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Alameda Hợp Tác vì
Trẻ Em, Thanh Thiếu
Niên, và Gia Đình
của các em (ACCYF)
Thảo Luận Về Hành
Động Với Cộng Đồng
2022
Các giải pháp do cộng đồng đưa ra để có một tương lai
tốt đẹp hơn!

Yêu Cầu Đề Nghị
Chương Trình Alameda Hợp Tác vì Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên, và Gia Đình của các em Là Gì?
Chương Trình Alameda Hợp Tác vì Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên, và Gia Đình của các em (ACCYF) là sự hợp tác giữa Thành
Phố Alameda, Quận Alameda, và Khu Học Chánh Alameda Unified (AUSD), các cơ quan phi lợi nhuận của Alameda, và các
thành viên cộng đồng quan tâm, và phục vụ như một nơi phân phối thông tin, nơi ươm mầm những ý tưởng đổi mới và là
nơi ủng hộ trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình tại Alameda.
ACCYF được thành lập vào năm 1996 bởi Giám Sát Viên quá cố Wilma Chan của Quận Alameda sau một loạt các cuộc họp
giữa thành phố, khu học chánh, các tổ chức phi lợi nhuận, và các thành viên cộng đồng để xác định cách giải quyết các nhu
cầu của thanh thiếu niên Alameda và cung cấp các dịch vụ để giải quyết những nhu cầu này. Trong 26 năm qua, ACCYF đã
họp hàng tháng để lập kế hoạch và thực hiện rất nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho trẻ em, thanh thiếu niên, và gia đình
của các em.

ACCYF muốn học hỏi điều gì?
ACCYF đang đưa ra một yêu cầu mới để có các đề nghị (RFP) cung cấp vốn cho các tổ chức cộng đồng và cá nhân
để tổ chức Các Cuộc Hội Thảo về Hành Động Với Cộng Đồng vào mùa thu năm 2022. Mục đích của các phiên họp
này là giúp ACCYF xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong các dịch vụ thanh niên và thu thập ý kiến để hành
động nhằm giải quyết các nhu cầu của cộng đồng và tình trạng nghèo đói của thanh thiếu niên một cách toàn
diện hơn và có trách nhiệm hơn.
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ACCYF sẽ sử dụng thông tin thu thập được trong các cuộc thảo luận do cộng đồng hướng dẫn này để thông báo
về công việc của chúng tôi trong năm 2023 và sau
đó. ACCYF sẽ chọn ít nhất 30 ứng viên và sẽ cung
cấp cho những ứng viên thành công một danh sách
gồm các câu hỏi chi tiết hơn, một tiến trình được
đề nghị để ghi lại ý kiến của cộng đồng và khuôn
mẫu hành động tại BUỔI HỌP HƯỚNG DẪN PHẢI
THAM DỰ vào Thứ Năm, ngày 29 Tháng Chín,
2022.

Thảo Luận về Hành Động Của Cộng
Đồng trông như thế nào?
Mỗi người nhận tài trợ phải có một cuộc Thảo Luận
về Hành Động Với Cộng Đồng với ít nhất 10 cá
nhân trong cộng đồng của họ. Người nhận tài trợ
có thể lập kế hoạch và tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện này theo cách họ chọn và có thể tổ chức nhiều hơn
một cuộc Thảo Luận về Hành Động Với Cộng Đồng. Các cuộc thảo luận có thể diễn ra ở mọi nơi mọi người có
thể tụ tập, bao gồm nhà riêng, công viên, quán cà phê hoặc qua một buổi hội họp trực tuyến (thí dụ: Zoom). Nếu
những người được tài trợ cần hỗ trợ trong việc tìm một nơi họp miễn phí hoặc chi phí thấp, họ có thể liên lạc với
Giám Đốc Dự Án Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng Đồng, Casey Farmer, Tại
CaseyFarmerConsulting@gmail.com hoặc 510-863-4059.
Các Cuộc Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng Đồng có thể giống như:
❖ Một cuộc trò chuyện với ít nhất 10 người
❖ Phỏng vấn trực tiếp với ít nhất 10 người
❖ Những cuộc trò chuyện trong nhóm nhỏ hơn với tổng số ít nhất là 10 người
Các Cuộc Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng Đồng có thể bao gồm nhiều chủ đề về các dịch vụ và hỗ trợ cần
thiết để giúp trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, và các nhà cung cấp dịch vụ của Alameda phát triển.
Các chủ đề có thể bao gồm (nhưng không giới hạn chỉ là):
❖ Sức Khỏe Tâm Thần
❖ An Toàn cho Thanh Thiếu Niên
❖ Nhà Ở & Vô Gia Cư
❖ Phát Triển Việc Làm & Dịch Vụ
❖ Khả Năng Tiếp Cận Ngôn Ngữ cho Các Gia Đình Không Nói Tiếng Anh

