
The Environmental Justice Fund 2019 

A program of the City of Seattle. Administered by The Bullitt Foundation. 

 

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với quý vị về chu kỳ thứ hai của Environmental Justice Fund 
(Quỹ Công lý Môi trường), một nguồn tài trợ cho các dự án do cộng đồng dẫn dắt nhằm giúp cải thiện 
các điều kiện môi trường và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Quỹ được đồng sáng lập bởi 
Environmental Justice Committee (Ủy ban Công lý Môi trường) – 12 người có nguồn gốc cộng đồng sâu 
sắc, hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng về những vấn đề công lý môi trường – với sự hỗ trợ của Seattle 
Office of Sustainability & Environment (Văn phòng Bền vững và Môi trường Thành phố Seattle). 
 
Quỹ nhận thấy rằng các giải pháp môi trường và khí hậu hiệu quả nhất thường đến từ chính cộng đồng, 
và các thành viên trong cộng đồng đứng ở vị trí tốt nhất để thiết kế và thực hiện các dự án bao gồm 
cộng đồng, văn hóa, thiên nhiên, gia đình, y tế, thực phẩm và/hoặc giáo dục. 
 
Chúng tôi trân trọng kính mời các cộng đồng người da màu và các tổ chức do người da màu dẫn dắt gửi 
đề xuất cho các dự án. Các dự án cần được dẫn dắt bởi và mang lại lợi ích cho những người chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất từ những vấn đề này: các cộng đồng người da màu, người nhập cư, người tị nạn và 
người dân tộc bản địa – bao gồm những người có thu nhập thấp, thanh thiếu niên và người cao 
tuổi – đang sống, học tập, làm việc, hoạt động tôn giáo và giải trí ở Thành phố Seattle. 
 
Nguồn quỹ hiện có là $200,000 từ Thành phố Seattle, với các khoản tài trợ được tổ chức Bullitt 
Foundation quản lý. Khoản tài trợ tối đa sẽ là $40,000. Các dự án sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2020 và 
phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2021. Thời hạn gửi đề xuất là trước 4 giờ chiều Thứ Hai, ngày 16 
tháng 9 năm 2019. 
 
Vài buổi thông tin và giúp đỡ trực tiếp sẽ được cung cấp để hỗ trợ các cộng đồng nộp đơn trong quá 
trình này. Xem thêm chi tiết tại seattle.gov/environment/ejfund 
 
Quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc? Vui lòng email: ejfrfp@gmail.com 

 
Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu bằng văn bản phải được nộp bằng tiếng Anh. 
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