
Tổng Số Tiền Tài Trợ Trị Giá $3 triệu đô la cho Các Dự Án về Môi Trường và Kinh Tế ở 
Phía Nam Quận King 

Các nhóm do cộng đồng dẫn dắt hiện có thể đăng ký xin nhận tài trợ từ Cảng Seattle nhằm cải 
thiện môi trường địa phương và tăng cường cơ hội kinh tế cho các khu vực gần Sân Bay Quốc 
Tế Seattle–Tacoma (SEA). Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King (SKCCIF) đã chính 
thức phát động vòng thứ ba. Trong dịp này, các tổ chức có thể đăng ký nhận các khoản tài trợ 
kéo dài nhiều năm lên đến $60,000 đối với chương trình Trợ Cấp Môi Trường hoặc lên đến 
$250,000 cho các dự án Phục Hồi Kinh Tế. Tổng ngân sách dành cho chương trình Trợ Cấp 
Môi Trường là $500,000, còn đối với các dự án Phục Hồi Kinh Tế, số tiền này lên đến $2.5 
Triệu đô la. 

“Các khoản tài trợ cho các dự án do cộng đồng dẫn dắt đã mang lại gần $5 triệu đô la cho Phía 
Nam Quận King. Đầu tư trực tiếp vào cộng đồng là một trong những hướng đi tốt nhất để phục 
hồi nền kinh tế”, trích lời Bà Hamdi Mohamed, Ủy Viên Cảng Seattle. “Quan trọng hơn cả, 
chúng ta đang mở rộng các mối quan hệ đối tác dựa trên tính công bằng với các cộng đồng ở 
khu vực gần Cảng. Những mối quan hệ đối tác này tiếp sức cho các ngành công nghiệp liên 
quan đến Cảng phát triển mạnh mẽ thông qua mạng lưới quan hệ, sự đổi mới và một nguồn 
nhân lực tiềm tàng. Bên cạnh đó, những mối quan hệ đối tác này còn hỗ trợ cho Cảng và cộng 
đồng thông qua việc đề cao công lý môi trường chung và các chương trình phát triển kinh tế 
bình đẳng.” 

Cảng đã thành lập Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King vào năm 2019 để tăng 
cường cơ hội cho các cộng đồng vốn đa dạng về mặt văn hoá, sắc tộc và trước đây chưa được 
phục vụ đủ đầy. Quỹ SKCCIF là một cách thức hành động của Cảng để hướng đến tầm nhìn đã 
đặt ra về một sự phục hồi công bằng, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống tốt đẹp. 
Quỹ sẽ trao khoản tiền tài trợ $10 triệu đô la từ năm 2019 đến năm 2024. Hơn 54 dự án đã 
nhận được kinh phí từ Quỹ SKCCIF kể từ năm 2019, góp phần mang lại kết quả tích cực cho 
các dự án do cộng đồng dẫn dắt. Nhiều dự án trong số này đã tăng cường hỗ trợ cho những 
cộng đồng không nói tiếng Anh, vốn chưa được phục vụ đủ đầy, để họ có thể nộp đơn xin việc, 
đồng thời tuyển người cho các chương trình tiền thực tập, cũng như những công việc trong 
ngành hàng hải, gây dựng vườn tược, vệ sinh nơi công cộng và tăng cường trang bị kiến thức 
về môi trường. 

"Tổ Chức Cứu Trợ Toàn Cầu Tây Washington (World Relief Western Washington) phục vụ 
người tị nạn, người xin tự nạn và người nhập cư (bao gồm những tù binh nhân đạo được sơ 
tán khỏi Afghanistan và Ukraine) – những cộng đồng chịu ảnh hưởng sâu sắc trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19", trích lời Ông Medard Ngueita, Giám đốc điều hành 
của Tổ Chức. "Quỹ Tác Động Cộng Đồng Phía Nam Quận King tạo điều kiện cho chúng tôi có 
thể kết nối những nhóm người này với các cơ hội việc làm tại các hãng sở ở Cảng Seattle, với 
mức tiền công không chỉ đủ sống, mà còn có thể giúp họ phát triển trong cộng đồng. Đổi lại, 
đây cũng chính là một động thái thúc đẩy nền kinh tế địa phương." 

Ông Ayanle Ismail, Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Bridging Cultural Gaps cho hay: "Chương 
trình tài trợ này mang đến cho các tổ chức như chúng tôi một tiếng nói cho tương lai của cộng 
đồng." "Chúng tôi đang trồng thêm cây vì sự bền vững, nhưng mối quan hệ đối tác này còn cho 
phép chúng tôi nhân rộng sự gắn kết về mặt xã hội và văn hoá vì lợi ích của những thế hệ mai 
sau." 

