
 
 

 Chỉ dẫn Tài trợ Chương trình Arts in Park (AIP, Đem nghệ thuật tới công viên) 

năm 2017 

 

 

The Office of Arts & Culture (ARTS, Văn phòng Văn hóa & Nghệ thuật) hợp tác với Seattle Parks and 

Recreation (PARKS, Công viên và Khu vui chơi giải trí Seatter) để tăng cường các sự kiện cộng đồng và nghệ 

thuật tại các công viên trên toàn thành phố.  Arts in Parks Program (AIP, Chương trình Đem nghệ thuật vào 

công viên) là một cơ hội cho thành phố đầu tư vào các hoạt động văn hóa hấp dẫn được thực hiện tại và bởi các 

cộng đồng đa dạng trên khắp Seattle.  
 

Thông tin: liên hệ Jenny Crooks, Quản lý Dự án theo số (206) 684-7084, jenny.crooks@seattle.gov 

 

Nộp hồ sơ 

http://www.seattle.gov/arts/put-the-arts-in-parks  
Thời Hạn  
Thứ Tư, ngày 19 tháng Mười năm 2016, 11 giờ tối 

PST (Múi giờ khu vực Thái Bình Dương) 

Hội thảo:  

 

Thứ tư, ngày 7 tháng Mười năm 2016, 5:30-7 giờ tối. 

2100 Building, Community Room A 

2100 24th Ave S, Seattle, WA 98144 

 

Thứ bảy, ngày 10 tháng Chín năm 2016, 11:30 sáng-1 giờ chiều. 

Green Lake Library 

7364 East Green Lake Dr N,  

Seattle, WA 98115 

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng Chín năm 2016, 5:30-7 giờ tối. 

Highpoint Library 

3411 SW Raymond St, Seattle, WA 98126 

 

Điều kiện hội đủ 

Các cá nhân nghệ sỹ, hội đồng nghệ thuật khu dân cư và các nhóm cộng đồng địa phương đều đủ điều kiện 

tham gia chương trình này.  Chúng tôi khuyến khích các tổ chức nghệ thuật và cá nhân nghệ sỹ thuộc các cộng 

đồng người từ trước tới nay ít tham gia bao gồm các cộng đồng người thu nhập thấp, người nhập cư, người tị 

nạn và cộng đồng người da màu tham gia nộp hồ sơ.  Các dự án được đề xuất phải được thuyết trình trong 

khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 15 tháng Mười hai năm 2017.  

 

Nguồn quỹ 

Những ứng viên nộp đơn có thể yêu cầu lên tới $7,200 để hỗ trợ kinh phí dự án trực tiếp. 

Tổng quan chương trình 

 

Chương trình này hỗ trợ các hội đồng nghệ thuật của khu dân cư, các nhóm cộng đồng, các cá nhân nghệ sỹ đang 

cố gắng để khuấy động các công viên của Seattle ở trong các khu vực chưa được phục vụ đúng mức hay có hạn 

http://www.seattle.gov/arts/put-the-arts-in-parks
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chế về mặt kinh kế của thành phố bằng các lễ hội hoặc sự kiện mới hay quen thuộc từ lâu nhằm tăng cường sự 

tham gia hoạt động văn hóa và nghệ thuật, biểu dương sự đa dạng văn hóa, xây dựng kết nối cộng đồng, và khuấy 

động các công viên thông qua văn hóa và nghệ thuật đồng thời kết nối các cộng đồng chưa được phục vụ đúng 

mức bao gồm các cộng đồng người thu nhập thấp, người nhập cư, người tị nạn và cộng đồng người da màu. Các 

công viên của thành phố Seattle đặt tại khu vực trung tâm được phân bổ nguồn quỹ riêng để khuấy động công 

chúng tại công viên và không đủ điều kiện nhận nguồn quỹ cho hoạt động Arts in Park này 

Điều kiện hội đủ và Các yêu cầu 

 

