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Tổng quan về Chương trình
Đáp ứng Ưu tiên cho các Cộng đồng Đa văn hóa trong thời kỳ vi rút corona (COVID-19): Giai đoạn 2
(‘chương trình’) cung cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức đa văn hóa và tín ngưỡng ở Victoria. Chương
trình đảm bảo các tổ chức có thể ứng phó hiệu quả với đại dịch vi rút corona (COVID-19) và các tác động
của đại dịch đối với các cộng đồng đa văn hóa và tín ngưỡng, và đặc biệt là ứng phó với những thử thách
khác biệt và không cân xứng mà phụ nữ và thanh thiếu niên có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ
(CALD) cũng như các cộng đồng đa văn hóa và tín ngưỡng mới và đang hình thành phải trải qua. Chương
trình cũng tìm cách thúc đẩy xây dựng năng lực của các tổ chức và mạng lưới cộng đồng địa phương.

Các nhóm Ưu tiên
•
•
•

Các cộng đồng đa văn hóa và tín ngưỡng mới và đang hình thành.
Các dự án đa văn hóa và tín ngưỡng do giới trẻ quản lý thực hiện và/hoặc chủ yếu hỗ trợ giới trẻ đa
văn hóa.
Các dự án đa văn hóa và tín ngưỡng do phụ nữ quản lý thực hiện và/hoặc chủ yếu hỗ trợ phụ nữ đa
văn hóa.

Mục tiêu của Chương trình
Các mục tiêu chính của chương trình là:
giảm thấp số lượng và tỷ lệ các trường hợp bị nhiễm vi rút corona (COVID-19) trong các cộng đồng
đa văn hóa và tín ngưỡng của Victoria;
gia tăng số lượng và tỷ lệ các cá nhân đi xét nghiệm vi rút corona (COVID-19), hỗ trợ việc chuẩn bị
vắc xin, và hỗ trợ số lượng và tỷ lệ các cá nhân được tiêm chủng cao trong các cộng đồng đa văn
hóa và tín ngưỡng của Victoria;
nâng cao sự hiểu biết và tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe của Chính phủ Victoria trong các cộng
đồng đa văn hóa và tín ngưỡng của Victoria;
xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đa văn hóa của Victoria; và
xây dựng năng lực của mạng lưới cộng đồng địa phương, các tổ chức và dịch vụ để hỗ trợ phòng
ngừa và nâng cao năng lực chuẩn bị đối phó các đợt bùng phát vi rút corona (COVID-19)
trong tương lai.

OFFICIAL

Tờ Thông tin Chương trình về Đáp ứng ưu tiên cho các cộng đồng đa văn hóa trong thời kỳ vi rút corona (COVID-19)

Sử dụng kinh phí tài trợ
Kinh phí tài trợ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:
•

Mua các mặt hàng như:
nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp (bao gồm cả thực phẩm);
các vật dụng an toàn cho sức khỏe cá nhân như khẩu trang và nước rửa tay khô; và
công nghệ và phần mềm truyền thông.

•

Cung cấp các dịch vụ như:
kết nối cộng đồng;
truyền thông và giáo dục sức khỏe, và dịch thuật các thông điệp sức khỏe, và
hỗ trợ cộng đồng và tiếp cận cộng đồng, bao gồm các dịch vụ dịch thuật như một phần của
hỗ trợ này.

•

Bất kỳ hoạt động nào khác được các cộng đồng và đại diện của họ xác định và được chấp nhận
bởi Vụ Đa văn hóa, mà hỗ trợ các cộng đồng đa văn hóa và tín ngưỡng tự bảo vệ khỏi bị nhiễm vi rút
corona (COVID-19) và hỗ trợ xét nghiệm và các cá nhân tuân theo các hướng dẫn y tế; hoặc giải
quyết các yếu tố nguy cơ và tính dễ bị tổn thương do vi rút corona (COVID-19) gây ra về xã hội và
kinh tế.

Cách thức đăng ký
Hồ sơ đăng ký cho chương trình phải được nộp trực tuyến. Vui lòng truy cập liên kết sau để biết thêm thông
tin bao gồm Hướng dẫn Chương trình và đường liên kết đến hồ sơ đăng ký trực tuyến:
https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19
Bắt đầu nhận đăng ký: ngày 24 tháng 2 năm 2021
Hết hạn đăng ký: 4 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021
Hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc không đầy đủ sẽ không được xem xét.

Để nhận tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi số 1300 112 755, sử dụng Dịch vụ Chuyển
tiếp Quốc gia 13 36 77 nếu cần, hoặc gửi email cho Nhóm Tài trợ, Lực lượng Đặc biệt về
Cộng đồng CALD <multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au>
Được Chính phủ Victoria ủy quyền và xuất bản, 1 Treasury Place, Melbourne.
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