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Quỹ Miền Nam Quận King (South King County Fund) Bắt Đầu Vòng Kế Tiếp Của Các Khoản Tài Trợ Môi 

Trường 

Các khoản tài trợ phù hợp có sẵn cho các dự án môi trường ngắn hạn hoặc trong nhiều năm tại các cộng 

đồng gần sân bay 

SEATAC – Các nhóm do cộng đồng dẫn dắt hiện có thể nộp đơn để nhận khoản tiền lên đến $20,000 từ 

quỹ Cảng Seattle (Port of Seattle) để cải thiện môi trường địa phương tại các cộng đồng gần sân bay. 

Vòng hai của Chương Trình Tài Trợ Môi Trường (Environmental Grants Program) của Quỹ Miền Nam 

Quận King trao tổng số tiền lên đến $385,000 nhằm tăng cường khả năng tiếp cận không gian xanh và 

khả năng sống tại các cộng đồng ở Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac và Tukwila. 
 
Trong vòng tài trợ đầu tiên, các lãnh đạo cộng đồng đã đề xuất rằng Cảng có thể hỗ trợ tốt hơn cho cộng 

đồng bằng cách đưa ra các cam kết tài trợ trong nhiều năm. Tài trợ nhiều năm giúp tăng sự tác động của 

các đầu tư cộng đồng của Cảng và giúp hỗ trợ việc lên kế hoạch và thực hiện dự án bền vững. Cảng đã 

ghi nhận phản hồi này và hiện đang mời các tổ chức đăng ký các khoản tài trợ trong một, hai hoặc ba 

năm, lên đến $20,000 mỗi năm. 
 
Ủy Viên Peter Steinbrueck cho biết: "Các dự án do cộng đồng lãnh đạo hiện là một phần thiết yếu trong 

chiến lược vững bền của Cảng nhằm làm giảm khí thải, giảm thiểu tác động môi trường, và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng ở gần nhất với các hoạt động vận hành của Cảng. Quỹ Miền 

Nam Quận King giúp giải quyết các bất bình đẳng môi trường lâu đời, và đặt nhu cầu của cộng đồng làm 

trọng tâm trong chiến lược của chúng tôi”. 
 
Gặp gỡ các lãnh đạo cộng đồng và thanh thiếu niên hoạt động tại các Dự Án Môi Trường của Quỹ Miền 

Nam Quận King. 
 
Quỹ dành để hỗ trợ cho các hoạt động như cải tiến không gian công cộng, lắp đặt thiết bị hoặc tác phẩm 

nghệ thuật, hoặc các dự án khu vực sống hoặc dự án quản lý môi trường tại các cộng đồng ở Miền Nam 

Quận King này. Các đề xuất phải được nộp trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Các khoản tài trợ được 

trao sẽ lên đến $20,000 cho các dự án một năm và $20,000 mỗi năm cho các dự án nhiều năm, tối đa là 

https://www.youtube.com/watch?v=UtMyPwKKeCY
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ba năm. 
 
Các dự án phải được thực hiện trên tài sản công và thể hiện tỷ lệ đối ứng 3:1, có nghĩa là mỗi đô la mà 

Cảng cấp tài trợ phải được đối ứng với ba đô la từ người nhận tài trợ hoặc các đối tác dự án. Cảng có 

cung cấp nhiều cách để đáp ứng tỷ lệ đối ứng này bao gồm thời gian tình nguyện, số người tham gia các 

sự kiện công cộng, số giờ tiếp xúc, giá trị môi trường lâu dài của các cây được trồng, sự giảm thải carbon, 

đóng góp bằng hiện vật, đóng góp của các đối tác dự án và tiền mặt. 
 
Hãy gửi đề xuất của quý vị trước 1 giờ chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
 
Thông tin chi tiết và các tài liệu đề xuất có sẵn tại https://www.portseattle.org/programs/south-
kingcounty-fund-environmental-grants-program 

 
Quỹ Miền Nam Quận King 

 
Chương Trình Tài Trợ Môi Trường là một chu kỳ của Quỹ Miền Nam Quận King, một quỹ tài trợ $10 triệu 

được thành lập năm 2019. Cảng Seattle thành lập Quỹ Miền Nam Quận King 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. 

 
Khi các cộng đồng đang hồi phục từ các ảnh hưởng về sức khỏe và kinh tế bởi COVID-19, nhu cầu đầu tư 

ở Miền Nam Quận King đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi cư dân ít có khả năng tiếp cận với các công 

viên và không gian xanh. 
 
Chương trình đã cách mạng hóa cách Cảng làm việc cùng các cộng đồng để cải thiện khả năng tiếp cận 

các cơ hội tài trợ. Từ năm 2020, Cảng đã kết hợp làm việc chặt chẽ với một nhóm liên lạc viên đa văn 

hóa, đa ngôn ngữ nhằm xác định và loại bỏ các rào cản tham gia bằng cách hợp tác tạo tài liệu tài trợ và 

đào tạo các liên lạc viên để thực hiện việc tiếp cận với cộng đồng nhằm thúc đẩy các cơ hội nhận tài trợ, 

tăng khả năng tiếp cận của cộng đồng với các cơ hội tài trợ. 

https://www.portseattle.org/programs/south-kingcounty-fund-environmental-grants-program
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Các khoản tài trợ môi trường đã được trao trước đây bao gồm: 

• The Federal Way Korean American Association -- Xây dựng một Khu Vườn Hàn Quốc trên tuyến 
đường BPA thuộc Đường Liên Bang nhằm tạo một không gian văn hóa cho các thành viên trong 
cộng đồng 

• Bridging Cultural Gaps -- Hỗ trợ các gia đình và thanh thiếu niên nhập cư người Da Đen và Đông 
Phi tổ chức các ngày vệ sinh công viên và sáng kiến tái chế bằng nhiều ngôn ngữ các nước Đông 
Phi 

• Puget Soundkeeper Alliance -- Trao quyền cho các lãnh đạo trẻ tuổi hỗ trợ cho các gia đình nhập 
cư và tị nạn khi họ thực hiện việc dọn sạch các mảnh vụn lúc đi tuần bằng thuyền kayak, giám 
sát chất lượng nước và giáo dục về vi nhựa 

• Environmental Science Center -- phục vụ 1100 học sinh của Học Khu Highline từ cấp Mẫu Giáo 
cho đến lớp ba các môi trường sống ở biển ảo và các lớp học quản lý được phát trực tiếp và ghi 
hình tại Seahurst Park 

Tìm hiểu thêm về các dự án Tài Trợ Môi Trường> 
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