
 
Quỹ Công lý Môi trường 2021 (The Environmental Justice Fund 2021) 

Một chương trình của Thành phố Seattle. Được quản lý bởi Quỹ The Bullitt Foundation. 
 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo Quỹ Công lý Môi trường (The Environmental Justice Fund) hiện đang 

nhận đơn xin và hạn chót nộp đơn là 4 giờ chiều thứ Hai ngày 13 tháng 9! Tài trợ này hỗ trợ các nỗ lực 

được lãnh đạo bởi và mang lại lợi ích cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các vấn đề môi 

trường và khí hậu: người Da Đen, người Bản địa, người Da Màu, người nhập cư, người tị nạn, những 

người có thu nhập thấp, thanh thiếu niên và người cao tuổi.  

 

Các dự án nên bao gồm các giải pháp do cộng đồng xác định để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của môi 

trường và cộng đồng và để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Điều này bao gồm xây dựng 

khả năng, kế hoạch chiến lược đang diễn ra, giáo dục cộng đồng, những nỗ lực nhắm vào việc sẵn sàng 

ứng phó với khí hậu, chất lượng không khí, an ninh lương thực, việc làm xanh, và các vấn đề công lý môi 

trường và khí hậu khác.  

 

Mới năm nay! 

1. Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được một số lượng lớn các đề xuất, nên chúng tôi sẽ không mời tất cả 

các ứng viên tham gia vào các bài thuyết trình bằng lời nói cho chu kỳ này. (Trong các chu kỳ 

trước, thuyết trình bằng lời nói là tùy chọn cho tất cả các ứng viên.) 

2. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra lời mời thuyết trình bằng lời nói nếu có câu hỏi và cần làm rõ thêm về dự 

án được đề xuất. Nếu được mời, ứng viên phải tham gia thuyết trình bằng lời nói để đi tiếp 

trong quá trình này. 

 

Các dự án sẽ được giải thưởng dưới 25.000 đô la và không quá 75.000 đô la. Các dự án sẽ bắt đầu vào 

tháng 1 năm 2022 và phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2023. 

 

Các buổi thông tin sẽ diễn ra vào ngày 16 & 25 tháng 8. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ có sẵn để giúp người nộp đơn 

trong quá trình này. Những thông tin chi tiết có sẵn trực tuyến tại seattle.gov/environment/ejfund.  

 

Có thắc mắc? Vui lòng gửi email:  ejfrfp@gmail.com 
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