 

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


Quy Trình Đăng Ký 

• Quý vị có một dự án mở đường cho khả năng phát triển lực lượng lao động, tạo ra công 
ăn việc làm hay phục hồi kinh tế trong các ngành công nghiệp liên quan đến Cảng? Hãy 
đăng ký Chương Trình Phục Hồi Kinh Tế. Tìm hiểu thêm> 

• Quý vị có một dự án giúp mọi người có thêm khả năng sử dụng không gian xanh và cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng ở Burien, Des Moines, Federal Way, 
Normandy Park, SeaTac và Tukwila Hãy đăng ký tham gia Chương Trình Trợ Cấp Môi 
Trường. Tìm hiểu thêm> 

Các tổ chức có thể đăng ký cùng lúc các khoản tài trợ một năm và tài trợ kéo dài nhiều năm. 
Không có dự án nào là quá nhỏ. Các nhân viên của Cảng sẽ tổ chức các buổi cung cấp thông 
tin và hỗ trợ kỹ thuật để giúp đỡ cho các cá nhân và tổ chức thực hiện quy trình đăng ký. 

• Đăng ký để được nhận tài trợ $100,000 trong một năm, và lên đến $250,000 kéo dài 
nhiều năm đối với các dự án phục hồi kinh tế. 

• Đăng ký để được nhận tài trợ $20,000 trong một năm, và lên đến $60,000 kéo dài nhiều 
năm đối với các dự án môi trường. 

Thông Tin về Chương Trình Phục Hồi Kinh Tế 

Liên quan đến tất cả các nhóm ngành kinh tế trọng điểm của Washington và có mối quan hệ với 
hơn 500 hãng sở hoạt động tại các cơ sở nơi đây, Cảng có một vị thế đặc biệt để góp phần dẫn 
dắt công cuộc phục hồi khu vực. 

Chương Trình Phục Hồi Kinh Tế kết nối các cơ hội kinh tế với các cộng đồng cần được hỗ trợ 
nhất thông qua quá trình tuyển dụng một thế hệ nhân viên mới cho các ngành công nghiệp liên 
quan đến Cảng. Cảng đã trao hợp đồng cho các tổ chức phục vụ các cộng đồng chịu ảnh 
hưởng sâu sắc nhất từ 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 cất và các ngành công nghiệp 
xanh. 
 
Các dự án do cộng đồng dẫn dắt giúp trang bị kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết cho 
người tham gia, để họ có thể tìm được và giữ được công ăn việc làm với mức độ phức tạp 
ngày càng cao, cùng mức lương có thể nuôi sống gia đình tại Cảng cũng như ở các ngành 
công nghiệp liên quan đến cảng. 
 
 
Tìm hiểu về 12 tổ chức Phía Nam Quận King đã được cấp kinh phí ở vòng thứ 2> 

 
Đăng Ký để được Xác Định Tư Cách Hợp Lệ Tham Gia Chương Trình trước ngày 20 
tháng Mười năm 2022. 

Tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn, các tài liệu về quy trình đề xuất, cũng như các dự án đã 
được cấp tiền trước đây> 

 

 

 

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-environmental-grants-program
https://www.portseattle.org/news/12-south-king-county-organizations-receive-25-million-support-equitable-economic-recovery
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


Giới Thiệu về Các Khoản Trợ Cấp Môi Trường 

Thông qua khoản tài trợ và những mối quan hệ đối tác với các tổ chức do cộng đồng dẫn dắt, 
Chương Trình Trợ Cấp Môi Trường đã hướng các khoản đầu tư của Cảng đến các dự án trong 
thành phố xung quanh sân bay để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện không gian xanh 
và phục hồi rừng. 

Trước những tác động về mặt sức khoẻ và kinh tế của dịch COVID-19 lên các cộng đồng có 
thu nhập thấp và cộng đồng da màu, nhu cầu được đầu tư của Phía Nam Quận King đã trở nên 
bức thiết hơn bao giờ hết, bởi những thành viên ở cộng đồng này ít được tiếp cận với công 
viên và không gian xanh hơn so với các khu vực khác trong Quận. 

Các cộng đồng ở Phía Nam Quận King đã phải chịu các tác động về mặt môi trường không 
tương xứng vì những hoạt động sử dụng đất thiếu công bằng, cũng như vì phải di dời bởi lý do 
kinh tế suốt một quá trình dài, khiến những cộng đồng bên lề xã hội ngày càng phải dịch 
chuyển xa về phía nam. 

Chương Trình Trợ Cấp Công Viên đã giúp đổi mới hoàn toàn cách Cảng hợp tác với các cộng 
đồng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội nhận trợ cấp. Từ năm 2020, Cảng đã phối 
hợp sát sao với một nhóm các liên lạc viên đa văn hóa, đa ngôn ngữ để xác định và loại bỏ các 
rào cản của quy trình tham gia bằng cách cùng soạn thảo các tài liệu về chương trình tài trợ, 
cũng như đào tạo họ thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng để quảng bá cho các chương 
trình trợ cấp, giúp các cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận với cơ hội nhận đầu tư. 

 Nộp đề xuất nhận Trợ Cấp Môi Trường của quý vị trước ngày 28 tháng Mười năm 2022. 

Xem danh sách các dự án đã được tài trợ, thông tin chi tiết, các tài liệu về quy trình đề xuất và 
cách đăng ký ở đây> 

 

 

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

