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 2023 Multicultural Community Grant Program 1 

 

Chính Phủ NSW vừa công bố Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng Đa Văn Hóa về vấn đề Bạo Hành và Cưỡng 
Dâm Trong Gia Đình. 

Một ngân khoản tổng cộng 2 triệu Úc kim sẽ được dùng vào việc tài trợ một lần này. 

Những ứng viên thành công phải phát triển và tăng cường khả năng cần thiết trong các cộng đồng đa 
văn hóa để nhận biết và đáp ứng với tệ nạn bạo hành và cưỡng dâm trong gia đình.  

Chỉ có những đoàn thể hay tổ chức bất vụ lợi đăng ký hợp pháp ở NSW mới có thể nộp đơn xin tài trợ. 

Nếu là một tổ chức thuộc cộng đồng đa văn hóa nhưng chưa đăng ký hợp pháp, quý vị vẫn có thể hợp 
tác với một tổ chức đủ điều kiện để xin tài trợ.   

Quý vị phải hội đủ các điều kiện khắt khe ghi trong tài liệu hướng dẫn xin tài trợ để nộp đơn xin các 
khoản tài trợ từ 20 ngàn đến 150 ngàn Úc kim.  

Đơn bắt đầu được nhận vào ngày 13 tháng Hai 2023, và hết hạn vào lúc 5giờ  chiều ngày 27 tháng Ba 
2023. 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình tài trợ này, xin bấm vào địa chỉ dưới đây: 
https://www.dcj.nsw.gov.au/service-providers/grants/domestic-family-sexual-violence-multicultural-community-
grant.html 

Nếu cần được hướng dẫn về chương trình tài trợ, quý vị có thể liên lạc bằng cách gửi điện thư cho toán 
đặc trách Chương Trình Tài Trợ Đa Văn Hóa về vấn đề Bạo Hành và Cưỡng Dâm Trong Gia Đình (DFSV 
Multicultural Grants) đến địa chỉ sau:  WFCS.DFSVMulticulturalGrant@facs.nsw.gov.au. 

Chính Phủ NSW sẵn sàng đón nhận đơn xin tài trợ của quý vị, vì quý vị hiểu rõ vấn đề nào sẽ giúp được 
cộng đồng mình hữu hiệu nhất.  
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