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Từ năm 2014, Thị Trưởng Ed Murray đã lãnh đạo chương trình Cộng Đồng Đi Bộ Find It, Fix It để giúp cải thiện dần dần 

các khu phố của Seattle. Trong lúc đi bộ, các thành viên cộng đồng có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Thị Trưởng Murray 

và các viên chức khác của Thành Phố về những nhu cầu của khu phố. Sau khi Cộng Đồng Đi Bộ, Thành Phố và cộng 

đồng làm việc cùng với nhau để giải quyết những vấn đề đã được nêu ra trong lúc đi bộ. 

 

 

Các Khu Phố Find It, Fix It Năm 2016:  

• Vùng Đô Thị Aurora Licton – Thứ Ba, ngày 31 tháng Năm  

• Belltown – Cuối tháng Sáu   

• Roxhill / Westwood – Tháng Bảy  

• Judkins Park – Tháng Tám  

• Georgetown – Tháng Chín  

• Crown Hill / Whittier Heights – Tháng Mười 

• Wallingford – Tháng Mười Một 

Nếu quý vị là thành viên cộng đồng trong khu phố Find It, Fix It năm 2016, quý vị có thể xin tài trợ đến $5,000.00 để hoàn 

tất một dự án giúp cải thiện sự an toàn hoặc phong cảnh của khu phố quý vị.  

Quý vị sẽ tìm thấy đơn xin tài trợ trong mạng ở địa chỉ www.seattle.gov/finditfixit. Đơn xin dành cho mỗi khu phố sẽ được 

mở ra khoảng một tuần trước và một tuần sau khi chương trình Cộng Đồng Đi Bộ Find It, Fix It diễn ra trong khu phố của 

quý vị. Nếu quý vị muốn có đơn bằng giấy gởi đến nhà quý vị, hãy liên lạc với Laura Jenkins ở địa chỉ 

laura.jenkins@seattle.gov hoặc gọi số 206.233.5166.  

Có đơn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Amharic, và tiếng Phi  

Luật Tân. 

Thành Phố Seattle không thể chi tiền cho quý vị trước khi quý vị thực hiện dự án. Điều này có nghĩa là quý vị cần phải tìm 

ngân quỹ riêng, hoặc hợp tác với một tổ chức nào đó có thể giúp quý vị chi trả cho những chi phí lúc đầu. Sau khi quý vị 

mua tất cả mọi thứ cần thiết cho dự án, Thành Phố Seattle sẽ hoàn tiền lại cho quý vị trong vòng 2 tuần. Nếu quý vị 

không thể chi trả trước cho dự án, đừng lo. Hãy liên lạc với Laura Jenkins ở địa chỉ laura.jenkins@seattle.gov  

hoặc gọi số 206.233.5166 để biết về những cách khác.  
 

Có! Chúng tôi cũng đề nghị quý vị mời bạn bè, gia đình, và hàng xóm cùng tham gia Community Walk.  

Nếu quý vị có thêm thắc mắc, xin liên lạc với Laura Jenkins ở số 206.233.5166. Khi gọi đến, xin cho biết quý vị nói tiếng 

gì và trong vòng vài phút sẽ có thông dịch viên giúp quý vị qua điện thoại. 

Chương Trình Cộng Đồng Đi Bộ Find It, Fix It là gì? 

Tài Trợ Dự Án Cộng Đồng Find It, Fix It là gì? 

Làm thế nào để lấy đơn xin Tài Trợ Dự Án Cộng Đồng? 

Làm thế nào để tôi chi trả cho Dự Án Cộng Đồng Find It, Fix It? 

 

Tôi có thể tham gia vào chương trình Cộng Đồng Đi Bộ Find It, Fix It không nếu tôi không xin 

Tài Trợ Dự Án Cộng Đồng?  

 

Tôi cần phải liên lạc với ai nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết?  

 

Trong năm 2015, các thành viên cộng đồng Hillman City đã thay đổi nhiều chậu hoa trên 

con đường đi bộ công cộng đông đúc bằng tiền Tài Trợ Dự Án Cộng Đồng Find It, Fix It. 
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