Mười Tám Tổ Chức Phía Nam Quận King Sẽ Được Cấp $688.000 Tiền Tài Trợ Cho Các
Hoạt Động Cải Thiện Môi Trường
Mười tám tổ chức phục vụ cộng đồng quanh khu vực Sân Bay Quốc Tế Seattle-Tacoma (SEA)
sẽ nhận được các khoản trợ cấp môi trường trong đợt tài trợ thứ hai của Quỹ Tác Động Cộng
Đồng Phía Nam Quận King (South King County Community Impact Fund) của Hội Đồng Cảng
Seattle. Hội Đồng Cảng đã cấp $688.000 tiền tài trợ cho các dự án nâng cấp môi trường công
cộng ở Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac và Tukwila. Các dự án do
cộng đồng dẫn dắt sẽ bao gồm phục hồi rừng đô thị, bảo trì các con đường mòn trong công
viên, quản lý môi trường cho thanh thiếu niên, cải tạo các vườn cộng đồng và xây dựng đường
cho xe đạp.
Các dự án được chọn phản ánh tính đa dạng, phong phú của vùng Phía Nam Quận King và
hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng quanh khu vực sân bay.
Chương trình trợ cấp này thể hiện cam kết của Hội Đồng Cảng đối với các khu vực dân cư thân
cận nhất ở Phía Nam Quận King, là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19 và
phải chịu những tác động môi trường không tương xứng, có ít công viên và không gian xanh
hơn.
Ủy Viên Toshiko Hasegawa phát biểu: “Việc hỗ trợ các dự án cộng đồng là cách thức để chúng
tôi thúc đẩy quá trình hồi phục công bằng và thay đổi để hệ thống của chúng ta toàn diện hơn.
Những chương trình như thế này giúp tạo ra các không gian lành mạnh và cởi mở, tạo hướng
đi cho các công việc liên quan đến bảo tồn môi trường và tạo điều kiện để người dân có thể
thực hiện các hoạt động giải trí ngoài trời một cách an toàn”.
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Hợp tác cộng đồng
Chương Trình Trợ Cấp Công Viên đã giúp đổi mới hoàn toàn cách Hội Đồng Cảng hợp tác với
các cộng đồng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội nhận trợ cấp. Từ năm 2020, Hội
Đồng Cảng đã phối hợp với một nhóm liên lạc viên đa văn hóa, đa ngôn ngữ để xác định và
xóa bỏ rào cản ngăn các cộng cồng tham gia vào chương trình bằng cách cùng nhau soạn thảo
tài liệu chương trình trợ cấp và hỗ trợ liên lạc viên thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng
để thúc đẩy cơ hội nhận trợ cấp.
“Là một cư dân Des Moines, Washington, tôi thực sự thích thú với vai trò liên lạc viên cộng
đồng cho Chương Trình Trợ Cấp Môi Trường vì đây là cơ hội để tôi thấu hiểu vai trò của Cảng
Seattle ở vùng Phía Nam Quận King, cũng như tìm hiểu về các cơ hội tài trợ. Thật tuyệt khi
được làm việc với các nhân viên của Cảng, gặp gỡ các liên lạc viên khác và học hỏi chiến lược
thu hút các tổ chức mới tham gia chương trình từ chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Tôi thực sự
hứng khởi khi nghe rằng hoạt động tiếp cận của chúng tôi đã giúp tăng thêm số lượng đơn
đăng ký từ cộng đồng vào các dự án như Chương Trình Quốc Tế Trao Quyền Cho Các Thanh
Thiếu Niên Châu Phi Nhiều Khát Vọng (AYDEPI). Họ sẽ được tài trợ để tiến hành dọn sạch các
không gian công viên với sự tham gia của thanh thiếu niên da màu ở vùng Phía Nam Quận
King” - trích lời Nimo Ahmed, liên lạc viên cộng đồng của Hội Đồng Cảng.
Thông qua nỗ lực và sự hỗ trợ cật lực của các liên lạc viên, lần đầu tiên chương trình nhận
được một số dự án đến từ những nhóm chuyên thực hiện các dự án môi trường.
