
ي :  ٢٠٢٠برنامج المنح البیئیة  -كینج مقاطعة جنوب تمویل 
وين  الموقع االل�ك�ت

 
 كینج  مقاطعة جنوب تمویلبرنامج المنح البیئیة التابع لصندوق 

 
 والتعرف علي فرص المنح األخرى اشترك لتلقي تحدیثات حول صندوق تمویل جنوب مقاطعة كینج 

 
 كینج؟ مقاطعة جنوب تمویل ما ھو صندوق 

   ۲۰۱۹عام  كینجتمویل جنوب مقاطعة صندوق أسست ھیئة میناء سیاتل 
وتوفیر الموارد والدعم في المجتمعات القریبة من المطار التي تعاني من نقص الخدمات   اإلنصافلتطویر شراكات قائمة على 

ً تاریخی   ،الصحة البیئیةلمعالجة و ،من الضوضاء للحد  ۲۰۲۳و ۲۰۱۹مالیین دوالر بین عامي  عشرةسیقدم الصندوق . ا
ً االستدامة في ھذه المجتمعات المتنوعة عرقیلتحقیق و ً  وثقافیا والتي تركز على التعافي   للمنحورة األولى تم إطالق الد . ا

 .۲۰۲۰االقتصادي في أغسطس 
 

 المنح البیئیة
على توسیع نطاق برنامج بیئة مجتمع المطار الناجح  كینجتمویل جنوب مقاطعة المنح البیئیة التابع لصندوق یعمل برنامج 

مقاطعة كینغ بشكل    جنوب فيالقاطنة  تعاني المجتمعات  .لیشمل المزید من المجتمعات التي تحیط بمطار سیاتل تاكوما الدولي
التھجیر ستخدام األراضي وغیر العادلة او الرشیدة الممارسات الغیر متناسب من أضرار بیئیة بسبب تاریخ طویل من 

 ً  .  االقتصادي الذي دفع المجتمعات المھمشة إلى أماكن أبعد وأبعد جنوبا
على السكان ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة، ھناك  COVID-19مع التأثیرات الصحیة واالقتصادیة اإلضافیة لـ  
وصول إلى الحدائق والمساحات اللسكان ال یمكن لمقاطعة كینج، حیث  جنوب حاجة أقوى من أي وقت مضى لالستثمار في 

 . المقاطعةاألخرى بالمناطق بمقارنة  بشكل كافي الخضراء
 

 : دورتنا االولي للمنح البیئیة التابعة لصندوق تمویل جنوب مقاطعة كینج۲۰۲۰خریف 
یجب تقدیم  . مقاطعة كینج تمویل جنوب لصندوق التابعة ى المیناء اآلن المقترحات الخاصة بدورة المنح البیئیة األول ھیئة  قبلت

 ۲۰۰۰۰. تصل قیمة المنح المقدمة إلى ظھراً  ۱۲الساعة  ۲۰۲۰دیسمبر قبل الرابع من المقترحات ملفات طلب التمویل و
 (انظر ادناه للتفاصیل) ۳:۱لقاعدة  تخضعوأن ،  دوالر أمریكي

 
 أھم النقاط  

 دوالر في ھذه الدورة. ٤۳٥۰۰۰متاح تمویل بقیمة  •
 .دوالر ۲۰۰۰۰یمكن أن تصل الطلبات إلى  •
 یجب أن تتم المشاریع في الممتلكات العامة.  •
المیناء یجب أن یقابلھ ثالث دوالرات من ھیئة منحھ توتعني أن كل دوالر  ۳:۱لقاعدة  یجب أن تخضع المشاریع •

وقت التطوع، وحضور تحقیق ھذا الشرط وتشمل المیناء عدة طرق ل ھیئة  وفرت متلقي المنحة أو شركاء المشروع.
العامة، وساعات االتصال، والقیمة البیئیة لألشجار المزروعة، وخفض انبعاثات الكربون، والمساھمات  فعالیاتال

 والنقد. ،العینیة، ومساھمات شركاء المشروع
ً یجب أن یكون مقدمو العروض منظمة غیر ربحیة  • أو مجموعة مجتمعیة  6(c)501أو  3(c)501 مصنفة قانونیا

 . 3(c)501مصنفة قانونیاً مالي  عٍ تعمل مع را
تعاني من وخصوصاً تلك التي القریبة من المطار  المتنوعة المجتمعاتیجب على المنظمات إثبات خبرتھا في خدمة  •

 .ةوالبیئی ةاالقتصادی غیاب العدالة
 اركة في مناقشة مع لجنة المراجعة. یجب على المنظمات تقدیم اقتراح مكتوب والمش •
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 كیفیة التقدیم
 

في    كینجتمویل جنوب مقاطعة التابع لصندوق جمیع المواد الخاصة ببرنامج المنح البیئیة   علىصول حیمكنك ال •
علیك التسجیل بصفتك صاحب   جب ی .VendorConnectااللیكتروني الموقع  علىعالمة التبویب "المستندات" 

الموقع   الذھاب إلىعن طریق قم بالتسجیل .  لطرح األسئلة وتلقي التحدیثات المستمرةعلى الموقع االلیكتروني خطة 
قم   للحصول على تعلیمات مفصلة حول التسجیلالطلبات العامة.  – كینجتمویل جنوب مقاطعة   االلیكتروني لصندوق

 طرح سؤال"االزر " قم بالضغط علىلطرح سؤال بقراءة دلیل المستخدم الخارجي.  
 

