
 
 
 
 
 
 

Ngày 6 tháng Một năm 2023, Các Ứng Viên của Wichita Transit 5310  
Chương trình Tăng Cường Khả Năng Di Chuyển Của Người Cao Tuổi Và Người Khuyết Tật 5310  
Dành cho Năm Tài Chính Liên Bang 2021-2022 – Thông báo tới Các Ứng Viên Có Dự Định Đăng Ký 

 
Mục đích của chương trình Tăng Cường Khả Năng Di Chuyển Của Người Cao Tuổi Và Người 
Khuyết Tật 5310 là cải thiện khả năng di chuyển cho người cao tuổi và người khuyết tật bằng 
cách cung cấp hỗ trợ về tài chính, thông qua các chương trình được lên kế hoạch, thiết kế và 
thực hiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của những nhóm dân số này. Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị 
Vùng Wichita (WAMPO) hiện đã mở đăng ký tài trợ cho chương trình 5310. Hạn chót nộp đơn 
đăng ký dự án là ngày 28 tháng 2 năm 2023. Tất cả các dự án đã nộp sẽ được sàng lọc dựa 
trên các mục tiêu và mục đích trong Kế hoạch Dịch vụ Nhân sinh - Vận Tải Công Cộng Có Điều 
Phối tại địa phương. 

 
Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập: https://www.wampo.org/wampo-5310 hoặc liên hệ với 
Emily Thon, Điều Phối Viên Quan Hệ Công Chúng của WAMPO theo số 316.779.1313 hoặc qua địa chỉ thư điện tử 
emily.thon@wampo.org. 

 
Văn bản này thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và các bên quan tâm khác rằng 
các tổ chức sau đang nộp đơn xin trợ cấp liên bang. Tổng số tiền tài trợ là $969,430. Không có 
giới hạn về số tiền được yêu cầu cho từng dự án. Theo Mục 5310 của Chương 53 của Tiêu đề 
49, Đạo Luật Hoa Kỳ, các quỹ này dành cho các dự án giao thông vận tải được thiết kế để đáp 
ứng nhu cầu của người cao tuổi và/hoặc người khuyết tật trong Khu vực Đô thị hóa Wichita. 

 
» City of Wichita Transit, Wichita KS, 67202 
» City of Haysville, 67060 
» Mulvane Community Foundation, Inc, 67110 
» KETCH, 67212 
» Heartspring, 67226 
» Episcopal Social Services, 67201 
» Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, 67208 
» Sedgwick County Dept. on Aging, 67202 
» Starkey Inc., 67209 
» Episcopal Social Services, 67201 
» Mulvane Senior Center, 67110 

WAMPO hoàn toàn tuân thủ Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và các đạo luật và quy 
định liên quan trong tất cả các chương trình và hoạt động. Để biết thêm thông tin hoặc để lấy Mẫu 
Đơn Khiếu Nại Về Phân Biệt Đối Xử Theo Tiêu Đề VI, xin hãy truy cập www.wampo.org hoặc gọi vào số 
316.779.1313. 

 
Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập: https://www.wampo.org/wampo-5310  hoặc liên hệ với 
Emily Thon, Điều Phối Viên Quan Hệ Công Chúng của WAMPO theo số 316.779.1313 hoặc qua địa chỉ thư điện tử 
emily.thon@wampo.org. 
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