Người Nộp hồ sơ phải: 

 là các cá nhân nghệ sỹ, hội đồng nghệ thuật khu dân cư hoặc các nhóm cộng đồng địa phương.  Các tổ 

chức nghệ thuật và cá nhân nghệ sỹ thuộc cộng đồng người chưa được phục vụ đúng mức bao gồm các 

cộng đồng người thu nhập thấp, người nhập cư, người tị nạn và cộng đồng người da màu được khuyến 

khích tham gia nộp hồ sơ. 

 có mã số thuế Liên bang và đặt trụ sở ở thành phố Seattle.  Các nhóm ứng tuyển không yêu cầu phải là 

các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) hay yêu cầu phải sử dụng đại diện tài chính. 

 

Dự án phải: 

 có yếu tố nghệ thuật và văn hóa đáng kể,  

 miễn phí và mở cửa với công chúng  

 được bảo hiểm, 

 tạo bệ đỡ cho các nghệ sỹ và cộng đồng thiểu số,  

 tuân thủ tuyên bố sứ mệnh của PARKS (xem bên dưới), 

 và diễn ra ở công viên thành phố Seattle vào khoảng giữa tháng Tư và tháng Mười Hai năm 2017. 

o (xem danh sách đính kèm các công viên được đề xuất ở trang 4).  

o Các sự kiện diễn ra ở khu trung tâm hoặc Công viên trung tâm thành phố KHÔNG đủ điều kiện 

nhận quỹ này.  Hãy xem danh sách các công viên khu trung tâm ở trang 5 

 

Tuyên bố Sứ mệnh của Seattle Parks and Recreation: Seattle Parks and Recreation mang lại cơ hội thân thiện và 

an toàn để vui chơi, học tập, thưởng ngoạn và xây dựng cộng đồng, và thúc đẩy quản lý đất đai có trách nhiệm. 

 

Bạn chỉ có thể nộp duy nhất một hồ sơ mỗi năm cho chương trình này. Các nhóm hội đủ điều kiện có thể nộp hồ 

sơ cho các dự án riêng biệt cho cả AIP và Neighborhood & Community Arts  (NCA, Nghệ thuật cho Cộng đồng 

và Khu dân cư) miễn là các dự án này đáp ứng các chỉ dẫn và điều kiện hội đủ tương ứng.  Nếu một dự án đáp 

ứng yêu cầu của cả quỹ AIP lẫn NCA, người nộp hồ sơ có thể nộp cho cả hai chương trình trên nhưng sẽ chỉ nhận 

ngân sách từ một chương trình (không phải cả hai chương trình).     

  

Nguồn quỹ 

Các tổ chức được nhận quỹ sẽ nhận một (1) năm hỗ trợ quỹ AIP (cho sự kiện năm 2017) để chi trả cho: tiền công 

nghệ sỹ, chi phí tiếp thị và quảng bá, quản lý dự án và chi phí nhân công, vật tư, thuê thiết bị hoặc các chi phí liên 

quan đến sản xuất khác, các giấy phép theo yêu cầu (xem hồ sơ giấy phép) và không quá 10% cho các chi phí liên 

quan đến thực phẩm. Các quỹ này không được sử dụng để gây quỹ, quà tặng, các chi phí tổ chức hành chính 

không liên quan trực tiếp đến dự án hay việc mua sắm thiết bị. Không cấp quỹ một phần cho chương trình này.  

Người nộp hồ sơ có thể nộp cho các mức quỹ sau.  Chỉ các nhóm có lịch sử tổ chức sự kiện trước đây mới có thể 

nộp hồ sơ cho mức quỹ bằng hoặc hơn $2,400. 

 

 

 

http://www.seattle.gov/arts/neighborhood-and-community-arts
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Arts/Downloads/Grants/PutArtsParks/Permit-Info-Put-Art-in-Park-program-English.pdf
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Các mức cấp quỹ: 

 $1,200 (Không yêu cầu trình hồ sơ sản xuất sự kiện) 

 $2,400  

 $4,800  

 $7,200   

 

Chương trình trợ cấp này không cấp quỹ cho: 

 các nỗ lực gây quỹ;  

 quà tặng; 

 các chi phí tổ chức hành chính không liên quan trực tiếp đến dự án; 

 mua sắm thiết bị hoặc phần mềm;  

 các chi phí liên quan đến thực phẩm vượt quá 10%. 

