Chương Trình Tài Trợ Đa Văn
Hóa, Bản Địa và Hòa Nhập
Multiculturalism, Indigenous and Inclusion Grant Program
Tổng quan

Các Tổ Chức Hội Đủ Điều Kiện

Chương Trình Tài Trợ Đa Văn Hóa, Bản Địa và Hòa
Nhập (Chương Trình) hỗ trợ các sáng kiến và dự án
quảng bá đa văn hóa và hòa nhập bằng cách xây
dựng nhận thức và hiểu biết liên văn hóa. Chương
trình nâng cao nhận thức về văn hóa trong các cộng
đồng trên toàn tỉnh bang, đồng thời trân trọng và tôn
vinh xã hội Bản Địa và đa văn hóa của Alberta.
Chương Trình phấn đấu tạo ra một tỉnh bang, nơi mọi
người cảm thấy được hòa nhập, đồng thời thấy văn
hóa và di sản của họ được coi trọng.



Bộ Luật Tỉnh Bang (Alberta)
 Đạo Luật Xã Hội Nông Nghiệp
 Phần 21 của Đạo Luật về Các Tập Đoàn
Kinh Doanh – Tập Đoàn Ngoài Tỉnh Bang*
 Đạo Luật Công Ty, Phần 9 (Các Công ty
Phi Lợi Nhuận)
 Đạo Luật Thư Viện
 Đạo Luật Xã Hội của Alberta
 Đạo Luật Đặc Biệt của Cơ Quan Lập Pháp
Alberta

Có hai dòng tài trợ cơ bản:
 Đa Văn Hóa và Hòa Nhập
 Bản Địa

Bộ Luật Liên Bang
 Đạo Luật Đặc Biệt của Nghị Viện Canada
 Đạo Luật Thuế Thu Nhập (của Canada và
hoạt động trong Tỉnh Bang Alberta (Các tổ
chức từ thiện))

* Lưu ý: cả hai dòng tài trợ đều sẽ tuân theo các hướng dẫn của
Chương Trình Tài Trợ Đa Văn Hóa, Bản Địa và Hòa Nhập, các yêu
cầu về hồ sơ và báo cáo. Các đương đơn được yêu cầu xác định
dòng tài trợ mà họ đăng ký trên mẫu hồ sơ.



Tài Trợ
Số tiền tài trợ tối đa là $25,000
Yêu Cầu Phù Hợp:
Tài trợ của chương trình được chấp thuận trên cơ
sở phù hợp. Đương đơn phải đóng góp một số
tiền bằng hoặc vượt quá yêu cầu tài trợ cho các
chi phí của dự án.
Tài trợ phù hợp có thể dưới dạng tiền mặt, lao
động quyên góp ($20/giờ không kỹ năng, $35/giờ
có kỹ năng), và/hoặc tài liệu/dịch vụ từ thiện
(được xác minh theo giá trị thị trường hợp lý),
hoặc kết hợp của chúng, tất cả đều liên quan trực
tiếp đến dự án.

Các tổ chức cộng đồng đã đăng ký và chấp hành
tốt một trong những đạo luật sau đây:



Dân Tộc Khởi Nguyên hoặc Khu Định Cư Métis ở
Alberta
Trường Đại Học, cao đẳng, hoặc học viện như
định nghĩa theo Đạo Luật Học Tập Sau Trung Học
của Alberta

* Phải có một địa chỉ tại Alberta được giám sát thường xuyên bởi một
thành viên tích cực của tổ chức.

