
Quỹ Miền Nam Quận King Khởi Đầu Chương Trình Tài Trợ Môi Trường (South King County Fund 
Environmental Grants Program) 
 

Các khoản tài trợ theo tỉ lệ có thể lên tới $20.000 (hai mươi ngàn đô la) dành cho các dự án môi trường 
trong các cộng đồng gần sân bay 

SEATTLE – Các nhóm do cộng đồng lãnh đạo hiện giờ có thể ghi danh xin tài trợ từ Cảng Seattle nhằm cải 
thiện môi trường địa phương tại những cộng đồng gần sân bay. Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường 
Miền Nam Quận King mới này hỗ trợ các hoạt động như là cải thiện không gian công cộng, lắp đặt thiết 
bị hoặc những tác phẩm nghệ thuật, hoặc dự án khu dân cư hoặc các dự án quản lý môi trường ở 
Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac, và Tukwila. Các đề xuất phải được gửi trước 
ngày 4 tháng 12 năm 2020. Các khoản tài trợ được trao sẽ lên tới 20.000 đô la. 

Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King là một chu kỳ mới của Quỹ Miền Nam Quận 
Kinh (South King County Fund). Chu kỳ đầu tiên của Quỹ, tập trung vào phục hồi kinh tế, được khởi động 
vào tháng 8 năm 2020. 

Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình 
Hệ Sinh Thái Cộng Đồng Sân Bay (ACE-Airport Community Ecology program) đã thành công để đến được 
với nhiều cộng đồng quanh Sân Bay Quốc Tế Seattle Tacoma (Seattle Tacoma International Airport -SEA) 
hơn. Các cộng đồng ở Miền Nam Quận King phải chịu những tác hại về môi trường một cách không đồng 
đều do lịch sử lâu dài của các hành động sử dụng đất bất bình đẳng và sự dịch chuyển kinh tế đã đẩy các 
cộng đồng bị thiệt thòi ngày càng xa về phía nam. Cùng những tác động thêm tới sức khỏe và kinh tế do 
COVID-19 gây nên đối với các nhóm dân cư có thu nhập thấp và cộng đồng da màu, hiện giờ cần có sự 
đầu tư vào Miền Nam Quận King nhiều hơn bao giờ hết, nơi mà người dân ít có cơ hội tiếp cận công viên 
và không gian xanh hơn so với các khu vực còn lại của Quận. 
 
Cảng đã cam kết cho đi 10 triệu đô la tiền quỹ từ nay đến 2023 cho Quỹ Miền Nam Quận King. Đối với 
Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King, $435.000 (bốn trăm ba mươi lăm ngàn đô 
la) tiền quỹ được dành sẵn cho năm 2020. Các dự án phải diễn ra trên tài sản công cộng và thể hiện sự 
phù hợp với tỷ lệ 3:1, có nghĩa là mỗi đô la mà Cảng trao tặng phải tương ứng với ba đô la giá trị dự án 
từ người nhận tài trợ hoặc các đối tác dự án. Cảng cung cấp một số cách để đáp ứng yêu cầu này bao 
gồm thời gian tình nguyện, người tham dự các sự kiện công cộng, giờ hành chánh, giá trị môi trường 
suốt đời cây được trồng, giảm lượng khí thải carbon, đóng góp bằng hiện vật, đóng góp của các đối tác 
dự án, và tiền mặt.  

“Quản lý môi trường và đầu tư cộng đồng là trọng tâm của chiến lược phục hồi và ứng phó với COVID-19 
của chúng tôi,” Ủy viên Stephanie Bowman cho biết. “Quỹ Miền Nam Quận King ưu tiên các cộng đồng 
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi công lý môi trường và ưu tiên các khoản đầu tư dựa trên nguyên tắc công 
bằng vào các cộng đồng gần sân bay”.  

Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King tiếp tục công việc của Quỹ ACE, công nhận 
rằng các cộng đồng lân cận chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ hoạt động sân bay cũng sẽ được hưởng nhiều 
lợi ích hơn. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Quỹ ACE đã cung cấp cho 42 nhóm cộng đồng hơn 360.000 
đô la các khoản tài trợ nhỏ phù hợp tỉ lệ cho các dự án cải thiện môi trường trong cộng đồng của họ. Các 
giải thưởng ACE trước đây đã hỗ trợ các dự án khôi phục môi trường sống bản địa, giáo dục thanh thiếu 
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niên về các vấn đề môi trường và tính bền vững, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng nước mưa xanh để 
giảm ô nhiễm. Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các dự án ACE đã tài trợ trước đây tại đây. 

 

Quỹ Miền Nam Quận King 

Cảng Seattle đã thành lập Quỹ Miền Nam Quận King vào năm 2019 để phát triển các quan hệ đối tác 
dựa trên nguyên tắc công bằng và cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các cộng đồng gần sân bay chưa 
được phục vụ đầy đủ trước đây, giải quyết vấn đề giảm thiểu tiếng ồn, sức khỏe môi trường và tính bền 
vững. Để đối phó với ảnh hưởng tàn khốc của cuộc khủng hoảng COVID-19, Ủy Ban Cảng đã bổ sung việc 
phát triển kinh tế làm trọng tâm để cấp vốn. Chu kỳ tài trợ đầu tiên của Quỹ, hiện đang được tiến hành, 
tập trung vào việc hỗ trợ phục hồi khu vực sau các tác động của đại dịch COVID-19. Điều này bao gồm 
một hạng mục cải thiện môi trường, vì nhận thấy rằng việc tiếp cận không gian xanh là cần thiết hơn bao 
giờ hết. 

“Trong thời gian đầy thử thách của đại dịch này, cộng đồng của chúng ta đang dành nhiều thời gian hơn 
để học tập bên ngoài, làm vườn và tập thể dục bằng cách đi bộ trong các công viên địa phương. Bằng 
cách hỗ trợ các dự án môi trường ở Miền Nam Quận King, chúng tôi củng cố các cộng đồng thông 
thường bị thiếu thốn khả năng tiếp cận với việc trồng các loại thực phẩm lành mạnh và cho họ cơ hội 
khám phá các mối quan hệ mới và học các kỹ năng mới để có việc làm trong tương lai, ” Vicky Navarro, 
cư dân Federal Way cho biết. 

Xin gửi đề xuất của quý trước 12 giờ trưa ngày 4 tháng 12 năm 2020. 

Thông tin chi tiết và các tài liệu đề xuất có sẵn tại https://www.portseattle.org/programs/south-king-
county-fund-environmental-grants-program. 
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