Hy Vọng Tuổi Trẻ
Nguyên Tắc Đơn Xin Năm 2022
Seattle Parks and Recreation
Seattle Parks and Recreation đã phân bổ $ 42,000 vào quỹ tài trợ Hy Vọng Tuổi Trẻ
năm 2022 để tăng khả năng tiếp cận với các hoạt động thể thao, giải trí và phát triển tích
cực cho thiếu niên. Mục đích chính của Hy Vọng Tuổi Trẻ là hỗ trợ các tổ chức thể thao
dành cho thiếu niên phục vụ các cộng đồng bị thiệt thòi và khó khăn về kinh tế. Các quỹ
này nhằm bù đắp chi phí tham gia và tạo cơ hội cho thiếu niên tham gia vào các chương
trình thể thao và thể dục. Trong tổng số tiền, $ 25.000 được phân bổ cho các tổ chức thể
thao thiếu niên. Các quỹ bổ sung dành cho cả thể thao thiếu niên và các chương trình
giải trí thiếu niên khác mang lại cơ hội phát triển tích cực cho họ.
Điều Kiện
Để xin quỹ tài trợ Hy Vọng Tuổi Trẻ, bạn phải:
 Là một cơ quan phi lợi nhuận (501c3) hoặc được đại diện bởi một nhà tài trợ tài
chính với tình trạng phi lợi nhuận
 Cung cấp các hoạt động hoặc dịch vụ cho thiếu niên từ 11 đến 19 tuổi sẽ được
hoàn thành trước ngày 1/12/2022
 Có lý lịch tài chính tốt với Thành Phố Seattle (không có các khoản nợ hoặc trợ
cấp chưa trả)
Quỹ Tài Trợ Hiện Đang Có
 Các tổ chức có thể xin lên đến $ 3,500
 Đây là một chương trình hoàn trả lại; tiền sẽ được hoàn trả sau khi hoàn tất
chương trình và nộp tất cả các tài liệu và hóa đơn cần thiết
Tiến Trình
 Có thể hoàn tất và nộp đơn tại seattlepark.gosmart.org
 Đơn xin phải được điền đầy đủ
 Người xin phải tải nộp lên mạng ngân sách tổ chức của năm tài chính hiện tại
 Một hội đồng bao gồm các đại diện từ Seattle Parks and Recreation
và cộng đồng sẽ đọc và chấm điểm tất cả các đề xuất
 Tất cả các đơn xin sẽ được thông báo nếu họ có nhận được tài trợ hay không
 Hợp đồng phải được hoàn tất với thành phố trước khi chương trình bắt đầu
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 Các chương trình phải được hoàn tất và các tài liệu phải nộp trước ngày 1 tháng
12 năm 2022
Đơn Xin
Thông tin được yêu cầu trong đơn xin:
 Thông tin tổ chức
 Năng lực và nền tảng của tổ chức
 Thông tin và mô tả chương trình
 Tác động của chương trình
 Tác động cộng đồng
 Ngân sách tổ chức cho năm tài chính hiện tại
 Thông tin ngân sách

Sử Dụng Tài Trợ
Mục đích của quỹ Hy Vọng Tuổi Trẻ là cung cấp học bổng cho thiếu niên hoặc các
khoản phí yêu cầu để bù đắp chi phí nhằm cho phép thiếu niên tham gia miễn phí. Dưới
đây là các ví dụ về việc sử dụng tài trợ đã được phê duyệt và không được phép. Đây
không phải là một danh sách đầy đủ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng
tiền tài trợ, vui lòng gọi điện hoặc gửi email.
