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Air District tổ chức Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng
Đồng
Khoản tài trợ được cấp cho các dự án được triển khai tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi vấn đề ô nhiễm không khí trong Vùng Vịnh
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất
Không Khí Vùng Vịnh) sẽ chấp thuận các đề xuất trong Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe
Cộng Đồng bắt đầu vào ngày 29 tháng Tư với số tiền tài trợ lên tới $50,000 từ các nhóm cộng
đồng, hiệp hội khu phố và các tổ chức phi lợi nhuận tại cộng đồng và địa phương khác tại những
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vấn đề ô nhiễm không khí được chỉ định trong Vùng
Vịnh .
Số tiền tài trợ sẽ được trao cho các hoạt động thu hút sự quan tâm đến các vấn đề phẩm chất
không khí tại địa phương và tăng khả năng hợp tác của cộng đồng với Air District để xây dựng kế
hoạch giảm phát thải hoặc giám sát không khí. Các cộng đồng đủ điều kiện bao gồm:
•
•
•

East Oakland/San Leandro
Eastern San Francisco
Khu vực Pittsburg-Bay Point

•
•
•

San Jose
Tri-Valley
Vallejo

Air District đang nhắm mục tiêu tài trợ cho các nhóm và tổ chức trong những cộng đồng chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất bởi vấn đề ô nhiễm không khí như là một phương tiện tiết kiệm chi
phí giúp cải thiện phẩm chất không khí dành cho các cư dân địa phương . Chương Trình Tài Trợ
Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ xem xét tài trợ cho các nhóm và tổ chức hiện đang hoạt động
trực tiếp trong cộng đồng để tăng cường sự quan tâm và tham gia của cộng đồng vào các kế
hoạch sắp tới nhằm giúp cải thiện phẩm chất không khí tại địa phương.
Các hoạt động được tài trợ có thể bao gồm một trong những công việc sau:
1. Đánh giá nhu cầu của cộng đồng: Tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng trong việc tham gia vào
các cuộc thảo luận về những mối quan ngại về vấn đề phẩm chất không khí tại địa phương
và những giải pháp khả thi ở cấp độ khu phố cũng như cung cấp báo cáo về các chiến lược
có thể giúp thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng vào một dự án giữ sạch không
khí sạch tại địa phương.
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2. Tập Hợp Cộng Đồng: Xây dựng và thực hiện các chiến lược để tập hợp cộng đồng của quý
vị bàn về các vấn đề về phẩm chất không khí và/hoặc các vấn đề về việ̣c̣̣ thực thi những
chính sách môi trường khác. Việc này có thể bao gồm phát triển khả năng lãnh đạo, huy
động cộng đồng và xây dựng liên minh.
3. Để Cộng Đồng Thực Sự Tham Gia: Cung cấp cho cộng đồng các nguồn lực và thông tin để
tham gia vào các quyết định tác động đến vấn đề sức khỏe môi trường tại địa phương.
Chiến lược có thể bao gồm các đề xuất nhằm giúp cải thiện hiệu quả thông tin liên lạc và
các mối quan hệ hợp tác với các thành viên trong cộng đồng, đào tạo về các chương trình
và quá trình ra quyết định của Air District hoặc các chiến lược khác để giúp cộng đồng hợp
tác với Air District và các nhà lãnh đạo khác tại địa phương.
Chương Trình Tài Trợ Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng được tài trợ thông qua Dự Luật Hạ Viện 617
nhằm mục đích giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với các chất gây ô nhiễm không khí. AB 617 yêu
cầu các cơ quan địa hạt không khí địa phương xác định những cộng đồng đang phải chịu gánh
nặng ô nhiễm quá mức cho các năm triển khai chương trình từ 1 đến 5 là những khu vực trọng
tâm. Năm ngoái, Air District đã lựa chọn cộng đồng West Oakland và Richmond cho năm chương
trình thứ 1. West Oakland đã được lựa chọn cho kế hoạch giảm phát thải và Richmond được lựa
chọn cho kế hoạch giám sát không khí. Chương trình tài trợ này nhằm mục đích cung cấp khoản
tài trợ cho các cộng đồng trong năm triển khai chương trình từ 2 đến 5: East Oakland/San
Leandro, Eastern San Francisco, khu vực Pittsburg-Bay Point, San Jose, Tri-Valley và Vallejo,
cùng với những nguồn lực khác để xây dựng các kế hoạch cải thiện phẩm chất không khí tương
tự.
Để nộp đơn xin tài trợ, vui lòng truy cập http://www.baaqmd.gov/community-health/communityhealth-protection-program. Đơn xin tài trợ phải được nộp trước 5:00 chiều ngày 21 tháng Sáu,
2019.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất
không khí trong Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook,
và YouTube.
###
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