
12 Tổ Chức Quận Nam King Nhận 2,5 Triệu Đô La Để Hỗ Trợ Phục Hồi Kinh Tế 
Công Bằng  

Seattle – Hỗ trợ phục hồi công bằng trong các cộng đồng của chúng tôi và giúp tuyển dụng một 
thế hệ công nhân mới cho các ngành liên quan đến Cảng, Cảng Seattle hôm nay đã công bố 12 
tổ chức sẽ nhận được 2,5 triệu đô la tài trợ thông qua Chương Trình Phục Hồi Kinh Tế của Quỹ 
Tác Động Cộng Đồng Quận Nam King.  12 tổ chức trong các cộng đồng xung quanh Sân Bay 
Quốc Tế Seattle-Tacoma (SEA), mỗi tổ chức sẽ nhận được 250.000 đô la tài trợ cho các dự án 
kích thích phục hồi kinh tế ở những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19, thông 
qua giáo dục và hỗ trợ tìm kiếm việc làm, học tập dựa trên kỹ năng, các chương trình trước khi 
học nghề trong các ngành liên quan đến Cảng, phục hồi môi trường sống và các chương trình 
việc làm xanh tại các khu vực sinh sống tại Cảng. 

 Ủy Viên Hamdi Mohamed cho biết “Những khoản tài trợ này hỗ trợ các dự án tạo việc làm và 
cơ hội làm việc một cách hiệu quả và có chủ đích ở những nơi cần thiết nhất,”. “Chúng tôi rất 
vui mừng được giới thiệu một thế hệ công nhân mới đến với các ngành nghề hàng không, hàng 
hải, xây dựng và những công việc xanh liên quan đến Cảng mang lại mức lương và phúc lợi 
tốt.” 

Với mối 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 có vị trí độc đáo giúp mang 
tới sự phục hồi công bằng.   Hiện nay, đầu tư phát triển lực lượng lao động là yếu tố có tầm 
quan trọng đặc biệt vì nhiều ngành liên quan đến Cảng tiếp tục thiếu hụt nhân sự.  Cảng đã trao 
nhiều hợp đồng cho các tổ chức phục vụ cộng đồng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc khủng 
hoảng kinh tế hiện nay trong những dự án kết nối với các ngành liên quan đến Cảng, bao gồm 
hàng không, hàng hải, xây dựng và các ngành công việc xanh. 

Cảng cam kết đầu tư 10 triệu đô la vào Quỹ Tác Động Cộng Đồng Quận Nam King 
(SKCCIF) từ năm 2020 đến năm 2024 với 1,5 triệu đô la được cung cấp cho năm 2021. 

Chìa khóa tài trợ nhiều năm để thành công 

Trong năm tài trợ thứ hai, Cảng đã nỗ lực để loại bỏ những rào cản khiến các dự án cộng đồng 
khó đạt được các mục tiêu của họ. Dựa trên phản hồi của cộng đồng rằng các khoản tài trợ 
ngắn hạn gây khó khăn cho việc đầu tư vào lập kế hoạch và thực hiện dài hạn, Cảng đã đưa ra 
các tài trợ nhiều năm. Tất cả 12 đơn vị đều được nhận tài trợ nhiều năm — trong đó 10 tổ chức 
sẽ nhận được tài trợ ba năm và hai tổ chức sẽ nhận được tài trợ hai năm. 

Bookda Gheisar, Giám Đốc Cấp Cao của Cảng thuộc Văn Phòng Công Bằng, Đa Dạng và 
Hòa Nhập cho biết: “Đầu tư nhiều năm vào các tổ chức trong cộng đồng tạo cơ hội phát triển 
những ý tưởng hay do cộng đồng thiết kế, nhằm giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất của 
cộng đồng”. “Khoản đầu tư 250.000 đô la vào mỗi tổ chức trong số 12 tổ chức phi lợi nhuận của 
Quận Nam King phản ánh cam kết của Cảng nhằm tạo dựng một lực lượng lao động có kỹ 
năng và được chuẩn bị tốt bao gồm cả các cộng đồng da màu.” 

