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SEATAC -Sau năm đầu thành công, Cảng Seattle đã khởi động vòng thứ hai củaChương Trình 
 Hỗ Trợ Phục Hồi Kinh Tế của Quỹ Miền Nam Quận King, tiếp tục dẫn dắt quá trình phục hồi 
kinh tế của khu vực trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Các tổ 
chức do cộng đồng dẫn dắt được mời nộp đề xuất cho các dự án có các kết quả liên quan đến 
phát triển lực lượng lao động, tạo việc làm, hoặc phục hồi kinh tế trong các ngành công nghiệp 
liên quan đến Cảng. Người đề xuất có thể yêu cầu lên đến $100,000 cho một năm tài trợ và lên 
đến $250,000 cho tài trợ nhiều năm. Các đề xuất phải được nộp trễ nhất vào ngày 25 tháng 10 
 năm 2021 . 

 
Peter Steinbrueck, Ủy Viên Cảng Seattle cho biết: “Quỹ Miền Nam Quận King là một 
đối tác cộng đồng thực sựvới các cộng đồng gần sân bay chưa được phục vụ đầy đủ 
từ trước đến nay. Với vai trò là một Cảng, chúng tôi đang tận dụng các nguồn lực của 
mình để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế, sức khỏe môi trường và 
tăng cường bình đẳng với các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”. 

 
Cảng Seattle đã thành lập Quỹ Miền Nam Quận King vào năm 2019 để phát triển quan hệ đối 
tác dựa trên sự công bằng và cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các cộng đồng gần sân 
bay chưa được phục vụ đầy đủ từ trước đến nay. 

 
Để đảm bảo việc phân bổ công bằng nguồn tài trợ phục hồi kinh tế, Văn Phòng Công Bằng, Đa 
Dạng và Hòa Nhập (Office of Equity, Diversity, and Inclusion, OEDI) của Cảng đã xây dựng Chỉ 
Số Công Bằng. Chỉ số này cung cấp mô tả theo khu vực về mức độ chịu ảnh hưởng các chất ô 
nhiễm môi trường và nhiều yếu tố kinh tế xã hội khác nhau tại các cộng đồng khác nhau. 

 
Tuần này, Cảng đã công bố Chỉ Số Công Bằng như một nguồn lực của và cộng đồng, giúp 
nhân viên, thành viên cộng đồng, và các tổ chức phân bổ các nguồn lực cho những nơi cần 
nhất. 

 
 Truy cập Chỉ Số Công Bằng> 

 
 

Tài trợ để phục hồi kinh tế 
 

Cảng đã cam kết tài trợ $10 triệu cho Chương Trình Tài Trợ Phục Hồi Kinh Tế từ năm 2020 
đến năm 2024 trong đó dành $1.5 triệu cho năm 2021. Lần đầu tiên, các tổ chức có thể đăng ký 
cả phương án tài trợ một năm và nhiều năm để hỗ trợ cộng đồng tốt hơn và tăng cường hiệu 
quả của các khoản đầu tư cộng đồng bằng việc lên kế hoạch và thực hiện dự án bền vững. 
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Chương Trình Tài Trợ sẽ hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng 
hoảng kinh tế hiện nay thông qua các dự án kết nối với các ngành công nghiệp liên quan đến 
Cảng – hàng không, hàng hải, thương mại xây dựng và ngành nghề xanh. Các tổ chức do cộng 
đồng dẫn dắt sẽ kích thích phục hồi kinh tế trong các cộng đồng mà họ phục vụ thông qua các 
dự án cung cấp giáo dục và hỗ trợ tìm kiếm việc làm, học tập dựa trên kỹ năng, các chương 
trình học nghề sơ bộ trong các ngành công nghiệp liên quan đến Cảng, phục hồi môi trường 
sống, và các chương trình việc làm xanh tại các địa điểm môi trường sống. Nhờ vào quan hệ 
với tất cả các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Washington và kết nối với hơn 500 nhà tuyển dụng 
đang hoạt động tại các cơ sở của chúng tôi, Cảng giữ vị thế độc đáo trong việc dẫn dắt sự phục 
hồi trong khu vực. 

 
Các dự án phải mang lại lợi ích và/hoặc được dẫn dắt bởi các cộng đồng gần sân bay chưa 
được phục vụ đầy đủ từ trước đến nay. Các dự án cũng phải phục vụ những người dễ bị ảnh 
hưởng về kinh tế và phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm cả người da màu, người 
Mỹ bản địa, người nhập cư và người tị nạn, người chưa thông thạo tiếng Anh, cựu chiến binh, 
người cao tuổi, thanh thiếu niên và/hoặc người khuyết tật. Các tổ chức cộng đồng, các phòng 
thương mại và các tổ chức phi lợi nhuận khác hoạt động trong các lĩnh vực chương trình này 
hội đủ điều kiện đăng ký. 

 
 
Ví dụ về các dự án trước đây 

• African Community Housing & Development (Tổ Chức Nhà Ở và Phát Triển Cộng Đồng 
Châu Phi) hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư Diaspora Châu Phi ở Miền Nam Quận 
King thông qua một chương trình thí điểm để giúp phát triển lực lượng lao động theo hình 
thức giáo dục và hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong ngành công nghiệp liên quan đến Cảng như 
xây dựng và hàng không. 

