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STRONG FUND NA PROGRAMA PARA SA KALOOB SA NON-PROFIT NA ORGANISASYON NG 

COUNTY NG SAN MATEO 
MGA MADALAS ITANONG 

 
 
MGA TANONG SA PANGKALAHATANG-IDEYA NG PROGRAMA 
Ano ang Strong Fund na Programa na Kaloob para sa Non-Profit ng County ng San Mateo? 
Ang kautusang Shelter in Place (Manatili sa Tirahan) ng California na ipinatupad para mapigilan ang 
pagkalat ng COVID-19 ay nakaapekto sa marami sa buong estado, kasama ang maraming lokal na 
non-profit na ahensya na nakakaranas ng pagtaas sa demand para sa kanilang mga serbisyo; mga 
pagkansela ng mga kaganapan para mangolekta ng pondo at mga pagsubok sa pagpapatupad ng 
mga rekisito na paglalagay ng distansya sa pagitan ng mga tao. Binuo ng County ng San Mateo, sa 
pakikipagtulungan sa Silicon Valley Community Foundation (SVCF) at San Mateo County Economic 
Development Association (SAMCEDA), ang San Mateo County Strong Fund (SMCSF).   
 
Partikular sa suporta sa non-profit, ang layunin ng SMCSF ay ang magbigay ng mga pang-
emerhensiyang kaloob sa pamamagitan ng SVCF para suportahan ang mga non-profit na 
organisasyon na nagsisilbi sa County ng San Mateo na apektado ang mga serbisyo dahil sa COVID-
19 na pandemya.  Ang unang round ng pagpopondo para sa mga non-profit na $1m ay itinalaga para 
sa walong (8) ahensya para sa mga pangunahing serbisyo sa County at mga tagapagkaloob ng 
Matutuluyan.  Ang susunod na round ng pagpopondo ay naka-target sa mga organisasyong 
naapektuhan ng COVID-19 ang kanilang mga aktibidad at pang-araw-araw na pagpapatakbo ng 
organisasyon.   

 
Saan puwedeng gamitin ng mga non-profit na organisasyon ang pondong kaloob? 

• Mga suplay na may kaugnayan sa kalusugan at kalinisan (hal. mga mask, gown, guwantes at 
iba pang kagamitang pang-proteksyon) na inirerekomenda ng Centers for Disease Control o 
ng kagawaran ng pampublikong kalusugan ng county 

• Mga upgrade sa teknolohiya o pagbili ng mga behikulo para sa virtual na komunikasyon 
• Iba pang mga gastusin para sa pagpapatakbo at sa mga tao na nauugnay sa paglipat sa mga 

plano ng direktang serbisyo o pagbibigay ng mga pang-emerhensiyang serbisyo 

Magkano ang pondong kaloob na igagawad sa mga kwalipikadong aplikante? 
Ang pondong kaloob ay $20,000 ang pinakamataas kada organisasyon, na nakasalalay sa pagiging 
available ng mga pondo. 
 
Kakailanganin ko bang bayaran pabalik ang pera? 
Hindi. Ang Strong Fund ng County ng San Mateo ay nagbibigay ng mga pang-emerhensiyang kaloob 
na hindi kailangang bayaran.   
  
Kailan magbubukas ang panahon ng aplikasyon? 
Ang panahon ng aplikasyon ay mula Miyerkules, Mayo 6, 2020 nang alas otso ng umaga. 
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hanggang sa makatanggap ng 250 aplikasyon o sa Lunes, Mayo 11, 2020 nang alas singko ng 
hapon, alinman ang mauuna.   
 