“Chúng tôi thực sự phấn khởi khi có thể đoàn kết cộng đồng lại để cùng nhau nâng cao ý thức
môi trường trong các cộng đồng, một vấn đề thường bị bỏ sót trong các phong trào về môi
trường. Với sự tham gia của thanh thiếu niên nhóm thiểu số vào các sáng kiến Federal Way và
Des Moines, chúng ta chắc chắn sẽ được chứng kiến nhiều kết quả thú vị từ dự án này. Nimo
(liên lạc viên cộng đồng của Hội Đồng Cảng) đã liên hệ với chúng tôi khi chúng tôi đang tìm
kiếm các nguồn lực hỗ trợ nâng cao ý thức môi trường. Sự khích lệ và tận tâm của cô ấy đã
giúp chúng tôi có đủ can đảm nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp của Hội Đồng Cảng Seattle” Beatrice Kiraguri, Giám Đốc Điều Hành, Chương Trình Quốc Tế Trao Quyền Cho Các
Thanh Thiếu Niên Châu Phi Nhiều Khát Vọng (AYDEPI).
Với Liên Minh Tilth, một đơn vị lần đầu được nhận tài trợ và là một tổ chức phi lợi nhuận thúc
đẩy sinh thái đô thị và làm vườn theo hướng hữu cơ, họ sẽ sử dụng khoản tiền từ Hội Đồng
Cảng để hợp tác với cộng đồng trong các dựa án khởi động trồng những loại cây ăn được có
tính phù hợp về văn hóa.
“Dự án này sẽ đóng vai trò như chất xúc tác giúp tăng cường sản xuất thực phẩm và trao
quyền cho người nhập cư, người tị nạn và các cộng đồng người Da Đen, người Bản Địa hoặc

người da màu (BIPOC) để họ trồng các loại cây phù hợp với chế độ ăn của họ, cho gia đình
của họ, và với một số người là để bán ra thị trường ở những quầy thực phẩm ở Tây Nam Quận
King. Chúng tôi sẽ phối hợp với từng đối tác của mình trong các cuộc họp mặt giúp trang bị
kiến thức để quyết định về giống, chọn các loại cây phù hợp với nhiều nhóm văn hóa khác
nhau, rồi từ đó sắp xếp lớp họp để hỗ trợ từng nhóm bắt đầu trồng các loại cây và hiểu về các
phương thức nhân giống hữu cơ”. Selena Ligrano, Nhà Đào Tạo Đường Dây Nóng về Vườn
cho Liên Minh Tilth.
Tài trợ trong nhiều năm
Trong lần tài trợ năm thứ hai này, Hội Đồng Cảng đã cấp khoản tài trợ trong nhiều năm cho
những đơn vị đăng ký có các dự án kéo dài một, hai hoặc ba năm, với số tiền lên đến $20.000
mỗi năm. Mười tổ chức đã nhận được khoản tài trợ 3 năm, điều đó cho thấy hướng tài trợ mới
này khá phổ biến. Việc tài trợ trong nhiều năm cho phép các nhóm cộng đồng đầu tư vào việc
lập kế hoạch và triển khai dài hạn, từ đó tăng cường tác động từ các khoản đầu tư vào cộng
đồng của Cảng, cũng như giúp hỗ trợ việc thực hiện và triển khai các dự án bền vững.
Tìm hiểu thêm về 18 tổ chức sẽ nhận được tài trợ:
1. Weed Warriors sẽ lắp đặt cơ sở hạ tầng xanh cho Vườn Cộng Đồng New Start để cấp
điện và WiFi cho các sự kiện giáo dục, hội thảo và các lớp học do Trường Trung Học
Phổ Thông New Start giảng dạy ở Burien. Dự án này được tài trợ $14.600.
2. Tổ chức Đối Tác Việc Làm sẽ tiếp tục các chương trình đào tạo việc làm có trả lương
trong lĩnh vực bảo tồn môi trường dành cho thanh thiếu niên nhập cư và tị nạn, họ sẽ
được học cách khôi phục và duy trì các công viên, xác định các loài thực vật bản địa và
xâm lấn, cũng như khôi phục và thiết kế các khu vực trồng cây. Dự án này sẽ được thực
hiện ở SeaTac, Burien, Tukwila và được tài trợ $60.000 trong ba năm tới.
3. Liên Minh Tilth sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kéo dài nhiều năm của mình để giúp
đào tạo về môi trường và phát triển năng lực cộng đồng, trong đó các học viên được tìm
hiểu và áp dụng kỹ năng để giải quyết các vấn đề về thực phẩm và môi trường trong
cộng đồng của mình. Tilth sẽ phục vụ các cộng đồng ở Burien, Des Moines, Federal
Way, SeaTac và Tukwila và được tài trợ $45.000 trong ba năm tới.
