
Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King (South King County Fund 
Environmental Grants Program) 
 
<Xin ghi danh để được cập nhật về Quỹ Miền Nam Quận King và để biết thêm về những cơ 
hội nhận các khoản hỗ trợ khác> 
 
Quỹ Miền Nam Quận King là gì? 
Cảng Seattle đã thành lập Quỹ Miền Nam Quận King vào năm 2019 để phát triển 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 mà đã không được phục vụ đầy đủ trước đây. Quỹ sẽ trao 10 triệu đô la từ năm 2019 
đến năm 2023 để giải quyết vấn đề giảm thiểu tiếng ồn, sức khỏe và bảo tồn môi trường trong 
các cộng đồng đa dạng về sắc tộc và văn hóa. Chu kỳ đầu tiên của Quỹ, tập trung vào việc phục 
hồi kinh tế, đã được bắt đầu vào tháng 8 năm 2020. 

 
Quỹ Môi Trường 
 
Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King (SKCF Enviromental Grants 
Program) là một một chu kỳ mới của Quỹ Miền Nam Quận King hỗ trợ các dự án cải thiện môi 
trường tại các cộng đồng gần sân bay của Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, 
SeaTac, và Tukwila. Các nhóm được cộng đồng lãnh đạo được mời ghi danh nhận hỗ trợ cho các 
hoạt động như: 
• cải thiện không gian công cộng (bao gồm công viên, sân chơi trường học, quảng trường 

công cộng hoặc các địa điểm sinh sống ở cảng), 
• lắp đặt thiết bị hoặc tác phẩm nghệ thuật, 
• hoặc các dự án quản lý môi trường hoặc khu vực lân cận. 
 
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 (Airport Community Ecology - ACE) 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. 
 
Mùa Thu 2020: Chu Kỳ Đầu Tiên của Chương Trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận 
King 
Cảng hiện đang chấp nhận các đề xuất cho chu kỳ đầu tiên của Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền 
Nam Quận King. Đề xuất phải được gửi trước 12 giờ trưa Ngày 4 tháng 12 năm 2020. Các khoản 
tài trợ được trao sẽ lên đến 20.000 đô la và phải phù hợp với tỷ lệ 3: 1 (xem chi tiết bên dưới). 
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Các điểm nổi bật của quỹ 
• 435.000 đô la tài trợ dành cho chu kỳ này. 
• Các đơn yêu cầu có thể lên đến 20.000 đô la  
• Dự án phải được thực hiện trên tài sản công cộng. 
• Các dự án phải phù hợp với tỉ lệ 3: 1, có nghĩa là mỗi đô la do Cảng trao tặng phải được ứng 

với ba đô la 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.  

• Những người đề xuất phải là một tổ chức phi lợi nhuận có trạng thái 501(c)3 hoặc 501(c)6 
hoặc nhóm cộng đồng làm việc với nhà tài trợ tài khóa phi lợi nhuận 501(c)3. 

• Các tổ chức phải thể hiện kinh nghiệm phục vụ các cộng đồng đa dạng gần sân bay gặp phải 
những bất công về kinh tế và môi trường. 

• Các tổ chức phải gửi đề xuất bằng văn bản và tham gia thảo luận với hội đồng đánh giá. 
 
Làm thế nào để ghi danh 
• Tìm tất cả tài liệu cho chương trình Quỹ Tài Trợ Môi Trường Miền Nam Quận King tại tab 

‘Documents’ (“Tài Liệu”) trên trang VendorConnect. Quý vị phải ghi danh với tư cách là Plan 
Holder (Người nắm giữ kế hoạch) tại trang VendorConnect để đặt câu hỏi và nhận các bản 
cập nhật tiếp theo. Đăng ký bằng cách truy cập trang Tổng Quan về Quỹ Miền Nam Quận 
King. (Để được hướng dẫn chi tiết về cách ghi danh, hãy đọc Hướng Dẫn Cho Người Sử Dụng 
Bên Ngoài của VendorConnect.) Để đặt câu hỏi, hãy chọn nút "Ask Question" (“Đặt Câu 
Hỏi”). 