Thù Lao
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Mỗi người được tài trợ sẽ nhận được tối đa $500 để nói chuyện với ít nhất là 10 người. Ít nhất $150 trong số $500
thù lao phải dành cho các ưu đãi (thí dụ: thức ăn, thẻ quà tặng) cho những người lắng nghe cuộc nói chuyện.

Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra:
1. Ai Có Thể Nộp Đơn Xin để Tổ Chức một Cuộc Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng
Đồng?
Các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận, và các doanh nghiệp hoạt động theo sứ mệnh đang cư ngụ hoặc kinh
doanh trong Thành Phố Alameda có thể gửi đề nghị để thực hiện các cuộc thảo luận về hành động với
cộng đồng. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang cư ngụ trong
hoặc phục vụ các cộng đồng có thu nhập thấp tại Alameda nên nộp đơn xin.

2. Tuổi Tối Thiểu cho Người Nộp Đơn Xin Thù Lao Để Thực Hiện Cuộc Thảo Luận Về
Hành Động Với Cộng Đồng Là Bao Nhiêu?
Học sinh từ 16 tuổi trở lên và đang theo học tại một trường trung học ở Alameda có thể gửi một đề nghị
thực hiện các cuộc thảo luận về hành động với cộng đồng. Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sẽ cần một
người lớn để giám sát các cuộc Thảo Luận hoặc thực hiện các cuộc Thảo Luận tại địa điểm trường học khi
nhân viên có mặt. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các thanh thiếu niên đang cư ngụ trong các khu dân
cư có thu nhập thấp của Alameda nộp đơn.

3. Làm Sao ACCYF Quyết Định Xem Đề Nghị Nào Thành Công?
Một nhóm bao gồm các thành viên ACCYF và các thành viên cộng đồng xung quanh sẽ xem xét các đề
nghị và đề nghị giải thưởng cho các vị Đồng Chủ Tịch ACCYF. Tiêu chuẩn để lựa chọn bao gồm những
điều sau đây. Người nộp đơn:
➲ Đang cư ngụ trong hoặc phục vụ cư dân của Alameda, đặc biệt là các cộng đồng có thu nhập
thấp
➲ Có thể chứng minh rằng họ có mối liên hệ và được sự tin tưởng của cư dân cộng đồng
➲ Cam kết thu thập ý kiến đóng góp từ ít nhất 10 cư dân, ghi nhận các chủ đề thảo luận chính và
báo cáo kết quả lại cho ACCYF
➲ Phải hoàn thành đơn xin cần thiết, bao gồm cả ngân sách
➲ Phải có tài khoản ngân hàng để số tiền có thể được gửi vào đó (nếu điều này gây trở ngại, xin
vui lòng liên lạc với Casey Farmer, tại CaseyFarmerConsulting@gmail.com)

4. Lịch Trình cho Dự Án Là Gì?
Thứ Năm, ngày 8 Tháng Chín– Hạn chót để nộp các đề nghị đã hoàn tất
Thứ Hai, ngày 19 Tháng Chín – Thông báo giải thưởng
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Thứ Năm, ngày 29 Tháng Chín – Buổi Hướng Dẫn mà những người được giải thưởng Bắt Buộc
Phải Tham Dự
Một đại diện từ nhóm của quý vị PHẢI tham dự buổi huấn luyện này để nhận trợ cấp.
Buổi Hướng Dẫn sẽ diễn ra vào buổi tối. Thời gian: Sẽ Được Xác Định.
Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Mười Một – Tất cả các buổi họp cộng đồng đều được thực hiện trước
ngày này
Thứ Sáu, ngày 28 Tháng Mười Một – Báo cáo cuối cùng phải nộp cho ACCYF
Thứ Năm, ngày 15 Tháng Mười Hai (theo dự tính) – Trình bày Những Báo Cáo Cuối Cùng cho
các thành viên ACCYF và những người có lòng quan tâm trong cộng đồng

