dịch là vấn đề toàn cầu.
Dene' Starks (00:58:10):
Đại dịch không chỉ là vấn đề của quốc gia. Hay đó chỉ là vấn đề cục bộ tại cộng đồng địa phương của quý
vị? Quý vị đề xuất giải pháp gì để giải quyết vấn đề này? Đó là đề xuất. Vì vậy, quý vị muốn nói về các mục
tiêu của quý vị, các mục đích, quy trình thực hiện của quý vị, v.v. Và quý vị cũng muốn nói về ngân sách của
quý vị cho các thành phần này. Khi nói đến nhà tài trợ, rất nhiều lần họ muốn biết tiền lương, nhà thầu,
thanh toán cho nhân sự, thanh toán cho nhân viên, họ muốn thấy các khoản này nhìn chung nằm trong
giới hạn 30% tổng ngân sách. Đó thường là điều họ muốn thấy. Họ không muốn các khoản này chiếm 75%
vì điều đó có nghĩa là rất nhiều tiền dùng để thanh toán cho nhân sự, trái với việc đáp ứng nhu cầu của
cộng đồng và cung cấp dịch vụ mà họ sẽ cung cấp. Phát triển bền vững cũng quan trọng.
Dene' Starks (00:59:04):
Xin nhắc lại, tôi không nói theo nghĩa đen, vì đây là điều mà tất cả quý vị sẽ có quyền tiếp cận. Vì vậy,
nếu bất cứ ai có câu hỏi gì, quý vị hoàn toàn có thể liên hệ tôi. Nhưng về sự phát triển bền vững, rất
nhiều lần, khi tôi nói về các khoản tài trợ được gia hạn hoặc có thể được gia hạn, họ muốn biết công việc
của quý vị, đơn xin gia hạn của quý vị, khi nào quý vị sẽ khắc phục vấn đề, quý vị sẽ cung cấp dịch vụ gì,
đó là công việc hiện tại hay là công việc quý vị dự định làm trong tương lai? Đó là công việc quý vị đã làm
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trong năm năm và quý vị muốn tiếp tục làm trong phần đời còn lại và chỉ vừa ngừng làm công việc này?
Hay đó chỉ là công việc thuộc dự án trong một khoảng thời gian cụ thể và quý vị chỉ muốn hoàn thành
công việc này, đánh dấu là đã hoàn thành trong danh sách và hoàn thành nó. Đó là thành phần rất quan
trọng. Do vậy, xin nhắc lại lần nữa, quý vị cần nói về những điều này. Quý vị cần nói về nhóm của quý vị,
quý vị cần nói về các chứng chỉ của họ, số tiền lương họ sẽ nhận được.
Dene' Starks (00:59:55):
Công việc sẽ được phổ biến như thế nào? Ai đang làm công việc gì? Và tất nhiên là, ngân sách cũng rất
quan trọng. Quý vị sẽ chi tiêu số tiền này như thế nào? Đã đến phần cuối bài thuyết trình của tôi, nhưng
tôi sẽ cho quý vị một số trang web liên quan đến việc nghiên cứu tài trợ. Cũng có cả thông tin liên hệ.
Tôi sẽ thoát khỏi màn hình này và chia sẻ một màn hình khác để tất cả quý vị có thể xem. Đây là trang
grants.gov. Khi truy cập trang web này, quý vị sẽ đến trang chủ. Quý vị có thể tìm kiếm các khoản tài trợ
tại đây. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các khoản tài trợ tại trang này. Có được các cuộc hẹn trực tiếp,
hiểu được tình trạng đủ điều kiện và những thông tin tương tự khác. Quý vị sẽ truy cập trang này nếu
muốn tìm kiếm các khoản tài trợ. Đây là nơi quý vị có thể phân loại và đơn giản hóa các công việc quý vị lên
kế hoạch làm. Nếu chúng ta cuộn xuống phần giáo dục chẳng hạn, phần này sẽ cung cấp tất cả các khoản
tài trợ giáo dục sẵn có ngay lúc này. Phần này cũng cho quý vị biết ngày kết thúc, ngày đăng thông tin.
Dene' Starks (01:01:08):
Trạng thái cơ hội, tất cả đều đang tiếp nhận ứng viên, ngoại trừ cái bên dưới này mới chỉ là dự đoán.
Để minh họa, chúng ta sẽ nhấp vào khoản tài trợ đầu tiên này. Chúng ta thấy thông báo tài trợ ở đây.
