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Ngày Quốc Khánh Úc 2023 
 
• Ngày Quốc Khánh Úc là ngày để ngẫm nghĩ, tôn trọng và ca ngợi. Hãy tìm hiểu thêm. 
• Hội đồng Toàn quốc Ngày Quốc khánh Úc (NADC) và mạng lưới tiểu bang và lãnh thổ của Hội đồng 

này vinh hạnh hỗ trợ các Hội đồng Thành phố và tổ chức vô vị lợi tổ chức hàng trăm sự kiện mà tất 
cả mọi người đều có thể tham gia vào Ngày Quốc khánh Úc trên toàn quốc. 

• Được chính phủ Liên bang hỗ trợ, NADC đang cấp các khoản tài trợ trị giá tổng cộng 7,6 triệu đô-la 
để giúp các Hội đồng Thành phố và các tổ chức vô vị lợi tổ chức các sự kiện và sinh hoạt vào Ngày 
Quốc khánh Úc nhằm giúp cộng đồng của họ tụ họp lại với nhau để ngẫm nghĩ, tôn trọng và ca ngợi. 

 
 

Tôi có thể xin cấp khoản tài trợ nào? 
 
• Các Hội đồng Thành phố và tổ chức vô vị lợi có thể nộp đơn xin cấp khoản tài trợ lên đến 20.000 đô-

la để giúp họ tổ chức các sự kiện Ngày Quốc khánh Úc Năm 2023 sử dụng khẩu hiệu sau đây của Hội 
đồng Toàn quốc Ngày Quốc khánh Úc ‘Ngẫm nghĩ. Tôn trọng. Ca ngợi. Tất cả chúng ta là một phần 
của câu chuyện.' 

• Người nộp đơn xin hợp tác với các cộng đồng Thổ dân địa phương và dân đảo Torres Strait để kết 
hợp các sinh hoạt phản ánh và tôn trọng lịch sử của người bản địa địa phương cũng như ca ngợi văn 
hóa của họ sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thêm 10.000 đô-la cho các sinh hoạt này. 

Sơ lược 
 
• Hội đồng Toàn quốc Ngày Quốc khánh Úc, cùng sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang, đang cấp 

các khoản tài trợ trị giá tổng cộng 7,6 triệu đô-la để giúp các Hội đồng Thành phố và các tổ chức 
vô vị lợi tổ chức các sự kiện và sinh hoạt vào Ngày Quốc khánh Úc nhằm giúp cộng đồng của họ 
tụ họp lại với nhau để ngẫm nghĩ, tôn trọng và ca ngợi. 

• Hội đồng Toàn quốc Ngày Quốc khánh Úc hiện đang nhận đơn cho chương trình Cấp Khoản Tài 
trợ Cộng đồng Ngày Quốc khánh Úc Năm 2023. 

• Các Hội đồng Thành phố và tổ chức cộng đồng có thể nộp đơn xin tài trợ lên đến 30.000 đô-la. 
• Ngưng nhận đơn lúc 5 giờ chiều giờ Đông bộ Úc (AEST) vào ngày 7 tháng 11 năm 2022. 
• Muốn tìm hiểu thêm hoặc nộp đơn xin cấp khoản tài trợ, hãy truy cập www.australiaday.org.au/2023-

grants  
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Tôi có hội đủ điều kiện hay không? 
 
• Chương trình Cấp Khoản Tài trợ Cộng đồng Ngày Quốc khánh Úc Năm 2023 dành cho tất cả 

các cơ quan chính quyền địa phương tại Úc và các tổ chức cộng đồng hội đủ điều kiện. 
• Người nộp đơn cần chứng minh cách họ sẽ hiển thị khẩu hiệu Ngày Quốc khánh Úc Ngẫm 

nghĩ. Tôn trọng. Ca ngợi. Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện. tài liệu quảng cáo 
và tài liệu liên quan. 

• Người nộp đơn phải cho biết sự kiện của họ sẽ tuân thủ như thế nào với các yêu cầu sức khỏe công cộng 
ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của họ và có các kế hoạch dự phòng nếu các lệnh hạn chế về sức khỏe công 
cộng không cho phép các sự kiện gặp trực tiếp.  

 

Cách thức nộp đơn? 
 
• Muốn tải xuống các điều lệ về khoản tài trợ, hãy tìm hiểu thêm và 

nộp đơn, hãy truy cập www.australiaday.org.au/2023-grants 
• Ngưng nhận đơn lúc 5 giờ chiều giờ Đông bộ Úc (AEST) vào ngày 7 tháng 11 năm 2022. 
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