4. EarthCorps sẽ phối hợp với Thành Phố Burien, các đối tác cộng đồng, tình nguyện viên
và thanh thiếu niên tham gia vào chương trình đào tạo việc làm bảo tồn môi trường của
tổ chức Đối Tác Việc Làm (PIE) để phục hồi và quản lý Công Viên Hilltop rộng 7,4 mẫu
Anh. Dự án này sẽ diễn ra ở Burien và được tài trợ $20.000.
5. Amigos Latinos de Burien sẽ phối hợp với các thành viên cộng đồng để giúp phục hồi
và thúc đẩy khả năng tiếp cận Công viên Arbor Lake ở Burien. Dự án này hướng đến
tăng cường và khuyến khích các thói quen giải trí lành mạnh và được tài trợ $19.850.
6. Trung Tâm Khoa Học Môi Trườngsẽ tiếp tục phục vụ các em học sinh mầm non đến
lớp ba của Khu Học Chánh Highline thông qua các lớp học về môi trường sống và quản
lý bờ biển tại Công Viên Seahurst hoặc qua hình thức ảo. Dự án này sẽ phục vụ Burien
và các em học sinh của Highline và được tài trợ $60.000 trong ba năm tới.
7. Hiệp Hội Bảo Tồn Des Moines Memorial Drive sẽ hợp tác với các thành phố Burien,
Des Moines và SeaTac để tiến hành dán lớp bọc trên các hộp đèn giao thông ở mười
bốn giao lộ chính dọc đường Des Moines Memorial Drive, một con đường dành để
tưởng niệm những người lính đã ngã xuống trong Thế Chiến I. Dự án này cũng sẽ

thành lập ủy ban nghệ thuật để tiếp cận đến những nghệ sĩ có khả năng tạo ra các tác
phẩm lịch sử phù hợp nhằm chỉnh trang cung đường này. Dự án được tài trợ $8.000.
8. Chương Trình Quốc Tế Trao Quyền Cho Các Thanh Thiếu Niên Châu Phi Nhiều
Khát Vọng sẽ làm việc với những thanh thiếu niên nhập cư người Da Đen và Gốc Phi
để cùng họ quản lý và khôi phục các khu công viên ở Federal Way và Des Moines. Dự
án này được tài trợ $60.000 trong ba năm tới.
9. Dirt Corps sẽ phối hợp với thành Phố Burien và thanh thiếu niên để cải tạo Công Viên
Salmon Creek rộng 4,5 mẫu Anh. Những thanh thiếu niên này sẽ được đào tạo và được
trả lương để biết cách di dời các loài cây mang tính đặc thù của một nền văn hóa đơn
lẻ, lập các bản thiết kế cây trồng và trồng vào các loài thực vật bản địa, cũng như thực
hiện các hoạt động bảo trì để đảm bảo nỗ lực phục hồi công viên được thành công. Dự
án này được tài trợ $60.000 trong ba năm tới.
10. Tổ chức Phục Vụ Người Ethiopia tại Washington sẽ tuyển dụng và đào tạo những
nhân viên quản lý rừng ở SeaTac để họ thực hiện dọn sạch công viên và các con
đường mòn trong Công Viên Angle Lake, trong đó bao gồm các công việc như di dời
các loài vật xâm lấn và trồng vào các loài vật bản địa, tổ chức các hoạt động mang tính
giáo dục để thành viên cộng đồng có cơ hội tìm hiểu thêm về việc quản lý chất thải,
cũng như tạo ra các không gian công cộng sạch sẽ, an toàn. Dự án này sẽ được tài trợ
$60.000 trong ba năm tới.
11. Hiệp Hội Mỹ Hàn Federal Way sẽ tiếp tục kế hoạch năm năm của mình nhằm xây
dựng một khu vườn Hàn Quốc ở Federal Way có tên là Vườn Hàn Quốc Hanwoori. Khu
vườn này sẽ cho phép các thành viên cộng đồng được thưởng ngoạn, nuôi trồng và
chăm sóc vườn tược, cũng như tạo cơ hội để trao đổi kiến thức và kết nối giữa các thế
hệ. Dự án này sẽ được tài trợ $60.000 trong ba năm tới.
12. Quỹ The Mountains to Sound Greenway sẽ phối hợp với Thành Phố Burien và tổ
chức Green Burien Partnership nhằm đào tạo cho thanh thiếu niên địa phương biết cách
hỗ trợ các hoạt động khôi phục môi trường sống, kết nối các con đường mòn và kết nối
các cộng đồng đang phát triển tại Công Viên Salmon Creek Ravine. Dự án này được tài
trợ $44.925 trong ba năm tới.