 

Tiêu chí đánh giá 

Mục tiêu của chương trình Arts in Parks (AIP) là hỗ trợ và tăng cường sự hiện diện của nghệ thuật tại các không 

gian công cộng, đặc biệt là tại các công viên công cộng ở khu dân cư, để làm tăng sự gắn kết của các cộng đồng 

trước nay không được phục vụ đúng mức trong chương trình, hỗ trợ và để hỗ trợ và tăng số lượng các sự kiện tích 

cực, thân thiện với các gia đình nhằm xây dựng cộng đồng, cổ vũ tính đa dạng và thúc đẩy sự tham dự vào các 

hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Các bản đề xuất nộp cho chương trình sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí 

sau: 

 

 Chất lượng Dự án: Mối quan hệ thực, rõ ràng và tiếp nhận đầy đủ tới cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia vào 

nghệ thuật và các quan hệ của cộng đồng. 

 Tác động lên Cộng đồng: Kế hoạch dự án mô tả những nỗ lực đầy ý nghĩa để tạo ra sự tham gia của cộng 

đồng và tiếp cận các đối tượng khán giả đa dạng và không được phục vụ đúng mức. Các tổ chức nghệ thuật và 

cá nhân nghệ sỹ thuộc cộng đồng người chưa được phục vụ đúng mức bao gồm các cộng đồng người thu nhập 

thấp, người nhập cư, người tị nạn và cộng đồng người da màu được khuyến khích tham gia nộp hồ sơ. 

 Tính khả thi:  Các tổ chức/cá nhân có hồ sơ được kiểm chứng thể hiện sự kiện này và/hoặc (các) sự kiện 

khác và/hoặc khả năng để thực hiện sự kiện (nếu nộp hồ sơ cho nguồn cấp quỹ $2,400 trở lên); bằng chứng về 

sự tham gia và hỗ trợ cộng đồng; và bản ngân sách rõ ràng thực hiện sự kiện đó.   

 Các công viên Nổi bật: Quyền ưu tiên sẽ được dành cho các dự án thực hiện tại một hoặc nhiều hơn các công 

viên ưu tiên trong danh sách ở trang 3, mà các công viên này đặc biệt có thể được hưởng lợi từ việc gia tăng 

sử dụng bởi cộng đồng. 

Thời hạn 

Một hội đồng giám khảo bình xét độc lập, cộng đồng và đại diện của các công viên ở Seattle sẽ xem xét và đánh 

giá các hồ sơ tham gia theo các tiêu chí của chương trình và khuyến nghị mức quỹ. Thông báo mức quỹ được thực 

hiện vào cuối tháng Một năm 2017.  

 

Hoàn thiện nộp hồ sơ trực tuyến 

 Lập hoặc cập nhật hồ sơ của bạn tại https://www.culturegrants-wa.org/ 

 Hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, trả lời đầy đủ các câu hỏi.   
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Trách nhiệm của người nhận quỹ 

Nếu dự án của bạn được chọn để trao quỹ, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây. 

 

 Cần giấy phép kinh doanh của tiểu bang và thành phố để thanh toán (KHÔNG cần nộp đăng ký kinh 

doanh khi nộp hồ sơ). Để nhận thanh toán lần cuối, các cá nhân được trao quỹ từ Office of Arts & Culture 

phải có giấy phép kinh doanh của Seattle và số Unified Business Identification (UBI, Đăng ký Kinh 

doanh Hợp nhất) của Tiểu Bang Washington. Bạn có thể tính gộp chi phí lấy đăng ký kinh doanh vào 

ngân sách của mình.    

 

 Người nhận quỹ sẽ phải ký một hợp đồng cam kết để thực hiện dự án của mình với các hoạt động bao 

gồm vị trí công viên, ngày dự tính cho việc giới thiệu tác phẩm tới công chúng. Sẽ có một Cuộc họp Hợp 

đồng tùy chọn cho các đối tác nhận quỹ mới vào tháng Hai năm 2017.   