5. Tôi Có Thể Liên Lạc Với Ai Khi Có Thắc Mắc?
Nếu quý vị có thắc mắc về việc nộp đề nghị, xin vui lòng liên lạc:
•

Casey Farmer, Giám Đốc Dự Án Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng Đồng
(sẵn sàng sau ngày 15 Tháng Tám, 2022)

o Email: CaseyFarmerConsulting@gmail.com
o Điện thoại: 510-863-4059
•

Sarah Oddie, Cố Vấn Cao Cấp Về Chính Sách, Văn Phòng Giám Sát Viên Quận Alameda Dave
Brown
o Email: Sarah.Oddie@acgov.org
o Điện Thoại: 510-693-8304

Sẵn sàng để nộp đề nghị?
Quý vị có thể nộp đề nghị bằng cách điền vào mẫu đơn tại https://tinyurl.com/ACCYF2022, bằng cách quét mã QR dưới đây, hoặc
bằng cách trả lời những câu hỏi trên trang kế, in ra và gửi đến:
c/o ACCYF
Alameda County Board of Supervisors, District 3
1221 Oak St., Suite 536
Oakland, CA 94612
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Hạn chót để gửi đề nghị là Thứ Năm, ngày 8 Tháng Chín, 2022 lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi đề nghị
của mình trực tuyến. Nếu quý vị dự định gửi một đề nghị bằng văn bản, chúng tôi khuyến khích quý vị đánh máy và in nó ra.
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Chúng tôi ước tính rằng việc hoàn tất tiến trình đề nghị này sẽ mất khoảng 90 phút, có thể ít hơn. Nếu quý vị muốn được giúp đỡ để
hoàn thành đề nghị của mình, xin vui lòng gọi cho Sarah Oddie ở số 510-693-8304 ít nhất một tuần trước hạn chót.

Đề Nghị: Các Cuộc Thảo Luận Về Hành Động Với Cộng Đồng
VỀ NGƯỜI NỘP ĐƠN
1. Người liên lạc cho đề nghị: ________________________________________________________________
a. Số Điện Thoại: ________________________________
b. E-mail: ________________________________________
2. Người nộp đơn có phải là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một doanh nghiệp hoặc thành viên cộng đồng hoặc
nhóm cộng đồng hay không? (Chọn một)
◻ Tổ Chức Phi Lợi Nhuận*

◻ Doanh Nghiệp*

◻ Thành Viên hoặc Nhóm Trong
Cộng Đồng

◻ Học Sinh Trung Học**

*NẾU QUÝ VỊ CHỌN Tổ Chức Phi Lợi Nhuận hoặc Doanh Nghiệp, xin quý vị vui lòng cho biết tên của tổ chức hoặc doanh
nghiệp, địa chỉ, và địa chỉ trang web dưới đây:
•

Tên: ________________________________________________________________________________________________

•

Địa Chỉ: ________________________________________________________________________________________

•

Trang Web: __________________________________________________________________________________________

** NẾU QUÝ VỊ CHỌN Học Sinh Trung Học, xin vui lòng ghi rõ quý vị đang học ở trường trung học nào và người lớn giám sát
các cuộc thảo luận của quý vị (hoặc cho biết là quý vị sẽ thực hiện (các) cuộc họp của quý vị tại địa điểm trường học khi nhân
viên có mặt):
_____________________________________________________________________________________________________________

3. (Các) cuộc họp sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ nào? __________________________________________________
4. (Các) cuộc họp sẽ được thực hiện trong khu phố nào? ______________________________________________
5. Quý vị có thể hoàn tất công việc này trước ngày 11 Tháng Mười Một, 2022, và nộp báo cáo cuối cùng của mình
cho ACCYF trước ngày 18 Tháng Mười Một, 2022, không?

◻ Có

◻ Không

CÂU HỎI (Giới hạn – 5 trang – chữ không nhỏ hơn 11 chấm và lề không nhỏ hơn 1 inch)
Mục đích của Dự Án này: ACCYF muốn thu thập các ý tưởng để thực hiện các dự án thí điểm của chúng tôi
nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói toàn diện hơn và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.
Sở Thích và Kinh Nghiệm
• Điều gì khiến quý vị lưu ý đến cơ hội này?
•

Xin vui lòng miêu tả ngắn gọn bất kỳ kinh nghiệm nào quý vị có trong việc tổ chức các cuộc họp và/hoặc thảo luận
về các vấn đề trong cộng đồng (không bắt buộc phải có kinh nghiệm trước).
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(Những) thành phần cư dân được phục vụ
• Xin vui lòng miêu tả cộng đồng, là những người sẽ tham gia các buổi lắng nghe ý kiến của quý vị. Thí dụ, nó có phải
là một khu phố không? Một cộng đồng đức tin? Một cộng đồng chủng tộc hay sắc tộc? Một nhóm thanh niên? Một
nhóm các nhà cung cấp?
Khả năng để làm công việc này
• Miêu tả tiến trình của quý vị để thực hiện các buổi lắng nghe, từ việc tuyển dụng những người tham gia thành viên
cộng đồng đến việc báo cáo lại thông tin cho ACCYF.

