
Quỹ Khả Năng Phục Hồi Boston (The Boston
Resiliency Fund) cung cấp tài trợ cho các tổ chức

phi lợi nhuận hỗ trợ những cộng đồng, gia đình và
cá nhân tại Thành Phố Boston, những người bị đại

dịch vi-rút corona ảnh hưởng ngay lập tức và
không tương xứng.

cung cấp thực phẩm và các nhu cầu cơ
bản cho trẻ em, gia đình và người cao
niên ở Boston
cung cấp hỗ trợ cho những người ứng
phó khẩn cấp, nhân viên tuyến đầu và
nhân viên y tế để họ có thể thực hiện
công việc của mình một cách hiệu quả
và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng.

CÁC ƯU TIÊN HIỆN TẠI:

Các Biểu Mẫu Tuyên Bố Quan
Tâm sẽ được chấp nhận trên cơ

sở cuốn chiếu. Để biết thêm
thông tin, hãy truy cập

boston.gov/resiliency-fund

người cao niên và trẻ em,
người đang gặp phải tình trạng vô gia
cư,
người nhập cư không có giấy tờ,
cư dân có trình độ tiếng Anh hạn chế,
nhân viên ứng phó khẩn cấp, nhân viên
tuyến đầu và nhân viên y tế,
người khuyết tật,
gia đình có thu nhập thấp, và
các cộng đồng nhiều màu da.

QUỸ TRỢ GIÚP NHỮNG AI:
Quỹ Khả Năng Phục Hồi Boston sẽ hỗ trợ
các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ một
trong những nhóm dân cư tập trung của
chúng tôi, bao gồm:

Hướng đến nhóm dân số tập trung của
Quỹ Khả Năng Phục Hồi, trọng tâm vào
tính công bằng.
Chứng tỏ khả năng phục vụ nhanh
chóng và hiệu quả những cư dân dễ bị
tổn thương nhất của Boston. 
Điều chỉnh hoặc mở rộng dịch vụ để đáp
ứng nhu cầu của người dân Boston trong
suốt cuộc khủng hoảng này. 
Có kế hoạch tại chỗ thực hiện và cung
cấp các dịch vụ một cách an toàn (đảm
bảo giãn cách xã hội, v.v...). 

CÁC TIÊU CHÍ CỦA QUỸ