 

 Người nhận quỹ sẽ phải chịu trách nhiệm làm việc với Seattle Parks and Recreation để hoàn thiện và nộp 

các chứng từ, giấy phép theo yêu cầu trước ngày 15 tháng Ba. 

 

 Người nhận quỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về Bảo hiểm Trách nhiệm Sự kiện cho dự án của mình.   

  

 Người nhận quỹ sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế nếu có. Trong thời gian ký hợp 

đồng, bạn sẽ phải hoàn thiện tất cả các giấy tờ phù hợp.   

 

 Người nhận quỹ cam kết sẽ công nhận đóng góp của Seattle Office of Arts & Culture và Seattle Parks & 

Recreation trong các thông cáo báo chí, ấn phẩm in, phương tiện thông tin đại chúng, và biển hiệu cho 

công chúng hoặc theo các cách khác phù hợp với dự án.  

 

Các mẹo nhỏ:  

 Cập nhật hoặc hoàn thiện đăng ký cơ bản và hồ sơ của bạn tại 

http://web1.seattle.gov/seastats/doServices.aspx ngay. 

 Nghiên cứu các hồ sơ trực tuyến trước thời hạn, đặc biệt khi bạn là ứng viên lần đầu. 

 Xem lại các hướng dẫn, kiểm tra điều kiện hội đủ của bạn và đọc các phần hướng dẫn. 

 Tham dự các phiên hội thảo/thông tin. 

 Bắt đầu viết hoặc phác thảo bản tường thuật của bạn sớm. Bạn có thể sẽ muốn viết ra trước trong một bản 

tài liệu riêng để nhìn nhận câu chuyện của mình một cách rõ ràng. 

 Hãy chắc chắn rằng bạn đã lưu và đọc lại nội dung hồ sơ của mình trước khi gửi đi. 

 Gọi cho quản lý dự án để hỏi thắc mắc trước thời hạn nộp hồ sơ. Chúng tôi rất vui lòng trợ giúp bạn, 

nhưng các trợ giúp ở phút chót thường bị hạn chế vì lý do thời gian. 

 Nộp hồ sơ sớm đề phòng trường hợp bạn cần thời gian để sửa lỗi trong hồ sơ của mình. 

 Kiểm tra lại lần nữa ngân sách của bạn và đảm bảo thu nhập tương đương chi phí. 

 Ngắn gọn và tổ chức tốt. Các thành viên hội đồng sẽ phải đọc và đánh giá hàng tá hồ sơ xin tham gia.  

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG VIÊN ĐƯỢC ƯU TIÊN 

Hãy truy cập vào trang web của Seattle Parks và sử dụng chức năng Park Finder để xem thêm thông tin về 

bất kỳ công viên nào trong danh sách. 

 

 

 

http://www.seattle.gov/parks/parkspaces/index.htm
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KHU VỰC TRUNG TÂM 

 Cal Anderson Park 

 Denny Park 

 Dr. Blanche Lavizzo Park 

 First Hill Park 

 Judkins Park 

 Flo Ware Park 

 Pratt Park 

 Powell Barnett Park 

 

PHÍA BẮC 

 Ballard Commons Park 

 Lake City Mini-Park 

 Mineral Springs 

 Salmon Bay 

 University Playfield (Sân vận động trường đại học) 

 

PHÍA ĐÔNG NAM 

 Hutchinson Park 

 John C. Little Park 

 Othello Park 

 Pritchard Beach 

 

PHÍA TÂY NAM 

 Delridge Park 

 Duwamish Waterway Park 

 Roxhill Park 

 

Các công viên sau KHÔNG đủ điều kiện nhận quỹ từ chương trình Arts in Parks: 

 

