
Hãy nói về việc tài trợ các ý tưởng của 
cộng đồng quý vị về công viên và không gian mở!

Cộng đồng của tôi muốn gặp nhau 
để bàn thảo về các nhu cầu công 

viên và không gian mở… và chúng 
tôi có thể đưa ra một số ý tưởng 

tuyệt vời!

⊲ Nói với bộ phận chuyên trách 
công viên địa phương của quý vị

⊲ Xem xét tài trợ Quận King Parks 
Levy Healthy Communities and 
Parks

Cộng đồng của tôi đã có một ý 
tưởng tuyệt vời về cách thức khiến 

cho công viên tốt đẹp hơn và an 
toàn hơn hoặc hỗ trợ các môn thể 
thao trong khu phố của chúng ta.

⊲ Nói với bộ phận chuyên trách 
công viên địa phương của quý vị

⊲ Các thành phố và tổ chức phi lợi 
nhuận đủ điều kiện nộp đơn đăng 
ký cho:
• Quận King: Tài trợ levy Parks, 

Youth & Amateur Sports Grants, 
tài trợ kiểm soát cỏ dại độc hại

• Tài trợ phát triển RCO của tiểu 
bang

⊲ Nói với bộ phận chuyên trách 
công viên địa phương của quý vị

⊲ Các thành phố và tổ chức phi lợi 
nhuận đủ điều kiện nộp đơn đăng 
ký cho:
• Conservation Futures
• Quận King Parks Levy
• Quỹ tiếp nhận RCO của tiểu 

bang

Cộng đồng của tôi đã có một ý 
tưởng tuyệt vời về khu đất để xây 

dựng công viên mới!
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https://kingcounty.gov/services/
parks-recreation/parks.aspx

https://kingcounty.gov/services/
environment/stewardship/conse
rvation-futures.aspx

https://www.rco.wa.gov/grants

QUẬN KING CONSERVATION 
FUTURES

QUẬN KING PARKS LEVY STATE RECREATION & 
CONSERVATION OFFICE 

Chúng tôi muốn…. 
các cuộc trò chuyện 
cộng đồng & nâng 
cao năng lực! 

Không áp dụngCÓ! 
Healthy Communities & Parks 
Quỹ có thể hỗ trợ phát triển việc 
tham gia và quan hệ đối tác, lập 
kế hoạch và vận động chính 
sách ủng hộ và thiết kế dự án 
ban đầu

Không áp dụng

Chúng tôi muốn…. 
cải thiện các công 
viên và đưa ra các 
chương trình 

Không áp dụng trong 
Conservation Futures nhưng 
chương trình Healthy Lands 
Project 
⊲ (HeLP) cung cấp dịch vụ trợ 

giúp kiểm soát cỏ dại xâm lấn 
và lập kế hoạch quản lý 

CÓ!
⊲ Tài trợ Multiple Parks Levy

•  Healthy Communities & 
Parks

•  Cơ Sở Thủy Sinh
•  Hành Lang Bảo Vệ Bờ Sông
•  Tài Trợ Công Viên Đô Thị

⊲ Youth & Amateur Sports 
Grants (YASG)

CÓ! 
⊲ Nhiều tài trợ:

•  Công Viên Địa Phương
•  Đường Đi
•  Sử Dụng Nước
•  Động Vật Hoang Dã Đô Thị
•  Cơ Sở Thể Thao Dành Cho 

Thanh Niên
•  No Child Left Inside

Chúng tôi muốn….
mua nhiều đất hơn 
để xây công viên 

CÓ! 
⊲ Các không gian mở để giải trí 

có hoạt động dịu nhẹ hơn 
(như không gian xanh đô thị, 
khu vườn cộng đồng) 

CÓ! 
⊲ Đối với nhiều loại đất công 

viên 
⊲ Nhiều tài trợ: 

•  Healthy Communities & 
Parks

•  Hành Lang Bảo Vệ Bờ Sông
•  Parks Capital & Open 

Space

CÓ! 
⊲ Đối với nhiều loại đất công 

viên 
⊲ Nhiều tài trợ: 

•  Công Viên Địa Phương
•  Đường Đi
•  Sử Dụng Nước
•  Động Vật Hoang Dã Đô Thị
•  Cơ Sở Thể Thao Dành Cho 

Thanh Niê

Các cơ hội bình 
đẳng? 

CÓ! 
Bãi miễn số tiền bắt buộc đóng 
góp để nhận các lợi ích

CÓ! 
Trong nhiều chương trình, bao 
gồm Parks Capital & Open 
Space

CÓ! 
Giảm bớt số tiền bắt buộc đóng 
góp để nhận các lợi ích 

Đơn vị có thể nộp 
đơn xin dịch vụ? 

Các cơ quan địa phương Các tổ 
chức phi lợi nhuận đủ điều kiện 
(bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn 
lịch sử) 

Các tổ chức ở cộng đồng để 
nâng cao năng lực & YASG 
Các cơ quan địa phương Các tổ 
chức phi lợi nhuận (một số 
chương trình)

Các cơ quan địa phương, bộ lạc 
Các cơ quan bảo tồn thiên 
nhiên, tổ chức phi lợi nhuận 
(một số chương trình) 

Chu kỳ tài trợ? 
Mỗi năm 
Đầu Tháng Ba 

Thay đổi Hai năm một lần Đầu Tháng 
Năm 

Trang Web kingcounty.gov/CFTkingcounty.gov/parks RCO.WA.gov/grants

Thắc Mắc? Ingrid Lundin
Ingrid.Lundin@kingcounty.gov 

Patricia Lopez
palopez@kingcounty.gov

DeAnn Beck
deanna.beck@rco.wa.gov


