Tin nhắn này được đăng bằng tiếng Anh , tiếng Русский, Soomaali,
Español, 简体中文, tiếng Việt trên trang mạng:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Ngày 02 tháng 12 năm 2021
Gửi đến: Các Hoạt động Hỗ trợ Trong ngày (DSA) và Các Nhà Cung cấp
Việc làm
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật về Phát triển
(Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)
Về việc: Trợ cấp cho DSA và các Nhà Cung cấp Việc làm
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật về Phát triển (Office of Developmental
Disabilities Services - ODDS) đã cấp đơn xin tài trợ cho các nhà cung cấp
việc làm và dịch vụ hỗ trợ trong ngày (DSA) vì lý do khủng hoảng lực
lượng lao động và đại dịch COVID-19. Tổng kinh phí cho các khoản tài trợ
này là 5 triệu đô la.
Các khoản tài trợ có thể được chi tiêu cho việc duy trì, tuyển dụng, các chi
phí liên quan đến COVID-19 và chi phí hoạt động do các giới hạn của dịch
vụ.
ODDS sẽ phân phối 5 triệu đô la dựa trên quy mô nhà cung cấp. Quy mô
nhà cung cấp được xác định bởi việc làm trung bình và doanh thu DSA.
Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trực tuyến .
Để nộp đơn xin, các cơ quan cung cấp việc làm đủ điều kiện phải hoàn tất
và ký vào đơn xin và gửi đến ODDSARPA.funding@dhsoha.state.or.us
không muộn hơn 5 giờ chiều vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 . Do cơ
cấu kinh phí, hồ sơ nộp muộn sẽ không được chấp nhận.
Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến khoản trợ cấp này, bao gồm tư cách
đại lý, các chi phí đủ điều kiện hoặc quan tâm về thời gian đáo hạn, hãy

liên hệ với Đơn vị Dự án Đặc biệt của ODDS tại
ODDSARPA.funding@dhsohsa.state.or.us .
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Xem các Thông điệp trước đây của Giám đốc tại
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter
@OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ
nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch
vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc
gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính
lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về
các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng
www.oregonrelay.comhoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

