WWW.BAAQMD.GOV | Air District

Natatanggap ninyo ang email na ito dahil dati na kayong nakapagpalista, o kaya ay nagpahayag ng interes, sa
nagpapatuloy na mga inisyatiba sa pakikilahok ng komunidad, na pinamumunuan ng Air District.
Nahihirapan ba kayong makita ang email na ito? Tingnan ito online..
Mangyaring huwag sagutin ang email na ito.
Tulong sa: Tsino | Espanyol | Vietnamese | Tagalog

Ipadala sa kaibigan

Panawagan para sa mga Aplikasyon James Cary Smith Community Grant
Program (Programa para sa Tulong
Pinansiyal sa Komunidad)
May makukuhang $750,000 para sa mga pangkat sa komunidad, asosasyon ng
mga magkakapitbahay, at nonprofits

Mahal na Komunidad ng Bay Area,

Ikinatutuwa ng Air District na ianunsiyo ang oportunidad ng makakuha ng grant o tulong pinansiyal ang mga
grupo sa komunidad, asosasyon ng magkakapitbahay, at organisasyong nonprofit at nang maiangat ang mga
lokal na pagsusumikap na magpapaganda pa sa kalidad ng hangin at makababawas sa pagkakalantad sa
polusyon sa hangin. Pakibahagi ang impormasyong ito sa sinuman sa mga kakilala ninyo na posibleng
interesado.
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Magkakaloob ang nabigyan na ng bagong pagtutuon na James Cary Smith Community Grant Program ng
hanggang sa $100,000 sa bawat organisasyon kada taon, na may potensiyal na pagpopondo na hanggang sa
tatlong taon.
•

•

Kailangang gamitin ang grant upang magdisenyo at magpatupad ng mga stratehiya na magtataguyod sa
awtentikong partisipasyon ng komunidad sa mga aktibidad para sa pagpaplano ng makapagpapaganda
sa kapaligirang mabuti sa kalusugan ng komunidad.
Kailangang nasa loob ng hurisdiksiyon ng Air District ang lugar ng proyekto, at bibigyan ng prayoridad
ang environmental justice communities o mga komunidad kung saan may mga salik o factor na
nagdudulot ng agwat sa katarungang magkaroon ng kapaligirang mabuti sa komunidad. Hindi
kuwalipikado ang mga projektong nasa West Oakland at nasa mga lugar sa Richmond/San Pablo/North
Richmond area, dahil sa pagpopondo sa kasalukuyang ipinatutupad na proyektong binigyan ng
awtorisasyon ng Batas ng Asembleya ng California (California Assembly Bill) 617.

Tatanggapin ang mga aplikasyon hanggang sa Oktubre 1, 2021, nang 5 PM na Oras Pasipiko.
Para sa karagdagang impormasyon at para makapag-apply, bisitahin ang web page ng Air District na
Community Grants Program. May makukuhang impormasyon tungkol sa grant sa Ingles, Espanyol, Tagalog,
Tsino, at Vietnamese sa aming website.
Mahahalagang Petsa
•
•
•
•
•
•
•
•

Martes, Agosto 31, 2021 - 10 AM: Opsiyonal na Webinar para sa Pagbibigay ng Impormasyon (Link para
sa pagpaparehistro)
Huwebes, Setyembre 16, 2021 - 10 AM: Webinar ukol sa Mga Payo at Mahuhusay na Paraan Bago pa
ang Aplikasyon para sa Grant o Tips and Tricks Pre-Grant Application Webinar (Zoom link)
Miyerkoles, Setyembre 22, 2021 - 5 PM: Kailangan nang isumite ang lahat ng tanong ukol sa aplikasyon
para sa grant
Lunes, Setyembre 27, 2021 - 5 PM: Ipapaskil ang lahat ng sagot sa mga tanong tungkol sa aplikasyon
para sa grant
Biyernes, Oktubre 1, 2021 - 5 PM Oras Pasipiko: Kailangan nang isumite ang lahat ng aplikasyon para
sa grant
Fall o Taglagas 2021: Pagkakaloob ng grant
Taglamig o Winter 2021: Pagpipinal ng lahat ng kasunduan ukol sa Grant
Enero 2022 -- Disyembre 2022: Isasagawa ng mga nakakuha ng grant o grantees ang trabaho

Puwedeng magkaloob ng magkasabay na pagsasalin ng wika para sa mga webinar ukol sa grant kapag hiniling
ito nang hindi bababa sa 72 oras bago ang pagtitipon. Kontakin si Aneesh Rana sa arana@baaqmd.gov o sa
415-749-4914 para humiling ng pagsasalin.
•

A version of this notice and the grant materials will be available in English at the following website:
www.baaqmd.gov/communitygrants.
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•

•
•
•

Podrá encontrar versiones en español de este aviso y de los materiales de la subvención en el siguiente
sitio web: www.baaqmd.gov/communitygrants. Para obtener información en español, por favor llame
al 415-796-6440 x 2.
本通知和補助資料將在以下網站提供中文版本：www.baaqmd.gov/communitygrants。如需中文資
訊，請致電415-796-6440 x 1。
Một phiên bản của thông báo này và các tài liệu tài trợ sẽ có sẵn bằng tiếng Việt tại trang mạng sau:
www.baaqmd.gov/communitygrants. Để biết thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng gọi 415-796-6440 x 3.
Puwede nang makuha ang bersiyon ng abisong ito at ang materyales para sa grant (tulong pinansiyal) sa
wikang Filipino sa sumusunod na website: www.baaqmd.gov/communitygrants. Para sa impormasiyon
sa Filipino, pakitawagan ang 415-796-6440 x 4.

Para sa mga pangkalahatang tanong o tulong, pakikontak ang communitygrants@baaqmd.gov.
Nagtatrabaho upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan, kalidad ng hangin, at klima ng daigdig,
Ang Inyong Air District
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105, United
States
(415) 749-4900 | 1-800-HELP-AIR | Email: feedback@baaqmd.gov
Ipinadala ang email na ito sa: emattern@baaqmd.gov
Ang email na ito ay mula sa: Bay Area Air Quality Management District
Pamahalaan ang subskripsiyon ng inyong email: Puwede kayong magunsubscribe o huwag nang makatanggap ng email sa anumang
panahon.
Para matiyak ang tamang paghahatid ng mga email mula sa BAAQMD
sa hinaharap, idagdag ang aming email address sa inyong address
book.
Iginagalang namin ang inyong karapatan sa pagiging pribado ng inyong
impormasyon. Pakirebyu ang aming Polisiya ukol sa Pagiging
Pribado ng Impormasyon.
Kontakin Kami | Mga Kasunduan sa Paggamit | Magunsubscribe | Polisiya ukol sa Pagiging Pribado ng Impormasyon
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