
 

 

 

Trao Tài trợ Quỹ Gia đình vì Gia đình 

Ngày 09 tháng Tư năm 2020   

Thành viên Nhóm thân mến, 

Như chúng ta đã thấy, COVID-19 đã thay đổi thế giới một cách đáng kể chỉ trong vài tháng 

qua Quỹ Gia đình vì Gia đình đã vượt qua những thách thức phi thường đến từ sự bùng phát 

nhanh chóng của virus corona. Tới nay chúng tôi đã nhận được 411 đơn Đề nghị Tài trợ liên 

quan đến đại dịch COVID-19 - một con số lớn hơn bao giờ hết. Nhờ vào sự hào phóng của 

CÁC BẠN, chúng tôi đã có thể “CHẤP THUẬN” toàn bộ đơn đề nghị giúp đỡ đạt điều kiện! Sự 

hào phóng của các bạn trong khoảng thời gian khủng hoảng này đã là nguồn hỗ trợ tài chính 

dành cho rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn. 

Điều gì quyết định kết quả Đạt điều kiện nhận khoản tài trợ này?  

Quỹ Gia đình vì Gia đình hiện tại chỉ tập trung vào những đề nghị tài trợ liên quan đến COVID-

19. Thành viên nhóm có thể xin tài trợ tại đây.  

Đối tượng nào đủ điều kiện nhận khoản tài trợ này? 
• Thành viên nhóm không thể làm việc do nhiễm COVID-19 
• Thành viên nhóm không thể làm việc do phải chăm sóc cho người thân trong gia đình 

nhiễm COVID-19 tại nhà của họ 
• Thành viên nhóm không thể làm việc trong khi chăm sóc cho trẻ nhỏ vì các trường 

học/nhà trẻ bị đóng cửa 
• Thành viên nhóm hoặc vợ/chồng của thành viên nhóm giảm thời gian làm việc do 

COVID-19 
• Thành viên nhóm hoặc vợ/chồng của thành viên nhóm không được phép làm việc do 

lệnh ở yên tại chỗ hoặc cách ly bắt buộc của Thành phố/Tiểu bang/Quốc gia  
 

Khoản tài trợ này trị giá bao nhiêu? 
• Khoản tài trợ 1 lần trị giá $500 được trao cho thành viên nhóm đáp ứng được các điều 

kiện 
 

Khi nào thì người nộp đơn biết kết quả đề nghị tài trợ của họ? 
Chúng tôi đang xử lý những yêu cầu này nhanh nhất có thể, đồng thời vẫn quản lý chặt chẽ 
quá trình trao tài trợ. Chúng tôi dự tính người nộp đơn sẽ nhận được kết quả trong vòng 1 
tuần kể từ ngày hoàn thiện đơn đăng ký. 
 

Nếu bạn hoặc một trong các thành viên trong nhóm của bạn đủ điều kiện dựa trên các tiêu 
chí trên, xin mời bạn đăng ký tạiđâyđể được hỗ trợ.  
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Cần lắm những tấm lòng hảo tâm 
Quỹ Gia đình vì Gia đình đã có thể giúp đỡ hàng trăm thành viên nhóm trong vài tháng qua; 
tuy nhiên, đại dịch vẫn còn đó. Chúng tôi ước tính sẽ còn nhiều thành viên nhóm cần được hỗ 
trợ trong những tuần và tháng tới, và chúng tôi mong muốn được ở bên và giúp đỡ họ. Để có 
thể tiếp tục hỗ trợ được nhiều thành viên nhóm nhất có thể, chúng tôi cần sự ủng hộ liên tục 

của các bạn. Mọi sự đóng góp đều đáng quý! Để đóng góp một lần hoặc đóng góp theo 
lương, hãy nhấp vào đây.  

 

Cùng bên nhau khi các gia đình của chúng ta cần sự giúp đỡ. 

 

Trân trọng, 

Heidi Robbins 

Giám đốc Điều hành 
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