13. Bạn Hữu Công Viên Normandy sẽ tiến hành phục hồi khu rừng rộng 20.000 feet
vuông tại Công Viên Marine View, bao gồm di dời các loài vật xâm lấn, bổ sung sinh
khối cho hệ thống đất, tạo sự đa dạng về cây cối, giảm thiểu dòng chảy của nước mưa,
cải thiện chất lượng không khí và tạo nên một khu vườn đa dạng sinh học bền vững
hơn ở Công Viên Normandy. Dự án này được tài trợ $15.682.
14. Bạn Hữu Công Viên Tiểu Bang Saltwater sẽ tổ chức các sự kiện hàng tháng để khôi
phục môi trường sống tại Công Viên Tiểu Bang Saltwater, bao gồm di dời các thực vật
xâm lấn, trồng các loài cây bản địa và theo dõi chất lượng nước để cung cấp thông tin
cho các cộng đồng xung quanh về tình trạng của khu cửa sông McSorely Creek. Dự án
này sẽ được thực hiện ở Des Moines và được tài trợ $3.310.
15. EarthGen sẽ phối hợp với Khu Học Chánh Highline và các em học sinh trung học phổ
thông, phụ huynh, gia đình và các khu dân cư để tiến hành cải thiện môi trường ở ba
khuôn viên trường học khác nhau, gồm phát triển và triển khai Cơ Sở Hạ Tầng Nước
Mưa Xanh (GSI) chẳng hạn như vườn mưa, vườn cây bản địa hoặc mương lọc sinh
học. Dự án này sẽ được thực hiện ở SeaTac, Burien, Des Moines và được tài trợ
$60.000 trong ba năm tới.
16. Trung Tâm Tài Nguyên Cộng Đồng Bhutan sẽ tiếp tục triển khai trương trình của
mình nhằm giáo dục thanh thiếu niên và người cao niên nhập cư, tị nạn ở Tukwila về

các loài thực vật bản địa cùng lịch sử của chúng trong khu vực, các kỹ thuật trồng và
cách giảm rác thải qua ủ phân. Dự án này được tài trợ $16.000.
17. Tổ Chức Hội Đồng Dịch Vụ sẽ triển khai một chương trình quản lý dài hạn dành cho
thanh thiếu thiên BIPOC và có thu nhập nhất, trong đó sẽ kết hợp các hoạt động tu bổ,
quản lý và giáo dục về không gian công cộng, đồng thời trồng các cây bản địa ở Khu
Bảo Tồn Đồi Duwamish (DHP), ở Tukwila. Dự án này được tài trợ $60.000 trong ba năm
tới.
18. Câu Lạc Bộ Đạp Xe Toros sẽ phát triển khu vực kỹ năng đạp xe vĩnh viễn cùng các
biển hướng dẫn để chia sẻ mẹo đạp xe an toàn tại Trung Tâm Cộng Đồng Burien
(Burien Community Center). Câu Lạc Bộ này cũng sẽ tổ chức các lớp học hướng đến
thành viên cộng đồng Mỹ Latinh ở Burien để giúp họ biết cách đạp xe tốt hơn và ủng hộ
một lối sống tích cực vận động, lành mạnh. Dự án này được tài trợ $19.184.

Giới thiệu về Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King
Chương Trình Trợ Cấp Môi Trường là một chu kỳ của Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam
Quận King được thành lập vào năm 2019 với giá trị $10 triệu đô. Hội Đồng Cảng đã thành lập
Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King (SKCCIF) nhằm phát triển các mối quan hệ
đối tác lấy công bằng làm cơ sở và cung cấp tài nguyên, sự hỗ trợ cho các cộng đồng chưa
được phục vụ đầy đủ gần khu vực sân bay để giải quyết các vấn đề về giảm thiểu tiếng ồn, tình
trạng môi trường và tính bền vững.
Chương Trình Trợ Cấp Môi Trường của Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King sẽ
tiếp tục phối hợp với Quỹ Sinh Thái Cộng Đồng Sân Bay (ACE), một quỹ đã rất thành công
trong đầu tư hơn $360.000 vào 42 dự án môi trường do cộng đồng dẫn dắt từ năm 2017.
Tìm hiểu thêm về Chương Trình Trợ Cấp Môi Trường của Quỹ Phía Nam Quận King