Kết quả chương trình
Các dự án phải đáp ứng một hay nhiều kết quả
Chương Trình:
 Người dân Alberta có sự hiểu biết đa văn hóa
và/hoặc liên văn hóa
 Người dân Alberta nhận thức được những tác
động của sự phân biệt đối xử và làm việc tập thể
để giảm thiểu các rào cản
 Nền tảng đa dạng được người dân Alberta tôn
vinh, tạo ra những cộng đồng hội nhập và thân
thiện

alberta.ca/multiculturalism-indigenous-and-inclusion-grant-program.aspx
©2021 Government of Alberta | Published: June 2021

Classification: Public



Người dân Alberta cảm thấy văn hóa và di sản
của họ được coi trọng

Các Loại Dự Án
 Đào tạo và giáo dục, bao gồm các sáng kiến
nhằm tăng cường nhận thức văn hóa, và/hoặc
giúp người dân Alberta hiểu tác động của sự
phân biệt đối xử như một rào cản đối với việc
tham gia đầy đủ của các cá nhân trong xã hội:
o Thông qua các hoạt động chẳng hạn
như hội thảo, bàn tròn, hội nghị, hội
thoại cộng đồng, các sáng kiến truyền
thông xã hội, tài nguyên hoặc công cụ
để cộng đồng sử dụng.




Nâng cao năng lực trong cộng đồng thông
qua các hoạt động khác nhau:
o chia sẻ các thực hành, nghiên cứu,
và thông tin đầy hứa hẹn
o phát triển các chiến lược nhằm hỗ
trợ đa văn hóa, trao đổi văn hóa, và
hòa nhập
o đánh giá các chương trình và sáng
kiến hiện hữu để loại bỏ các rào cản
đối với việc thẩm định các sáng kiến
hay chương trình này
o thu hút những người ủng hộ cộng
đồng, các chuyên gia/người lớn tuổi,
và các đối tác trong dự án.
Nâng Cao Nhận Thức Văn Hóa thông qua
các sự kiện cộng đồng tích cực khuyến khích
sự tham gia của những người đa dạng và tôn
vinh kết cấu Bản Địa và đa văn hóa của
Alberta.

Ưu Tiên Cao Hơn sẽ được trao cho các dự án:
 đáp ứng tốt nhất các tiêu chí hướng dẫn
 có ngân sách hoạt động hàng năm dưới
$500,000
 chưa nhận được tài trợ trước đây của Chính
Phủ Alberta
 chứng minh sự tham gia của các tổ chức đối
tác từ phía các cộng đồng đa dạng khác trong
việc phát triển, cung cấp, và theo dõi của nó.

Những Ngày Quan Trọng
Thời Hạn Tiếp Nhận Hồ Sơ:
 Đợt 1 – Ngày 1 Tháng Ba
 Đợt 2 – Ngày 1 Tháng Chín
Ngày Thông Báo:
 Đợt 1 – Tháng Tám
 Đợt 2 – Tháng Hai

Trước Khi Nộp
Hãy xem xét Hướng Dẫn Chương Trình Tài Trợ Đa
Văn Hóa, Bản Địa và Hòa Nhập và Công Cụ Trợ
Giúp Đăng Ký tại
https://www.alberta.ca/multiculturalism-indigenousand-inclusion-grant-program.aspx.
Công Cụ Trợ Giúp Đăng Ký cung cấp thông tin về
các mẹo viết hồ sơ, chi tiết danh sách kiểm tra, định
nghĩa, và các ví dụ về các dự án.

Nộp Hồ Sơ
Email (ưu tiên): MIIGProgram@gov.ab.ca

Các sự kiện cộng đồng thể hiện những điều
sau đây, sẽ được cân nhắc:
o sự tham gia của nhiều nhóm văn
hóa vào việc phát triển và cung cấp
sự kiện, thúc đẩy và thể hiện sự hòa
nhập
o các sự kiện xây dựng nhận thức và
hiểu biết nhiều hơn về tính đa dạng
của người dân trong cộng đồng
o quảng bá tích cực cho các nền văn
hoác khác để tham gia vào sự kiện
o việc tham dự mở rộng cho công
chúng.

Gửi Thư:
Chương Trình Tài Trợ Đa Văn Hóa, Bản Địa và Hòa
Nhập
Văn Hóa Alberta, Đa Văn Hóa và Địa Vị Phụ Nữ
Suite 212, 17205 – 106A Avenue
Edmonton, Alberta T5S 1M7

Thông Tin Liên Lạc
Đường Dây Miễn Phí: 1-800-642-3855
Website: alberta.ca/multiculturalism-indigenous-andinclusion-grant-program.aspx
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