 تفاصیل التقدیم والموعد النھائي 
 ) sa@portseattle.org-submittals-e(  یجب إرسال جمیع المستندات المطلوبة عبر البرید اإللكتروني •
 الساعة الثانیة عشر ظھراً.  ۲۰۲۰الرابع من دیسمبر االقتراح ھو الطلبات والموعد النھائي لتقدیم  •

 
 اعالمیة لقاءات

، یمكن  عالمیة اال لقاءاتالخالل اعتماد الطلبات. لمعرفة المزید عن عملیة  عبر االنترنت االجتماعات أحد ر وحضقم ب
.  عملیة التقدیمو  الطلبات او االقتراحاتطرح أسئلة بخصوص نافذة التواصل و  للمتقدمین الحصول على مساعدة تقنیة الستخدام
ال تقم بالرد على  . (ط أدناهیرجى الرد على دعوة الحضور باستخدام الرواب. الترجمة اللغویة متاحة عند الطلب

 . .)عبر نافذة التواصلدعوة الحضور 
 .-grants-environmental-fund-county-king-https://www.portseattle.org/programs/south
.program 
 

 برنامج بیئة مجتمع المطار  ل بَ أمثلة على المشاریع الممولة سابقاً من قِ 
 

توفر المنحة األموال ، مؤسسة الروتاري بمنطقة دي موین -  حدیقة میدواي وترمیم منطقة اللعبمشروع 
التي تمكن المتطوعین من إصالح وصیانة معدات المتنزھات لتعزیز الجمال والقیمة الترفیھیة للمتنزه لیستمتع بھا الشباب  

 والعائالت.
 

یجمع ھذا   بمنطقة دي موین. مختبرات التكنولوجیا الرئیسیةالتكنولوجیا البیئیة في حدیقة حضریة،  –  تفارمبو مشروع 
الصحي من خالل تعلیم الشباب كیفیة بناء روبوت   ءالغذاوالتوعیة بالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات  المشروع بین

 عاني من الفقر المدقع في دي موین. یعتني بحدیقة مجتمعیة في منطقة باسیفیك ریدج التي ت
 

ھذا  یقوم . تاك-سيو بُریِنمدن ، خدمات الشباب واالسرة في الجنوب الغربي  - مزرعة المستقبل الجدیدمشروع 
في مناطق اإلسكان لذوي   كیفیة بناء وصیانة حدیقة مجتمعیةصحي من خالل تعلیم العائالت ال ءغذابالتوعیة بالالمشروع 

 . تاك-سيو  بُریِن مدن الدخل المنخفض في 
 

  ستوفر المنحةتاك. -بمدینة سي شركاء التوظیف  - تاك-مشروع التواصل المجتمعي والبیئي بمدینة سي
  التعلیم البیئي، وتنظیم فعالیات لدعم تاك-مدینة سيمع مجتمعات الالجئین والمھاجرین في التشبیك المالئم حضاریاً وثقافیاً  

 تنظیف، وزیادة قدرة الشركات الصغیرة على ممارسة االستدامة البیئیة. لل مجتمعیة
 

 اضغط ھنا لعرض قائمة المشاریع الكاملة
 

 كان لدیك أسئلة: إذا
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طرح األسئلة. سیتم نشر إجابات جمیع أسئلة ات جلس  إحدىأو المشاركة في  نافذة التواصلقم بتسجیل الدخول إلى  •
دلیل المستخدم   مطالعةكنك یملصندوق تمویل جنوب مقاطعة كینج عبر نافذة التواصل.  مقدمي الطلبات والمقترحات

 في التسجیل أو الحضور إلى جلسة تسجیل دخول للحصول على المساعدة الفنیة.  تكلمساعد لنافذة التواصلالخارجي 
ً یمكنك أیض •   االطالع على األسئلة الشائعة لمزید من التوضیح حول متطلبات الصندوقا

 
 تنویھ

ً یتم توفیر المعلومات الرسمیة والمتطلبات األكثر لمیناء.  ھیئة اموقع الرسمي لال تلیس ھذه الصفحة المتعلقة باالقتراحات   تحدیثا
 وطلبات التمویل عن طریق نافذة التواصل الخاصة بھیئة المیناء. 


