
 برنامج المنح البیئیةصندوق تمویل جنوب مقاطعة كینج یطلق 
 

 دوالر لتمویل المشاریع البیئیة في المجتمعات القریبة من المطار  ۲۰۰۰۰المنح المقدمة تصل الي 
 

ن البيئة يناء مدينة مهيئة التقدم بطلب للحصول ع� تم��ل من  للمنظمات المجتمع�ة�مكن اآلن  -سیاتل س�اتل لتحسني
ي المجتمعات الق��بة من المطار. �دعم برنامج المنح البيئ�ة 

الجد�د  تم��ل جنوب مقاطعة كينجلصندوق التابع المحل�ة �ن
ي  االعمالالمعدات أو ترك�ب أ�شطة مثل تحسينات األما�ن العامة أو 

ي �ن اف البيئئ وع ال�ي أو مشار�ــــع اإل�ش مدن الفن�ة أو م�ش
كانون الرابع من د�سم�ب ( �جب تقد�م العروض بحلول. تاك، وُت���ال -ارك، �ي پي، نورماندي ال و ادر ���ن، فُب��ِن، دي م

 دوالر.  ٢٠٠٠٠ ستصل المنح المقدمة إ� . ٢٠٢٠) األول
 

بمثابة دورة جد�دة من برامج التم��ل المقدمة من   كينجتم��ل جنوب مقاطعة  برنامج المنح البيئ�ة التابع لصندوق �عد 
ي أغسطس جنوب مقاطعة كينج. 

ي االقتصادي �ن
ي تركز ع� التعا�ن يوسع . ٢٠٢٠تم إطالق الدورة األو� للصندوق والئت

الناجح ل�شمل الم��د  جتمع المطاربرنامج بیئة ممن نطاق  التابع لصندوق تم��ل جنوب مقاطعة كينجبرنامج المنح البيئ�ة 
ي تح�ط بمطار س�اتل تا�وما الدو�ي  ي جنوب مقاطعة كينغ �شكل غ�ي  من المجتمعات الئت

ي المجتمعات القاطنة �ن
. تعاين

ي والتهج�ي االقتصادي 
ار بيئ�ة �سبب تار�ــــخ ط��ل من الممارسات غ�ي العادلة او الرش�دة الستخدام األرا�ن متناسب من أ�ن

. الذي دفع ال
�
ات الصح�ة واالقتصاد�ة اإلضاف�ة لـ  مجتمعات المهمشة إ� أما�ن أبعد وأبعد جن��ا ع�  COVID-19مع التأث�ي

ي جنوب مقاطعة 
السكان ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة، هناك حاجة أقوى من أي وقت م�ن لالستثمار �ن

ي مقارنة بالمناطق األخرى بالمقاطعة. كينج، ح�ث ال �مكن للسكان الوصول إ� الحدائق والمساحات ا
اء �شكل كا�ن  لخ�ن

 
ن دوالر من اآلن وحئت عام   ١٠الميناء بتقد�م تم��ل بق�مة  ت هيئةتعهد . مقاطعة كينجتم��ل جنوب لصندوق  2023ماليني

نامج المنح البيئ�ة ٤٣٥٠٠٠يتوفر تم��ل بق�مة  خالل العام  كينجتم��ل جنوب مقاطعة  التابع لصندوق  دوالر أم���ي ل�ب
ي مل��ة عامة، وأن تخضع لقاعدة ٢٠٢٠

ي أن كل دوالر تمنحه هيئة الميناء �جب أن  ٣:١. �جب أن تتم المشار�ــــع �ن وتعئن
وع.  كاء الم�ش ي المنحة أو �ش

وع من متل�ت تحقيق هذا الميناء عدة طرق ل هيئة وفر ت �قابله ثالث دوالرات من ق�مة الم�ش
ط و�شمل   العامة، وساعات االتصال، والق�مة البيئ�ة لألشجار المزروعة، وخفض  فعال�اتوحضور الوقت التط�ع، ال�ش

وع كاء الم�ش  والنقد.  ،انبعاثات ال���ون، والمساهمات العين�ة، ومساهمات �ش
 

ي واالستثمار المجتم�ي "  :Stephanie Bowmanقال اف البيئئ ات�جيتنا صم�م  منإن اإل�ش ي من   اس�ت
لالستجابة والتعا�ن