2100 Westlake 

Alaskan Way Blvd 

Bell Street BLVD 

Belltown P-Patch 

Cascade Playground 

City Hall Park 

Denny Regrade OLA 

Donnie Chin International Children’s Park 

Elliott Bay Bike Path 

Freeway Park 

Hing Hay Park 

Kobe Terrace  

McGraw Square 

Myrtle Edwards 

Occidental Square 

Pier 62/63 

Pioneer Square Park  

Plymouth Pillars Park and Off Leash Area 

Prefontaine Place 
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South Lake Union 

Tilikum Place 

Union Station Square 

Victor Steinbrueck 

Waterfront Park 

Washington Street Boat Landing 

Westlake Square 

Westlake Park  

 

Các chính sách quỹ ARTS 

 

 

Tôn trọng các nền văn hóa đa dạng 

ARTS tôn trọng và mong muốn đạt được sự đa dạng thẩm mỹ và văn hóa trong các chương trình cũng như bộ 

máy quản trị của mình thông qua: 

 Đảm bảo tính đại diện đa dạng văn hóa trong việc đưa ra quyết định thông qua việc chú trọng đa dạng 

chủng tộc khi lựa chọn hội đồng giám khảo, thuê nhân viên và chỉ định ủy thác. 

 Phát triển các chính sách, tài liệu và quy trình nhằm dỡ bỏ rào cản cho người tham gia. 

 Khuyến khích các tổ chức nghệ thuật mở rộng sự hiện diện trên tất cả các lĩnh vực phục vụ sứ mệnh của 

mình. 

 Xác định nhu cầu và các cơ hội đang phát triển liên tục trong các tác phẩm nghệ thuật nhằm có được sự 

tham gia của các nền văn hóa đa dạng và các đối tượng khán giả được phục vụ chưa đúng mức và các 

nghệ sỹ. 

 

Cam kết Bình đẳng Chủng tộc 

Office of Arts & Culture khẳng định rằng  

 Tất cả mọi người, văn hóa và sản phẩm nghệ thuật của họ cống hiến cho ý nghĩa và sự hiểu biết giữa con 

người, xã hội của chúng ta, hành tinh của chúng ta cần phải được tôn kính và ca ngợi. 

 Các nghệ sỹ, tác phẩm nghệ thuật của họ, quy trình của họ, và các tổ chức họ sáng lập và hỗ trợ đóng một 

vai trò đặc biệt trong việc chứng thực và mang lại cảm hứng cũng như các chiến lược nhằm xóa bỏ bất 

công và bất bình đẳng trong xã hội. 

 Các chính sách, tập quán và quy tắc, cả hữu ý và vô ý, đều mang lại sự tiếp cận không công bằng với giáo 

dục, nhà ở, giao thông vận tải, thực phẩm lành mạnh, không gian văn hóa và vô số các nguồn lực khác tới 

cộng đồng và nghệ sỹ người gốc Phi, người Da đen, người Latin, người gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 

người Châu Á, người đảo Thái Bình Dương, người Ả Rập, và người Mỹ bản xứ. Sự tiếp cận cơ hội không 

cân bằng, mang tính hệ thống này dẫn đến hậu quả phát sinh các bất công, bất bình đẳng cho các cộng 

đồng người da màu. Kết quả là một kiểu đàn áp và phân biệt chủng tộc tiếp diễn về cơ bản.  

 Những sự bất công xã hội này tiếp tục được phản ảnh qua các chương trình, chính sách, cách hoạt động 

của hầu hết các tổ chức, bao gồm các tổ chức hoạt động trong cộng đồng văn hóa và nghệ thuật. Do đó, 

để tạo ra một xã hội bình đẳng hơn, những nhà tài trợ, các tổ chức nghệ thuật và các nghệ sỹ cần có các 

hành động rõ ràng để thay đổi chính sách, cách hoạt động, cấu trúc và các quy phạm. 
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Office of Arts & Culture tin rằng việc giải quyết các bất công mang tính lịch sử là một yếu tố quan trọng để đạt 

được sự bình đẳng cho các cộng đồng sắc tộc.  