Cho Phép:
 Học bổng cho những người tham gia trong độ tuổi cho phép
 Phí liên đoàn và chi trả thành viên
 Phí hành chánh
 Bảo hiểm
 Phí thi hành bên ngoài cơ sở
Không cho phép:
 Chi phí nhân viên
 Thuê văn phòng hoặc mướn chỗ
 Thuê thiết bị
 Đồng phục hoặc áo phông
 Dụng cụ thể thao sử dụng hàng năm
Tiêu Chuẩn Đánh Giá
Ban hội đồng sẽ đánh giá tất cả các đơn xin dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 Mô tả tác động của cộng đồng và tăng cường sự tham gia
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 Phục vụ đúng lứa tuổi và dân số
 Tăng cường sự tham gia của thiếu niên vào chương trình trên mức hiện tại
 Xác định kết quả dự kiến hoặc lợi ích người tham gia và giải thích làm thế nào
nhân viên chương trình biết được người tham gia có đạt được kết quả và/hoặc đạt
được những lợi ích này hay không
 Quan hệ đối tác được thiết lập với một cơ quan hoặc tổ chức dịch vụ thiếu niên
khác sẽ cung cấp thêm các nguồn lực và/hoặc cơ hội mới cho những thiếu niên
tham gia
 Tăng cường tham gia thường xuyên và liên tục vào các hoạt động thể thao hoặc
giải trí có cấu trúc
 Loại bỏ hoặc giải quyết các khó khăn đối với việc tham gia thể thao hoặc các hoạt
động giải trí có cấu trúc
Hồ Sơ Yêu Cầu Nộp
 Bằng chứng về 501c3
 Bằng chứng bảo hiểm
 W9
 Bằng chứng kiểm tra lý lịch
Thời Gian
 Thời hạn đơn mở: Thứ Ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022, lúc 7:00 sáng
 Thời hạn Cuối Nộp Đơn: Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022, lúc 11:59 tối
 Đánh Giá của Nhóm Tài Trợ SPR từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022
 Xem Xét của Ủy Ban: 8-29 tháng 4 năm 2022
 Giải Thưởng được Công Bố: tuần thứ hai của tháng 5 năm 2022
 Các hợp đồng hoàn tất trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022

Báo Cáo
Các tổ chức được trao tặng quỹ tài trợ Hy Vọng Tuổi Trẻ phải hoàn tất và nộp:
 Bản sao biên lai tất cả các chi phí cho phép đã trả để hoàn lại và/hoặc tài liệu về
học bổng được cung cấp.
 Báo cáo xác minh được yêu cầu để nhận được khoản hoàn trả
• Các báo cáo ghi “không biết rõ” sẽ không được chấp thuận
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 Báo cáo kết quả mô tả những lợi ích và/hoặc kết quả mà những người tham gia
đạt được và cách xác định những lợi ích/kết quả này (ví dụ: phản hồi của thanh
niên và/hoặc phụ huynh, cải thiện việc tham gia, hoàn thành dự án, v.v.)
 Hóa đơn khớp với tổng số hóa đơn và/hoặc tài liệu học bổng và không vượt quá
số tiền được tài trợ
Tất cả các hồ sơ phải được nộp cùng với hóa đơn cho bộ phận kế toán Seattle Parks and
Recreation của Thành Phố Seattle. Hóa đơn sẽ không được nộp vô bộ phận kế toán cho
đến khi tất cả các hồ sơ được cung cấp đầy đủ và phê duyệt.
Trách Nhiệm của Đại Diện Tài Chính
Quỹ Hy Vọng Tuổi Trẻ là một chương trình có hoàn trả lại. Tổ chức hoặc nhà tài trợ
nào gửi đề xuất sẽ là đại diện tài chính cho hợp đồng. Điều này liên quan đến việc giám
sát chương trình, chuẩn bị bất kỳ tài liệu nào phải được ký kết, giám sát ngân sách, phê
duyệt chi phí và hoàn tất các tài liệu báo cáo được yêu cầu. Các khoản chi tài trợ đã
được phê duyệt sẽ được hoàn trả cho người nhận tài trợ hoặc nhà tài trợ tài chính sau khi
xong chương trình hoặc mùa giải với việc nộp biên lai và/hoặc thủ tục giấy tờ.
Thông Tin Liên Lạc
SPR Grants Email: SPRFunds4All@seattle.gov
Kathleen Gantz
Người Giám Sát Tài Trợ & Hợp Đồng
206-386-4671
Kathleen.gantz@seattle.gov
Shalandra Shippentower
Chuyên Gia Tài Trợ & Hợp Đồng
206-856-4492
Shalandra.shippentower@seattle.gov
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