Paano ako makakapag-apply? 
Maaari mong i-access ang application form para sa Strong Fund na Kaloob sa Non-Profit ng County 
ng San Mateo sa website: www.scmstrong.org.  Ang aplikasyon ay isang form na masasagutan at 
mase-save sa iyong computer; i-download ang file at sagutan gamit ang Adobe Acrobat Reader 
(libreng pag-download sa link na ito) at kapag nakumpleto na, i-email ito kasama ng kopya ng may 
petsang badyet ng inyong organisasyon para sa piskal na taong ito sa 
NPEmergencyFund@smcgov.org.  Ang application form ay magiging available sa Miyerkules, Mayo 
6, 2020 nang alas otso ng umaga. Tatanggap ng mga aplikasyon hanggang sa makatanggap 
ng 250 aplikasyon o sa Lunes, Mayo 11, 2020 nang alas singko ng hapon, alinman ang 
mauuna. 
 
Sino ang maaari kong kontakin kung may mga tanong ako? 
Maaari kang magpadala ng email sa NPEmergencyFund@smcgov.org 
 
Maaari ba akong mag-apply nang personal? 
Dahil sa mga legal na rekisito para sa pagdidistansya ng mga tao, tatanggapin lang ang mga 
aplikasyon sa pamamagitan ng email address na NPEmergecyfund@smcgov.org   
Bumisita sa www.SMCStrong.org para mahanap ang link sa application form para sa mga kaloob sa 
mga non-profit na organisasyon.  
 
Sino ang magpoproseso ng mga kaloob (magbibigay ng mga pondo sa mga nonprofit na 
organisasyon)? 
Aabisuhan ng County ang Silicon Valley Community Foundation (SVCF) tungkol sa mga 
organisasyon na makakatanggap ng kaloob at halaga ng kaloob at ang SVCF ang mamamahagi ng 
mga pondo nang direkta sa napiling mga non-profit na organisasyon. 
 
MGA TANONG SA PROSESO NG APLIKASYON 
Maaari ba akong mag-apply nang personal? 
Dahil sa mga legal na rekisito para sa pagdidistansya ng mga tao, makukuha lang ang application 
form online sa www.smcstrong.org at ang nakumpletong aplikasyon kasama ang may petsang kopya 
ng badyet ng inyong organisasyon para sa piskal na taong ito ay dapat i-email sa 
NPEmergencyfund@smcgov.org 
 
Kakailanganin ko bang magbayad ng singil sa aplikasyon? 
Hindi.  Walang bayad sa pag-apply.  Walang bayarin sa pagpoproseso kung makakatanggap ka ng 
kaloob. 
 
Ilan ang maaaprubahang kaloob sa buong round ng mga aplikasyon? 
Ang pinakamataas na halaga ng kaloob ay $20,000 kada non-profit na organisasyon at inaasahan 
namin na magkakaroon ng $500,000 na pondo.  Kung ang bawat organisasyon ay makakatanggap 
ng pinakamataas na halaga ng pondo, 25 kaloob ang maigagawad.  
 
Gaano kahigpit ang magiging kumpetisyon sa proseso ng aplikasyon? 
Napakahigpit ng magiging kumpetisyon sa proseso.   
 
Ilang kaloob ang ibibigay sa kabuuan? 
Mag-aapruba nang marami hangga't posible, pero sa bawat $500,000 dolyar na kaloob, kung saan 

http://www.scmstrong.org/
https://get.adobe.com/reader/
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
mailto:NPEmergecyfund@smcgov.org
http://www.smcstrong.org/
http://www.tbd.com/
mailto:NPEmergencyfund@smcgov.org
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$20,000 ang bawat kaloob, 25 aplikante lang ang makakatanggap ng kaloob. 
 
Makukuha ko ba ang buong $20,000 dolyar? 
Igagawad ang mga kaloob batay sa halagang hinihiling at sa pangangailangang inilarawan ng mga 
aplikante.  Ang mga kaloob ay maaaring mas mababa sa pinakamataas na halagang maaari at lahat 
ay nakasalalay sa pagiging available ng mga pondo.  
 
Maaari bang dalawang beses akong mag-apply para sa iisang non-profit na organisasyon? 
Hindi. Malaki ang inaasahang pangangailangan.  Dapat gamitin ang pondo para masuportahan ang 
maraming natatanging aplikante hangga't posible. 
 