COVID-19 ."  �ًالعدالة  غ�اب  با� �ع�ي األول��ة للمجتمعات األ��� تأثر  تم��ل جنوب مقاطعة كينجصندوق إن "وأ�مل قائ
ي المجتمعات الق��بة من المطارات." النصافالبيئ�ة و�ع�ي األول��ة لالستثمارات القائمة ع� ا

 �ن
 

نامج بيئة مجتمع المطار  ة كينجالتابع لصندوق تم��ل جنوب مقاطعيواصل برنامج المنح البيئ�ة   مدرك  تقد�م الدعم ل�ب
�
 أن  ا

ات  ي من الم��د من التأث�ي
ي تعاين  المطار �جب أن تتمتع أ�ض َجراء �شغ�لالمجتمعات المجاورة الئت

�
منذ  .  بم��د من الفوائد ا

ي عام 
ي   ٣٦٠٠٠٠  مجتمع�ة بأ��� من  منظمة ٤٢الدعم الما�ي ل  رنامج بيئة مجتمع المطار ب قدم ،٢٠١٦إطالقه �ن

دوالر �ن
ي مجتمعاتهم. 

ن البيئة �ن ة مماثلة لمشار�ــــع تحسني مشار�ــــع الالسابقة  برنامج بيئة مجتمع المطار دعمت جوائز  شكل منح صغ�ي
ن البن�ة التحت�ة لم�اە  تها األصل�ة، وتثق�ف الشباب حول قضا�ا البيئة واستدامبيئات  الستعادة  االمعن�ة ب  االمطار ، و�ناء وتحسني
اء   الممولة مسبق برنامج بيئة مجتمع المطار لعثور ع� قائمة كاملة بمشار�ــــع ل ھنا. اضغط التلوثللحد من الخ�ن

�
  . ا

 
 صندوق تم��ل جنوب مقاطعة كينج 

ي عام 
ا�ات قائمة ع� اإلنصاف وتوف�ي  ٢٠١٩أ�شأت هيئة ميناء س�اتل صندوق تم��ل جنوب مقاطعة كينج �ن لتط��ر �ش

ي من نقص الخدمات تار�خ�الموارد و 
ي تعاين  الدعم للمجتمعات الق��بة من المطار الئت

�
من الضوضاء  باإلضافة ا�ي الحد ، ا

 تها. الصحة البيئ�ة واستداماالهتمام بو 
ً
التنم�ة االقتصاد�ة  يناءالم هيئةأضافت  ،COVID-19ألزمة  آلثار الوخ�مةل استجابة

ة اضاف�ة ن  المنح األو� للصندوق، الجار�ة حال�تركز دورة  . لمنح التم��ل كرك�ي
�
ي اإلقل��ي من آثار جائحة  ا

، ع� دعم التعا�ن
COVID-19 .�هذا �شمل فئة للتحسينات البيئ�ة، إدرا 

�
اء  منا ألهم�ة وجود  ا أهم�ة اآلن أ��� والوصول اليها المساحات الخ�ن

 .  من أي وقت م�ن

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund
https://www.portseattle.org/page/airport-community-ecology-ace-fund


ي مجتمعاتنا وق
 ت"خالل هذە األوقات العصيبة لل��اء، تق�ن

�
ي الخارج للتعلما

، أطول �ن ن وممارسة ال��اضة  ، واالعتناء بالبساتني
ي و 

ي الحدائق المحل�ة. من خالل دعم المشار�ــــع البيئ�ة �ن
ي �ن ي تفتقر  ندعممقاطعة كينغ، فإننا جنوب الم�ش المجتمعات الئت

ي المستقبل"عادًة إ� زراعة األطعمة الصح�ة ونمنحهم الفرصة ال�تشاف عالقات جد�دة وتعلم مهارات جد�
 دة للعمل �ن

  ف��ي نافارو من سكان
�
 . ف�درال واي متحدثا

 
حات قبل الرابع من د�سم�ب كانون األول  أرسل .  12الساعة  ٢٠٢٠ملف طلب التم��ل والمق�ت  الثان�ة ع�ش ظهرا�

 
حاتم��د من التفاص�ل  :   متاحة ع� والمعلومات عن طلبات التم��ل والمق�ت ي

وين  الموقع االل�ك�ت
 -grants-environmental-fund-county-king-https://www.portseattle.org/programs/south
.program 
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