Đối với chương trình tài trợ họ, họ muốn... Đây là cuộc cạnh tranh mở rộng, họ muốn trao 10 suất tài
trợ, tổng kinh phí của chương trình là 100.000. Một người có thể nhận được ít nhất là 10, nhiều nhất là
1000. Đây là các hoạt động mà họ sẵn sàng tài trợ. Phát triển cộng đồng, nghệ thuật, giáo dục, môi trường,
nhân văn, tất cả các hoạt động này. Hãy đến phần tình trạng đủ điều kiện. Các tổ chức phi lợi nhuận
không có trạng thái 501c3 với IRS. Phần này cho quý vị biết ai đủ điều kiện cho khoản tài trợ này.
Dene' Starks (01:01:56):
Nếu quý vị đáp ứng các điều kiện này, thì quý vị có thể tiếp tục và xem tiếp phần bên dưới để tìm thêm
thông tin. Khoản tài trợ này hướng đến điều gì? Ai sẽ tài trợ? Dự án nhằm mục đích gì? Tất cả thông tin
đó ở ngay dưới đây. Phần này còn cho quý vị thông tin người liên hệ. Vì vậy, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi
nào về khoản tài trợ này, câu hỏi về tình trạng đủ điều kiện, có thể quý vị không chắc chắn quý vị có đáp
ứng các điều kiện không. Và vì thế, quý vị chỉ cần trao đổi với ai đó. Đôi khi, tất cả những điều chúng ta
cần làm chỉ là trao đổi với ai đó. Thông tin khoản tài trợ và thông tin liên hệ có ngay bên dưới. Ở đây,
chúng ta thấy nơi đăng khoản tài trợ này, nhưng ngày kết thúc là 15 tháng 3 năm 2021. Vì thế, một điều
rất quan trọng là cần chú ý đến các điều này khi xem xét các khoản tài trợ. Đây là trang web khác.
Trang web này có tên là grant watch. Đây là trang web thành viên. Họ có chương trình thành viên.
Nếu tham gia với tư cách thành viên, quý vị sẽ tiếp cận được rất nhiều thông tin. Nếu quý vị xem ở đây,
ở phía này, chúng ta thấy có các khoản tài trợ cho mọi thứ. Hãy xem tất cả những thông tin này ở dưới
đây. Hãy nhấp vào các doanh nghiệp nhỏ để biết đâu là các doanh nghiệp vì lợi nhuận.
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Dene' Starks (01:03:10):
Đây là khoản trợ cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức vì lợi nhuận, các tổ chức giáo dục và cá nhân
phù hợp với phần mô tả tình trạng đủ điều kiện. Chúng ta thấy thời hạn tài trợ ở đây là 03/03/2021. Tin tôi
đi, những ngày này sẽ trôi qua rất nhanh. Mọi việc trong những ngày này sẽ cuốn lấy chúng ta rất nhanh
và chúng ta sẽ bỏ lỡ thời hạn nếu không phân loại các hạng mục và ghi lại. Nó cho quý vị biết các tiểu
bang này, một số khoản tài trợ chỉ dành cho California, khoản tài trợ này dành cho Illinois. Một số khoản
tài trợ có thể dành cho các cơ quan của bộ lạc. Nhưng nhắc lại lần nữa, đây là các trang để quý vị tìm
kiếm các khoản tài trợ. Nếu quý vị đang nghiên cứu các khoản tài trợ, họ cũng có cuộc trò chuyện trực
tuyến, nơi quý vị có thể hỏi chuyên gia. Quý vị có thể hỏi xem quý vị có đủ điều kiện không. Hoặc quý vị
có thể muốn họ tìm các khoản tài trợ cho quý vị. Họ có thể tính phí dịch vụ đó, nhưng họ cũng có thể có
sẵn một số tài nguyên để thực hiện công việc đó. Họ cũng có tin tức về các khoản tài trợ. Các trang này
sẽ cho quý vị biết về các ưu tiên. Chúng ta đã nói về ưu tiên giáo dục. Các trang này cũng giống như
chương trình giúp duy trì việc trả lương nhân viên (Paycheck Protection Program, PPP) cung cấp cho quý
vị thông tin về hoạt động đang diễn ra. Các mục tiêu phi lợi nhuận cần thực hiện trong năm 2021.
Dene' Starks (01:04:21):
Sẽ rất tốt khi quý vị có các mục tiêu này trong bộ công cụ của quý vị cũng như nắm vững các mục tiêu
này của doanh nghiệp quý vị. Vì thế, tôi rất muốn cho quý vị biết về tất cả điều này. Bây giờ, tôi sẵn sàng
giải đáp các thắc mắc của quý vị. Tôi không biết đã có các câu hỏi trong phần trò chuyện chưa. Nhưng tôi
sẵn sàng trả lời các câu hỏi ngay bây giờ.
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