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

Cộng đồng của tôi đã có một ý tưởng
tuyệt vời về cách làm cho công viên hiện
tại của chúng tôi tốt hơn và an toàn hơn,
hoặc để hỗ trợ các môn thể thao trong
khu phố của chúng tôi!

Cộng đồng của tôi đã có ý tưởng tuyệt
vời về đất đai cho một công viên mới!

 Nói chuyện với bộ phận Công viên địa
phương của quý vị
 Xem Xét Các Khoản Tài Trợ Huy Động
Vốn Từ Tiền Thu Thuế Dành Cho Các
Công Viên Của King County

 Nói chuyện với bộ phận Công viên địa
phương của quý vị
 Các thành phố và tổ chức phi lợi nhuận
đủ điều kiện có thể đăng ký:
• King County: Các khoản tài trợ từ Tiền
Thu Thuế Dành Cho Các Công Viên,
Các Khoản Tài Trợ Thể Thao Dành Cho
Thanh Thiếu Niên & Thể Thao Nghiệp
Dư, tài trợ kiểm soát cỏ dại độc hại
• Tài trợ phát triển Văn Phòng Giải Trí và
Bảo Tồn (RCO) của tiểu bang

 Nói chuyện với bộ phận Công viên địa
phương của quý vị
 Các thành phố và tổ chức phi lợi nhuận đủ
điều kiện có thể đăng ký:
• Hợp Đồng Tương Lai Về Bảo Tồn
• Tiền Thu Thuế Dành Cho Các Công
Viên của King County
• Tài trợ phát triển Văn Phòng Giải Trí và
Bảo Tồn (RCO) của tiểu bang
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Cộng đồng của tôi muốn ngồi lại với nhau
để nói về các nhu cầu về công viên và
không gian mở...và chúng tôi có thể đưa
ra một số ý tưởng tuyệt vời!

Tiền Thu Thuế Dành Cho Các
Công Viên & Các Ngân Quỹ
Khác của King County

Hợp Đồng Tương Lai Về Bảo
Tồn của King County

Văn Phòng Giải Trí và Bảo
Tồn Tiểu Bang

Chúng tôi muốn….
bảo tồn & nâng cao
năng lực cộng đồng!

Haa! Deeqaha la
bartilmaameedsado waxaa lagu
taageeri karaa hawlgelinta iyo
horumarinta iskaashiga,
qorsheynta iyo u doodista,
mashruuca naqshadaha hore

Không áp dụng

Không áp dụng

Chúng tôi muốn...
cải thiện công viên
và cung cấp các
chương trình

Có!
 Nhiều khoản tài trợ
• Các Khoản Tài Trợ Huy Động
Vốn Có Mục Tiêu
• Các Dự Án Vốn Cho Công
Viên
• Các Hành Lang Sông
• Các Khoản Tài Trợ Thể Thao
Dành Cho Thanh Thiếu Niên
& Thể Thao Nghiệp Dư (YASG)
 Kiểm soát cỏ dại độc hại

Không áp dụng

Có!
 Nhiều khoản tài trợ
• Các Công Viên Địa Phương
- Đường mòn
• Tiếp Cận Nguồn Nước - Động
Vật Hoang Dã Trong Đô Thị
• Các Cơ Sở Thể Thao Dành
Cho Thanh Thiếu Niên
• Không Đứa Trẻ Nào Bị Tụt Hậu

Chúng tôi muốn...
mua thêm đất cho
công viên

Có!
 Đối với nhiều loại đất công viên
 Nhiều khoản tài trợ
• Các Khoản Tài Trợ Huy Động
Vốn Có Mục Tiêu
• Các Dự Án Vốn Cho Công Viên
• Các Hành Lang Sông

Có!
 Không gian mở cho giải trí
có tác động thấp (ví dụ: không
gian xanh đô thị, vườn cộng
đồng)

Có!
 Đối với nhiều loại đất công
viên
 Nhiều khoản tài trợ
• Các Công Viên Địa Phương Đường mòn
• Tiếp Cận Nguồn Nước - Động
Vật Hoang Dã Trong Đô Thị
• Các Cơ Sở Thể Thao Dành Cho
Thanh Thiếu Niên

Cơ hội công bằng?

Có!
Trong nhiều chương trình, ví dụ:
tài trợ huy động vốn có mục tiêu

Có!
Đáp ứng yêu cầu về miễn trừ

Có!
Đáp ứng yêu cầu về để giảm

Ai có thể nộp đơn?

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

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

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

Chu kỳ của khoản
tài trợ?

Khác nhau
YASG tháng 1 năm 2020
Đang thực hiện nâng cao năng
lực

Hàng năm
Đến hạn vào ngày 4 tháng 3
năm 2020

2 năm một lần
Đến hạn vào tháng 5 năm 2020

Trang Web

kingcounty.gov/parks

kingcounty.gov/CFT

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

Câu hỏi

Kevin Brown
Kevin.Brown@kingcounty.gov

Ingrid Lundin
Ingrid.Lundin@kingcounty.gov

Betsy Robblee
betsy@wildliferecreation.org

