
 

 
 

Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương 
 

Support Our Asian and Pacific Islander Communities with a 
 
 

DONOR ADVISED FUND 
in 3 Easy Steps 

Hỗ trợ cộng đồng gốc Châu Á-Thái Bình Dương của chúng ta với một 

Quỹ Tư Vấn cho Nhà Tài Trợ 

trong 3 bước dễ dàng 
 
 

1.   Donations Quyên góp 
Make an irrevocable tax-deductible donation to 
APCF. (Minimum contribution of $1,000). 
Đóng góp không thể thu hồi được khấu trừ thuế 
cho APCF. (Đóng góp tối thiểu là $ 1,000). 

 
2.   Grow Your Contributions Tax-Free 

Phát triển đóng góp của bạn miễn thuế 
Invest your contributions in our mutual fund, CD, or money 
market accounts. 
Đầu tư đóng góp của bạn trong tài khoản quỹ tương hỗ, 
chứng chỉ tiền gửi, hoặc thị trường tiền tệ của chúng tôi. 

 

3.   Grant Making Phân phối tiền 
Recommend grants to any 501(c)(3) not-for-profit 
organization of your choice. 
Đề nghị tài trợ cho bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận 
501(c)(3) nào theo sự lựa chọn của bạn. 

Cash and/or Securities 

Tiền mặt và/hoặc chứng khoán 

 

 
 
 

*Restrictions may apply. DAFs $1M and over are fully customizable. Admin fees apply. 
* Hạn chế có thể áp dụng. DAFs tren $1 triệu có thể hoàn toàn tùy chỉnh. Lệ phí hành chính áp dụng. 

 
The Asian Pacific Community Fund does not offer tax or legal advice. Please consult a CPA or attorney regarding your specific tax situation. 

Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương không cung cấp tư vấn pháp lý hay thuế. 

Xin vui lòng tham khảo ý kiến một CPA hoặc luật sư liên quan đến tình hình thuế cụ thể của bạn. 



Unlike a Traditional Private Family Foundation 
Creating Your Legacy via a 

"Donor Advised Fund" Can Be Easy and Simple 
Không giống như một nền tảng gia đình tư nhân 

truyền thống 
Tạo di sản của bạn thông qua một 

“Donor Advised Fund” thực sự dễ dàng và đơn giản 
 
 
 
 
 
 

No Waiting for Status 
Không phải chờ đợi cho tình trạng 

 
 
Higher Tax Deduction 
60% vs. 30% of Annual Gross 
Income 
Khấu trừ thuế cao hơn 
60% thay vì 30% tổng thu nhập hàng 
năm 

 
 

"Tax Free" Investment Options 
 

Lựa chọn đầu tư "miễn thuế" 

No Annual Distribution Requirement 
Không có yêu cầu phân phối hàng năm 
 
 

Giving Made Easy to Any Qualifying 
Organizations and Causes Including 

• Nonprofit Service Groups 
• School Foundations 
• Scholarship Programs 
• Churches and More 

 

Dễ dàng phân phối cho bất kỳ tổ chức đủ 
điều kiện và nguyên nhân nào bao gồm 

• Nhóm dịch vụ phi lợi nhuận 
• Cơ sở trường học 
• Chương trình học bổng 
• Nhà thờ và nhiều hơn nữa 

 
 
 
 

Founded in 1990, the Asian Pacific Community Fund is a 501(c) 3 not for profit organization 
Được thành lập vào năm 1990, Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương là một tổ chức phi lợi nhuận 

 
The Asian Pacific Community Fund is the only community based fund of its kind 

providing a wide array of services to meet donor priorities and community needs. 
 

Quỹ Cộng Đồng Châu Á Thái Bình Dương là quỹ dựa vào cộng đồng duy nhất loại hình này, 
cung cấp đa dạng các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cộng đồng và ưu tiên của nhà tài trợ. 
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