 

Do đó, Office of Arts & Culture hợp tác với Office for Civil Rights (Văn phòng Dân quyền) cam kết đóng 

vai trò hình mẫu cho các thực hành tốt nhất trong việc phá bỏ bất bình đẳng và hoạt động để chỉ dẫn các tổ chức 

văn hóa và nghệ thuật về nạn phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc và thể chế. Chúng tôi cam kết giải quyết và 

tăng cường nhận biết rộng khắp cộng đồng về các bất bình đẳng đang tồn tại để chúng tôi, cùng với các đối tác 

cộng đồng và văn hóa của mình, có thể làm việc với nhau hiệu quả nhất hướng tới một tầm nhìn về bình đằng 

chủng tộc.  

 

(Bản tuyên bố này lấy cảm hứng từ và được thừa nhận bởi những người lập quỹ ở Arts’ Racial Equity in Arts 

Philanthropy: Tuyên bố Mục đích.) 

 

Các tài liệu hồ sơ là các thông tin công cộng 

Các hồ sơ ứng tuyển nộp tới Office of Arts & Culture đều sẽ trở thành các thông tin công cộng. Các thành viên 

trong cộng đồng đều có thể yêu cầu một bản sao của chúng bằng một yêu cầu chính thức. Các tài liệu đều có thể 

được công khai tới công chúng theo Washington State Public Disclosure Act (Đạo luật về Công bố Hồ sơ cho 

Công chúng của Tiểu bang Washington) (PDA:RCW 42.17). Để yêu cầu bản sao của điều luật này, hãy liên hệ 

State of Washington Code Revisers’ Office (Văn phòng Sửa Luật Tiểu Bang Washington) tại Olympia theo số 

(360) 786-6777.  

 

Không cho phép phân biệt chủng tộc trong các dự án cấp quỹ của Thành phố. 

Người nộp hồ sơ nhận quỹ từ Office of Arts & Culture phải tuân thủ Seattle Municipal Code (Bộ luật thành phố 

Seattle), Chapter (Chương) 20.44, quy định việc ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc trong các hợp đồng của 

Thành phố, và Chapter 5.44, quy định về các yêu cầu giấy phép. Toàn bộ văn bản của các bộ luật thành phố có 

sẵn ở City Clerk's office (văn phòng Thư ký Thành phố) và Seattle Public Library (Thư viện Công cộng Seattle). 

 

Americans with Disabilities Act (Đạo luật người Mỹ Khuyết tật) áp dụng cho các dự án cấp quỹ của Thành 

phố. 

The Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo luật người Mỹ Khuyết tật) là một đạo luật liên bang đảm bảo 

quyền tiếp cận tới các dịch vụ và cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật. Office of Arts and Cultures tôn trọng nhu 

cầu của những người có khuyết tật và mong muốn cung cấp cho các ứng viên, người tham gia và tất cả những ai 

quan tâm các thông tin liên quan đến các điều khoản của Americans with Disabilities Act và phạm vi áp dụng của 

nó trong các hoạt động của tổ chức chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các cuộc họp công cộng, quyền tiếp cận 

và các trợ giúp khác, vui lòng liên hệ Office of Arts & Cultrure theo số 206) 684-7171 (giọng nói), hoặc (800) 

833-6388 (TDD Tiếp âm). Cơ quan này tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương nhằm cấm phân 

biệt chủng tộc trong việc sử dụng lao động và các dịch vụ. 

 

Hỗ trợ tự do thể hiện quan điểm 

Thành phố tin rằng một cộng đồng thúc đẩy tự do ngôn luận và suy nghĩ sẽ tiến lên với tư cách là một xã hội. Các 

nghệ sỹ đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh và đối mặt với các quan ngại xã hội ngày nay. Thể mạnh của 

Hoa Kỳ như một quốc gia chính là sự khoan dung đối với các bất đồng trong quan điểm và ý tưởng. Tương tự như 

vây, hỗ trợ của chính phủ trong các hoạt động nghệ thuật phải có sự khoan dung đối với một loạt các ý tưởng và 

khuyến khích tự do trong suy nghĩ. 

  