Tổ chức nhận tài trợ El Centro de la Raza sẽ cung cấp cho những người Latinh trong các cộng 
đồng của Quận Nam King cơ hội tiếp cận các chương trình trước khi học nghề thông qua văn 
phòng Federal Way của họ. 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund


Phòng Dịch Vụ Thanh Niên, các chương trình phát triển lực lượng lao động và các dịch vụ trọn 
gói của El Centro tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt trong việc cung cấp các 
hoạt động tiếp cận toàn diện và phù hợp về mặt văn hóa cho các công việc liên quan đến Cảng. 
 

Estela Ortega, Giám Đốc Điều Hành của El Centro de la Raza cho biết “Người Latinh tiếp 
tục là một trong những nhóm nhân khẩu học phát triển nhanh nhất, giữ chân và phát triển lực 
lượng lao động trẻ.  El Centro De La Raza luôn có sự gắn kết sâu sắc với cộng đồng, mang lại 
cho chúng tôi sự tin tưởng cần thiết để tạo cơ hội nhằm nâng cao và trao quyền cho người của 
chúng tôi trong các ngành khác nhau do Cảng Seattle cung cấp. Chúng tôi tự hào đóng vai trò 
là một liên lạc viên và kết nối những người Latinh với các cơ hội nghề nghiệp nhằm tạo ra tác 
động tích cực trên toàn Quận King”. 

Tổ chức nhận tài trợ Nhà Ở và Phát Triển Cộng Đồng Châu Phi sẽ sử dụng tài trợ của Cảng để 
tiếp tục chương trình thí điểm nhằm cung cấp giáo dục và hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong các 
ngành liên quan đến Cảng. 

Hamdi Abdulle, Giám Đốc Điều Hành, tổ chức Nhà Ở và Phát Triển Cộng Đồng Châu Phi 
cho biết: “Chúng tôi cảm ơn Cảng Seattle vì sự tài trợ nhiều năm này. Chúng tôi xây dựng các 
chương trình của mình để tạo ra những tác động sâu sắc và tích cực trong nhiều năm tới. 
Chúng tôi tin tưởng vào sự nhất quán và chúng tôi đánh giá cao nguồn tài trợ của Cảng Seattle 
đã đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Sự nhất quán trong tài trợ này rất quan trọng đối với sự 
phát triển lực lượng lao động của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi xây dựng một chương 
trình có ý nghĩa và tác động hơn”. 

12 tổ chức mới và tiếp tục nhận tài trợ 

Các Tổ Chức Tiếp Tục Nhận Tài Trợ 

Nhà Ở và Phát Triển Cộng Đồng Châu Phi hỗ trợ các cộng đồng di dân gốc Phi ở Quận Nam 
King bằng chương trình thí điểm cung cấp giáo dục và hỗ trợ xin việc làm trong các ngành kỹ 
thuật liên quan đến Cảng như xây dựng và hàng không.   

Doanh Nghiệp Chấm Dứt Chế Độ Nô Lệ và Buôn Người (BEST) phục vụ những người sống 
sót sau nạn buôn người và thanh thiếu niên có nguy cơ, sống trong các cộng đồng gần sân bay 
gồm Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac và Tukwila. Dự án này thúc 
đẩy sự phục hồi kinh tế ở Quận Nam King bằng cách cung cấp chương trình đào tạo sẵn sàng 
làm việc, hỗ trợ người sử dụng lao động trong các ngành liên quan đến Cảng, tạo cơ hội thực 
tập được trả lương và việc làm cho những nạn nhân buôn người và thanh niên có nguy cơ 
trong các ngành liên quan đến Cảng.  