 
• Asian Counseling & Referral Service (Tổ chức Dịch Vụ Tư Vấn và Giới Thiệu Việc Làm 
Châu Á) đang hợp tác với UFCW Local 21, liên hiệp này đại diện cho các công nhân của 
Hudson News, những người đã bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề. Người lao động 
được kết nối với các dịch vụ quản lý hồ sơ việc làm của ACRS để được cung cấp các hỗ 
trợ tìm kiếm việc làm phù hợp về mặt văn hóa trong các ngành liên quan đến cảng. 

 
• Vào tháng 12 năm 2020, chương trình đào tạo việc làm do người bản xứ thiết kế dựa 
trên hiểu biết về sang chấn của Chief Seattle Club – Native Works – đã ra mắt Sovereignty 
Farm, một trang trại dành cho người Mỹ da đỏ thành thị ở Tukwila, với các công việc xanh 
cho Những Người Học Nghề Là Người Mỹ Da Đỏ/Alaska Bản Địa vô gia cư. Những người 
học nghề sẽ được học về cách quản lý đất và nước, thiết kế và quy hoạch vườn cũng như 
loại bỏ các sinh vật ngoại lai, trang bị kiến thức cho họ về các công việc xanh tại các khu 
vực sinh sống của Cảng trên Sông Duwamish. 

 
• El Centro de la Raza cung cấp tiếp cận, giáo dục, và giới thiệu mở rộng cho người Mỹ 
La-tinh và những người tham gia chương trình đến từ các nền văn hóa đa dạng các 
chương trình học nghề sơ bộ có liên quan trong các ngành công nghiệp liên quan đến cảng 
như các ngành nghề xây dựng để có được việc làm ổn định, tập trung vào các cộng đồng 
xung quanh văn phòng mới tại Federal Way. 

 
 
Thông tin chi tiết và tài liệu đề xuất có sẵn tại https://www.portseattle.org/programs/south-king- 
 county-fund-economic-recovery-grants-program 
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Chỉ Số Công Bằng - phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu 
Trên khắp khu vực của chúng ta, có những chênh lệch lớn về mức độ phơi nhiễm ô nhiễm, khả 
năng tiếp cận các cơ hội kinh tế và mức sống chung. 

 
Cảng đã xây dựng Chỉ Số Công Bằng như một công cụ để nhận diện những bất bình đẳng về 
môi trường và kinh tế xã hội, và sử dụng thông tin đó để hướng các nguồn lực đến các khu vực 
cần nhất, nâng cao khả năng tiếp cận cơ hội cho tất cả các thành viên cộng đồng. 

 
Bản đồ tương tác hiển thị mô tả trực quan về những chênh lệch xã hội và môi trường ở Quận 
King. Thông qua sử dụng 21 chỉ số thuộc 4 nhóm là kinh tế, khả năng tiếp cận, khả năng sinh 
sống và môi trường, Chỉ Số Công Bằng minh họa mức độ chịu gánh nặng ô nhiễm và bất bình 
đẳng xã hội mà các cộng đồng khác nhau gặp phải. 

 
"Chỉ Số Công Bằng là một công cụ hữu hiệu, và tôi rất vui khi chúng tôi có thể cung cấp 
công cụ này cho tất cả các đơn vị trong Cảng và công chúng. Công cụ này cung cấp 
cho chúng ta nhiều thông tin, nhưng trên hết vẫn nhằm nâng cao khả năng trở thành 
một tổ chức bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc của chúng tôi,” Peter Steinbrueck, 
Ủy Viên Cảng Seattle cho biết. “Với công cụ mới và quan trọng này, chúng tôi đang 
đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về nơi chúng ta phân bổ các nguồn lực và cách 
chúng ta xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa, đích thực với các cộng đồng bị ảnh 
hưởng từ hoạt động của Cảng”. 

 

Tìm hiểu cách Cảng đang thu hẹp khoảng cách về bất bình đẳng thông qua các dự án cải thiện 
nền kinh tế, khả năng tiếp cận, khả năng sinh sống và môi trường. 
 https://www.portseattle.org/equity-index 

 

Ngoài việc phân bổ công bằng các nguồn lực của Quỹ Miền Nam Quận King, nhân viên Cảng 
sử dụng Chỉ Số Công Bằng để thông tin cho các quyết định tài trợ và thông báo rộng rãi các 
quyết sách trên toàn Cảng. 

 
Bằng cách cung cấp cho công chúng Chỉ Số Công Bằng, Cảng có thể chia sẻ dữ liệu giúp phá 
bỏ các rào cản mang tính cấu trúc để các cộng đồng bị thiệt thòi từ trước đến nay, đặc biệt là 
các cộng đồng da màu, có thể tiếp cận với các nguồn lực họ cần để phát triển. 

 
Đăng ký tham gia khóa đào tạo trực tuyến của Văn Phòng Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập 
về cách sử dụng Chỉ Số Công Bằng vào 10 giờ - 11 giờ 15 phút sáng ngày 5 tháng 10  
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