Paano pagpapasyahan kung aling non-profit ang magagawaran ng mga kaloob? 
Ang mga aplikasyon ay igugrupo sa apat na larangan; Mga Serbisyong Pangkalusugan, Mga 
Serbisyong Pantao; Pangangalaga ng Bata at Sining/Pangkultura/Pangkapaligiran/Iba pa.  Ang 
bawat larangan ay tatasahin ng mga kinatawan ng county at mga nakatalaga at iraranggo batay sa 
pagiging kumpleto ng aplikasyon, layunin kung bakit hinihingi ang pondo, populasyong 
pinagsisilbihan, epekto ng mga serbisyo na ibinibigay at pangangailangang pinansyal.  Magkakaroon 
din ng pagsasaalang-alang sa pangheograpiyang representasyon.   
 
Hinihiling sa akin ng aplikasyon na suriin kung anong kategorya ng mga serbisyo ang 
ipinagkakaloob namin; Mga Serbisyong Pangkalusugan, Mga Serbisyong Pantao; Mga 
Serbisyo sa Pangangalaga ng Bata o Sining/Pangkultura/Pangkapaligiran/Iba pa.  Paano kung 
hindi ako sigurado kung aling kategorya ang pipiliin? 
Narito ang ilang halimbawa ng mga serbisyo para sa bawat kategorya (ang mga ito ay halimbawa 
lang at hindi nilalayong maging isang komprehensibong listahan): 
 
Mga Serbisyong Pangkalusugan: mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan at krisis, pagkalulong 
at pag-abuso sa droga, mga pasilidad at programa para sa pangangalagang pangkalusugan 
Mga Serbisyong Pantao: pabahay at matutuluyan, pamamahagi ng pagkain, mga programa para sa 
kabataan, pagbawi mula sa sakuna  
Mga Serbisyo sa Pangangalaga ng Bata: day care para sa sanggol/maliit na bata. 
Mga Serbisyo sa Sining/Pangkultura/Pangkapaligiran/Iba pa: magtanghal at gumawa ng sining, 
magbigay ng mga serbisyo sa mga artist, mag-reclaim at magpanatili ng mga likas na 
mapagkukunan, mga serbisyong hindi pasok sa mga kategoryang serbisyong pangkalusugan, 
serbisyong pantao o pangangalaga ng bata.  
 
Kailan gagawin ang pagpapasya tungkol sa mga kaloob? 
Makakatanggap ang mga organisasyon ng pagpapasya tungkol sa kaloob pagdating ng Mayo 25, 
2020, dalawang linggo pagkatapos magsara ng proseso ng aplikasyon. 
 
Puwede ko bang i-apela ang pasya kung mapagpapasyahang hindi ako kwalipikado? 
Hindi 
 
MGA TANONG SA PAGIGING KWALIPIKADO NG APLIKASYON 
Ano ang mga pamantayan para sa pag-apruba? 
Para maging kwalipikado sa ilalim ng programa ng County na kaloob sa mga non-profit, dapat 
matugunan ng isang organisasyon ang sumusunod na pamantayan: 

• 501(c) (3) na organisasyon; at 
na ang mga aktibidad na pang-organisasyon o pang-araw-araw na pagpapatakbo ay 
naapektuhan ng COVID-19 
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Bilang karagdagan, kakailanganin ng lahat ng aplikante para sa kaloob na magsumite ng may 
petsang badyet ng organisasyon para sa kasalukuyang piskal na taon kabilang ang mga 
pinagkukunan ng kita.  
 
Kailangan bang matatagpuan ang non-profit na organisasyon sa County ng San Mateo? 
Hindi. Kung ang mga serbisyo ay ipinagkakaloob sa mga residente ng County ng San Mateo, hindi 
mahalaga kung saan matatagpuan ang non-profit na organisasyon.  
 