CARES của Washington hỗ trợ người khuyết tật và người có thu nhập thấp thực hiện được 
mục đích, tiềm năng và sức mạnh của họ. Dự án Kết Nối để Thành Công hỗ trợ các cộng đồng 
BIPOC sống xung quanh các cơ sở của Cảng Seattle tham gia và hoàn thành thành công các 
chương trình trước khi học nghề trong các ngành liên quan đến Cảng như xây dựng, công 
nghiệp xanh, sản xuất và hàng không vũ trụ.   

https://www.achdo.org/
https://www.bestalliance.org/
https://www.caresofwa.org/


El Centro de la Raza cung cấp dịch vụ tiếp cận, giáo dục và giới thiệu cho người Latinh và 
những người tham gia chương trình đa văn hóa khác trong các chương trình trước khi học 
nghề có liên quan trong các ngành liên quan đến cảng, chẳng hạn như ngành xây dựng để có 
được việc làm lâu dài. Dự án này tập trung vào các cộng đồng xung quanh văn phòng Federal 
Way mới.  

Đối Tác trong Việc Làm cung cấp dịch vụ an ninh và cố vấn kinh tế cho những người tị nạn và 
di dân mới đến ở Quận Nam King. Dự án này có hai lĩnh vực, một là cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ cho những người tìm việc nhập cư bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong ngành hàng không, 
và một là tiếp tục chương trình đào tạo việc làm xanh cho thanh niên bắt đầu vào mùa hè năm 
2020 theo bản kiến nghị cơ hội của Cảng.  

 

 

Washington Maritime Blue điều hành Dự Án Tăng Tốc Thanh Niên Hàng Hải, nhằm mục đích 
tạo cơ hội học tập các kỹ năng phù hợp với văn hóa để chuẩn bị cho những người trẻ tuổi có 
được những công việc có mức lương phù hợp trong lĩnh vực Hàng Hải. Dự án được thiết kế 
đặc biệt cho thanh niên da màu và cung cấp cơ hội cho thanh niên từ các cộng đồng chưa 
được phục vụ, những người có sở thích tìm hiểu về lĩnh vực hàng hải và thiết kế/phát triển dự 
án khởi nghiệp.   

Tổ Chức Nhận Mới  

Ủy Ban Học Việc Chung về Hàng Không Vũ Trụ (AIAC) Học Viện Chế Tạo là một chương 
trình tập trung trước khi học nghề hàng không và hàng hải dành cho cư dân Quận Nam King. 
Chương trình được cung cấp miễn phí cho người tham gia và mang lại một lộ trình nghề nghiệp 
nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất tiên tiến. Chương trình 
cung cấp các tín chỉ đại học và cơ hội nhận được chứng chỉ hoàn thành học nghề được công 
nhận trong ngành.   

Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Chính sẽ trang bị kiến thức cho những người tham gia để 
đảm bảo họ nhận được việc làm có chất lượng trong các công việc xanh thông qua một môi 
trường học tập kết hợp. Thông qua phần trực tiếp của chương trình, những người tham gia sẽ 
làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ Dynamic Waters LLC, để tìm hiểu về quản lý nước mưa và 
lắp đặt hệ thống máng xối mưa. Một nhà thầu phụ khác, Yes Farm, sẽ đào tạo những người 
tham gia về cách loại bỏ thực vật xâm lấn và làm vườn đô thị. Những người tham gia sẽ xây 
dựng nhà kính với Garden of Eden Urban Farming và họ sẽ có kinh nghiệm thực tế trong việc 
bảo trì, lắp đặt và bảo trì các tấm pin mặt trời với KB Electric và trong các dự án xây dựng xanh 
với Henry’s Landing LLC.   

Liên Minh Dân Sự Người Latinh Xây Dựng Các Nhà Lãnh Đạo Ngành Trong Tương Lai 
(BFIL) là một chương trình Học Việc tập trung vào các ngành nghề khác nhau (Công Nghệ 
Hàng Hải (Kỹ Thuật Viên), Phát Triển Phần Mềm (liên quan đến số hóa hàng hải), Thợ Mộc để 
có chứng nhận LEED (Lãnh Đạo về Thiết Kế Năng Lượng và Môi Trường) và Trường Đào Tạo 
CDL Giao Thông Vận Tải. BFIL sẽ hợp tác với các nhà thầu, công đoàn, chủ sử dụng lao động 
để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp từ chương trình sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ năng của ngành.   

https://www.elcentrodelaraza.org/
https://partnerinemployment.org/
https://maritimeblue.org/
https://www.ajactraining.org/about/
https://www.facebook.com/Keytechlabs
https://latinocivicalliance.org/


Con Đường Sự Nghiệp Công Nghệ Hàng Không Neighborhood House mô hình dự án 
Upskill/Backfill bao gồm các lộ trình nghề nghiệp trong công nghệ hàng không và sản xuất 
thông qua quan hệ đối tác với các nhà cung cấp đào tạo và chủ sử dụng lao động. Mục tiêu là 
kết nối những người tìm việc với các lộ trình nghề nghiệp dẫn đến thăng tiến nghề nghiệp và 
thăng tiến trong lĩnh vực hàng không.   