•

o

Quý vị sẽ tuyển người tham gia như thế nào?

o

(Các) cuộc họp sẽ là trực tuyến hay trực tiếp (nếu gặp trực tiếp, tất cả các thể thức phòng chống
COVID phải được tuân theo)?

o

Quý vị sẽ cung cấp những ưu đãi gì cho người tham gia?

o

Quý vị dự định thực hiện các cuộc trò chuyện của mình như thế nào (họp riêng từng người, nhóm
nhỏ, v.v.)?

o

Quý vị dự định tổ chức bao nhiêu buổi lắng nghe ý kiến?

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về khả năng của (các) điều hành viên được đề nghị của quý vị cho các buổi lắng nghe
ý kiến. Thí dụ, người này có phải là thành viên của cộng đồng hoặc thành phần cư dân mà quý vị sẽ học hỏi từ họ
hay không?

Ngân Sách
•

Gửi ngân sách đơn giản cho tiến trình mà quý vị miêu tả ở trên bằng cách sử dụng mẫu được cung cấp trên trang
tiếp theo. Xem thí dụ bên dưới. Quý vị không cần phải sử dụng tất cả các danh mục - chỉ dùng những danh mục áp
dụng cho đề nghị của quý vị.

Bảng Ngân Sách Mẫu
Tên:
Hướng Dẫn:

Casey Farmer

Xin vui lòng liệt kê từng khoản chi tiêu cụ thể để hoàn thành dự án của quý vị.

Những Người Làm Công Việc:

Tổng Số từ ACCYF

(Những) Người tổ chức

$120

(Những) Người Phối Trí

$130

Tổng Số Nhân Sự

$250

Tiếp Liệu/Những Thứ Khác Cần Có Để Làm Công Việc:
Tiếp liệu (tức là, giấy biểu đồ, bút dạ)

$30
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In ấn (tức là, tờ quảng cáo, tài liệu phát ra)

$15

Chuyên chở

$15

Chăm sóc trẻ em

$40

Các ưu đãi cho người tham gia (tức là, thức ăn, thù lao)

$150
$0

Các chi phí khác (danh sách)
Tổng Phí Hoạt Động

$250

Chỉ nếu quý vị là một tổ chức phi lợi nhuận 501c3:
Các Chi Phí Điều Hành Không Liệt Kê Ở Trên
Lệ phí cho nhân viên tài khóa

$0

Chi phí khác (xin vui lòng ghi rõ)

$0

Tổng Phí Điều Hành
Tổng Chi Phí

$0
$500
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Bảng Ngân Sách
Tên:
Hướng Dẫn:

______________________________________________
Xin vui lòng liệt kê từng khoản chi tiêu cụ thể để hoàn thành dự án của quý vị.

Tổng Số từ ACCYF
Những Người Làm Công Việc:
(Những) Người tổ chức

$0

(Những) Người Phối Trí

0
Tổng Số Nhân Sự

$0

Tiếp Liệu/Những Thứ Khác Cần Có Để Làm Công Việc:
Tiếp liệu (tức là, giấy biểu đồ, bút dạ)

0

In ấn (tức là, tờ quảng cáo, tài liệu phát ra)

0

Chuyên chở

0

Chăm sóc trẻ em

0

Các ưu đãi cho người tham gia

0

Các Chi Phí Khác (danh sách)

0
Tổng Phí Hoạt Động

$0

Chỉ nếu quý vị là một tổ chức phi lợi nhuận 501c3:
Các Chi Phí Điều Hành Không Liệt Kê Ở Trên
Lệ phí cho nhân viên tài khóa

0

Chi phí khác (xin vui lòng ghi rõ)

0

RFP: Các Cuộc Thảo Luận Về Hành Động Trong Cộng Đồng Của ACCYF 2022
Tổng Phí Điều Hành

Tổng Chi Phí

Cám ơn sự quan tâm của quý vị. Chúng tôi rất mong nhận được đơn của quý vị!
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$0

$0