 
Chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ 
• Tất cả các tài liệu bắt buộc phải được gửi qua email đến e-submittals-sa@portseattle.org. 
• Hạn chót để gửi đề xuất là 12:00 p.m. vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. 

  
Các buổi họp thông tin 
Hãy tham dự một trong những buổi họp trực tuyến của chúng tôi để biết thêm về quá trình đề 
xuất. Trong suốt các buổi họp thông tin, các ứng viên sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật để sử dụng 
VendorConnect hoặc đặt câu hỏi liên quan đến quy trình đề xuất và đệ trình. Thông dịch ngôn 
ngữ có tùy thuộc yêu cầu. Vui lòng trả lời bằng các liên kết bên dưới. (Xin ĐỪNG trả lời thư mời 
trong hệ thống VendorConnect.) 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program. 
 
 
Ví dụ về các dự án do ACE đã tài trợ trước đây 
 
Phục hồi Công viên Midway & Khu vui chơi  – Des Moines Rotary Foundation, Des Moines. 
Khoản tài trợ này cung cấp ngân quỹ cho phép các tình nguyện viên sửa chữa và bảo trì các 
thiết bị của công viên nhằm nâng cao vẻ đẹp và giá trị giải trí của công viên cho thanh thiếu niên 
và gia đình tận hưởng. 

https://hosting.portseattle.org/sops/#/Dashboard
mailto:e-submittals-sa@portseattle.org
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program
https://www.facebook.com/RotaryDesMoinesWA/


 
Farmbot – Công nghệ sinh thái trong một Khu Vườn Đô Thị (Urban Garden), Key Tech Labs, Des 
Moines. Dự án này kết hợp STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, và Toán Học) và giáo dục 
thực phẩm lành mạnh bằng cách dạy thanh thiếu niên cách chế tạo một robot sẽ chăm sóc một 
khu vườn cộng đồng ở khu vực nghèo đói cao thuộc Pacific Ridge tại Des Moines. 
 
Nông Trại Tương Lai Mới – Dịch Vụ cho Thanh Thiếu Niên Và Gia Đình vùng Tây Nam 
(Southwest Youth and Family Services), Burien và SeaTac. Dự án này cung cấp giáo dục về thực 
phẩm lành mạnh bằng cách dạy các gia đình cách xây dựng và duy trì một khu vườn cộng đồng 
trong các khu nhà ở thu nhập thấp ở Burien và SeaTac. 
  
Kết Nối Sinh Thái Cộng Đồng Dân Tộc SeaTac – Đối Tác Việc Làm (Partner in 
Employment), SeaTac. Khoản tài trợ sẽ cung cấp sự tham gia phù hợp về mặt văn hóa với các 
cộng đồng người tị nạn và nhập cư SeaTac để truyền cảm hứng cho giáo dục môi trường, tổ 
chức các sự kiện làm sạch cho cộng đồng và tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ 
trong việc thực hành bền vững môi trường. 
 
Xem danh sách tất cả các dự án (View full project list) 
 
Có điều muốn hỏi? 
• Xin đăng nhập vào VendorConnect hoặc tham gia một buổi nói chuyện để đặt câu hỏi. Các 

câu trả lời cho tất cả những câu hỏi Người Nắm Giữ Dự Kế Hoạch Quỹ Miền Nam Quận King 
sẽ được đăng lên VendorConnect. Quý vị có thể xem Hướng Dẫn Cho Người Sử Dụng Bên 
Ngoài của VendorConnect tại đây để hỗ trợ ghi danh hoặc tham gia buổi nói chuyện để 
được hỗ trợ kỹ thuật. 

• Quý vị cũng có thể xem Câu hỏi thường gặp (FAQs) của chúng tôi để biết rõ thêm về các yêu 
cầu. 

 
Khước Từ Trách Nhiệm   
Khước Từ Trách Nhiệm: Đây không phải là trang doanh nghiệp chính thức của Cảng. Thông tin 
chính thức về Đề Nghị Mời Thầu (RFP) và hầu hết các yêu cầu cập nhật đều có sẵn trong hệ 
thống VendorConnect của Cảng. 
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