 

Dự án Goodwill của Evergreen (Seattle) hỗ trợ thanh niên gặp phải rào cản quan tâm đến 
việc khám phá không gian vũ trụ và nghề nghiệp xanh, đồng thời giúp họ chuẩn bị để tiếp tục 
học tập hoặc xin việc. Các sinh viên tham gia vào Chương Trình Hàng Không Vũ Trụ Thanh 
Niên ở Quận Nam King (YAP South), chương trình này xây dựng sự tự tin, kỹ năng xã hội và 
kiến thức về lĩnh vực hàng không vũ trụ ở sinh viên đồng thời cung cấp vốn xã hội vô giá, mạng 
lưới chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm việc được trả lương trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. 

 World Relief Seattle  cố gắng thúc đẩy nền kinh tế địa phương bằng cách tạo ra những lộ 
trình rõ ràng cho người tị nạn và người nhập cư thoát khỏi đói nghèo và những nhân viên mới 
vào trở thành những công việc có tay nghề cao, được trả lương cao hơn tại SEA. Đối tác sẽ đạt 
được mục tiêu này thông qua việc làm toàn diện, các dịch vụ trọn gói liên quan đến công việc 
và thông qua quan hệ đối tác với các chủ sử dụng lao động hiện tại ở SEA cung cấp các công 
việc có mức lương cao hơn (18 đô la đến 19 đô la trở lên mỗi giờ). 

Tìm hiểu thêm về những tổ chức nhận tài trợ của năm nay  

Đọc thêm về những công tác phục hồi kinh tế của tổ chức nhận tài trợ SKCCIF  

• Chương Trình Hàng Hải Thanh Niên Mang Đến Thật Nhiều Cơ Hội 
• Kết Nối Những Người Sống Sót Sau Nạn Buôn Người với Nghề Nghiệp 
• Người Nhận Tài Trợ của Cảng Loại Bỏ Rào Cản nhờ Hỗ Trợ Được Cá Nhân Hóa 
• Chuẩn Bị Nghề Nghiệp liên quan đến Hàng Không cho Người Nhập Cư và Người Tị 

Nạn 

Giới Thiệu về Quỹ Tác Động Cộng Đồng Quận Nam King 

Cảng Seattle đã thành lập Quỹ Tác Động Cộng Đồng Quận Nam King vào năm 2019 để phát 
triển quan hệ đối tác dựa trên công bằng và cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho các cộng 
đồng thiệt thòi gần sân bay. 

Ban đầu quỹ giải quyết vấn đề tiếng ồn ở sân bay, sức khỏe môi trường và tính bền vững. Để 
đối phó với tác động tàn phá của COVID-19, Ủy Ban Cảng đã bổ sung phát triển kinh tế như 
một trọng tâm bổ sung cho Quỹ Quận Nam King. 

Tìm hiểu thêm về Trợ Cấp Phục Hồi Kinh Tế của Quỹ Quận Nam 
King>https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-
economic-recovery-program 

https://nhwa.org/
https://evergreengoodwill.org/
https://worldrelief.org/western-wa/
https://www.portseattle.org/blog/youth-maritime-program-brings-ocean-opportunity
https://www.portseattle.org/blog/connecting-human-trafficking-survivors-careers
https://www.portseattle.org/blog/port-grantee-removes-barriers-personalized-support
https://www.portseattle.org/blog/preparing-immigrant-and-refugee-careers-take
https://www.portseattle.org/blog/preparing-immigrant-and-refugee-careers-take
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program