MGA TANONG SA PAGHAHANDA NG APLIKASYON 
Ano ang dapat kong gawin bilang paghahanda sa proseso ng online na aplikasyon? 
Dadalhin ka ng proseso ng aplikasyon sa isang masasagutang form kabilang ang cover sheet para 
sa kaloob, impormasyon sa domestic bank wire transfer at isang maikling pagsasalaysay ng 
panukala.  Kailangan mo ring isama ang isang may petsang badyet ng organisasyon para sa 
kasalukuyang piskal na taon kabilang ang mga pinagkukunan ng kita.  Maaari mong i-save ang online 
na application form (i-download ang file at sagutan gamit ang Adobe Acrobat Reader (libreng pag-
download sa link na ito)at i-email ito kasama ang inyong badyet sa NPemergencyfund@smcgov.org 
 
Puwede ko bang hiwalay na i-fax ang aking sumusuportang dokumentasyon at punan ang 
aplikasyon online? 
Hindi.  Dapat mong kumpletuhin ang nasasagutang form na maa-access mo sa www.SMCStrong.org; 
i-save ang form at ipadala ito kasama ng may petsang badyet ng inyong organisasyon para sa piskal 
na taong ito sa NPEmergencyfund@smcgov.org sa lalong madaling panahon pagkatapos magbukas 
ng proseso ng aplikasyon sa Mayo 6, 2020 nang alas otso ng umaga.  
 
 
Anong mga uri ng digital file ang maaari mong isumite para sa badyet ng organisasyon? 

• PDF 
• Tiff 
• PNG 
• JPEG (kasama rito ang mga larawan ng mga dokumentong kinunan gamit ang smart phone) 

 
Kailangan ko bang kumpletuhin ang aplikasyon sa iisang sesyon lang? 
Hindi. Maaari mong i-save ang nasasagutang form sa iyong computer at sagutan ito kung kailan mo 
gusto. Dahil ang proseso ng aplikasyon ay limitado sa unang 250 aplikasyon; iminumungkahi na 
magpadala ka ng nakumpletong aplikasyon at kopya ng may petsang badyet ng inyong organisasyon 
para sa piskal na taong ito sa lalong madaling panahon pagkatapos ng petsa ng pagbubukas sa 
Mayo 6, 2020 nang alas otso ng umaga sa NPEmergencyFund@smcgov.org 
 
Paano kung hindi ako napili sa prosesong ito?  Muli ba akong isasaalang-alang kung may 
matanggap na karagdagang pagpopondo?  
Ang mga aplikasyon na hindi napili para sa pagpopondo ay ilalagay sa isang waiting list. Kung 
magkaroon ng karagdagang pondo at parehong pamantayan sa pagiging kwalipikado ang gagamitin, 
susuriin ang mga aplikasyon at iraranggo ayon sa available na mga pondo. 
 
Papanatilihin bang kumpidensyal ang aking aplikasyon at sumusuportang dokumentasyon? 
Oo. Gayunpaman, kung makatanggap kayo ng kaloob, ibabahagi ang inyong impormasyon ng 
bangko sa Silicon Valley Community Foundation na siyang magpapalabas ng mga pondo sa inyong 
bangko at ililista kayo ng County sa iba't ibang ulat bilang nakatanggap ng kaloob.   
 

https://get.adobe.com/reader/
mailto:NPemergencyfund@smcgov.org
http://www.smcstrong.org/
mailto:NPEmergencyfund@smcgov.org
mailto:NPEmergencyFund@smcgov.org
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May iba pa bang mga programa ang nagbibigay ng mga kaloob sa mga non-profit na 
ahensya? 
Oo.  Maaari ninyo ring pag-isipang mag-apply para sa programang Panrehiyon na Pang-
emerhensiyang Pondo para sa Non-Profit sa pamamagitan ng Silicon Valley Community Foundation.   
https://siliconvalleycf.org/regional-nonprofit-emergency-fund 
 
Iminumungkahi rin namin na magsaliksik kayo ng mga karagdagang oportunidad para sa kaloob.  
 

https://siliconvalleycf.org/regional-nonprofit-emergency-fund

