
Cơ hội Phát Triển Kinh Tế & Triển Vọng của 
Denver (DEDO) hân hạnh phối hợp với 
NEWSED để phân phối 2 Triệu quỹ bảo trợ cho 
doanh nhân trong thành phố yêu quý của 
chúng ta.

Chương trình Năng Động Khu Lân Cận đang tìm cách 
kích thích các khu vực và doanh nghiệp trong hành 
lang của Denver khuyến khích mọi người ăn 
uống/mua sắm tại đây.

ĐẢM BẢO TÀI 
TRỢ CHO NHỮNG 
CẢI TIẾN TRONG 
CỘNG ĐỒNG  
CỦA BẠN!

THAY ĐỔI TƯƠNG LAI KHU LÂN CẬN                         
 CỘNG ĐỒNG NHỜ QUỸ BẢO TRỢ

Tiền ban cấp từ $20,000 đến $200,000.

Nếu quý vị sống, làm việc, là doanh nhân, nhóm   
hoạt động phi lợi nhuận trong thành phố Denver, và 
nếu có ý tưởng hay dự án cần hỗ trợ, chúng tôi mời 
bạn nộp đơn hôm nay để tăng sức cho mình và  
cộng đồng!

Quẹt vào để nộp đơn

TÔI CÓ HỘI ĐỦ
ĐIỀU KIỆN KHÔNG?

CÁCH THỨC RA SAO? TÔI LÀM CÁCH
NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN?

Những ai hội đủ điều kiện gồm cả 
các nhóm (có người giới thiệu), tổ 
chức phi lợi nhuận, và các doanh 
nghiệp.

Những ai nộp đơn cần phải*:

Ở trong phạm vi khu vực định 
trước https://bit.ly/3oExV33

Đăng ký với Văn Phòng Thư Ký 
Tiểu Bang Colorado

Tham gia vào những sinh hoạt 
hợp pháp theo luật tiểu bang 
Colorado và Liên Bang, và

Có quá trình hoạt động tốt với 
luật thuế má và đăng ký môn 
bài địa phương, tiểu bang, và 
liên bang. 

** Hãy xem trang mạng để biết them 
chi tiết yêu cầu và chỉ thị đăng ký với 
Thư Ký Tiểu Bang Colorado. 

Các ví dụ được quỹ chấp thuận 
ngân sách hoạt động gồm có: 

Bảng hiệu

Các vật liệu và cung ứng cho 
dự án 

Quảng cáo và hội nhập cộng 
đồng 

Các chi phí về ngôn ngữ 

Trang trí nghệ thuật 

Các thiết bị xem và nghe

Cách phô trương và trình bày 
các dự án

Cải cách hình ảnh

Quảng bá thương mại

Cải thiện cách buôn bán

Tất cả các sinh hoạt đều phải 
đem lợi nhuận cho một hành 
lang/khu vực hay hơn một  
thực thể.

Các đơn cần phải nộp trên mạng  
https://qrco.de/bdCSXP.

Hạn chót nộp đơn là ngày 25 
tháng Tám, 2022.
Để biết them chi tiết xin liên 
lạc với Cecilia Cervantes 
ccervantes@newsed.org




