Văn Phòng Nghệ Thuật & Văn Hóa Seattle đã khởi động Hope Corps, một chương trình tài trợ mới nhằm kết
nối những người ít có công việc và người thất nghiệp trong các ngành công nghiệp sáng tạo với các cơ hội
nghề nghiệp.
Cho ai: Các nghệ sĩ, nhà giáo dục nghệ thuật, nhà sản xuất văn hóa, nhà quản lý nghệ thuật và người lao
động sáng tạo; nhóm cộng đồng nhỏ; và các tổ chức văn hóa nghệ thuật có trụ sở tại Quận King
Cho cái gì: Đề xuất dự án với các khái niệm 1) Tạo cơ hội nghề nghiệp cho lực lượng lao động sáng tạo tại địa
phương và 2) Đóng góp vào phúc lợi và khả năng phục hồi của cộng đồng Seattle, trong thời gian 6 hoặc 12
tháng.
Kinh phí dao động từ $15,000 - $300,000 cho các dự án tập trung vào những lĩnh vực sau:
• Y Tế Công Cộng
• Sức Khỏe Tâm Thần và Chữa Bệnh
• An Toàn Thực Phẩm
• Truyền Thông, Báo Chí và Kể Chuyện
• Kết Nối Xã Hội và Hòa Nhập
• Giáo Dục Nghệ Thuật
Hạn chót: Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022, 5h chiều múi giờ Thái Bình Dương
Hội Thảo Trực Tuyến: Đăng ký cho sự kiện cung cấp thông tin hoặc sự kiện cung cấp phản hồi cho đơn đăng
ký dự thảo để giúp quý vị nộp đơn đăng ký với cơ hội nhận trợ cấp cao:
• Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022, 6h - 7h tối - Sự kiện cung cấp thông tin: RSVP (xác nhận tham gia)
• Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022, 11h sáng - 1h chiều - Sự Kiện Cung Cấp Phản Hồi cho Đơn Đăng Ký Dự
Thảo: RSVP (xác nhận tham gia)
• Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022, 4h - 6h chiều - Sự Kiện Cung Cấp Phản Hồi cho Đơn Đăng Ký Dự Thảo:
RSVP (xác nhận tham gia)
Tìm hiểu thêm tại bit.ly/hopecorps2022 hoặc liên hệ với Alex Rose, Giám Đốc Dự Án Hope Corps, theo số
(206) 459-6517 hoặc alex.rose@seattle.gov (có hỗ trợ dịch vụ thông dịch).
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