THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 16 tháng Tư, 2019
NGƯỜI LIÊN HỆ: Sarah Zahedi – 415.749.4900

Air District cung cấp các khoản tài trợ cộng đồng để hỗ trợ công tác
nâng cao nhận thức và thu hút người dân tham gia bảo vệ phẩm
chất không khí
Chương trình kêu gọi các dự án mới hiện đã bắt đầu

SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí
Vùng Vịnh) sẽ tài trợ số tiền lên đến $25,000 cho các đối tác phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng nhằm
hỗ trợ và cấp vốn cho các giải pháp cải thiện cộng đồng, đó là xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, đồng thời
giúp giảm thiểu sự tác động đến khí hậu toàn cầu.
Khoản tài trợ được dùng để hỗ trợ cho các nỗ lực thu hút và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phẩm
chất không khí. Những khoản tài trợ này sẽ được dùng để cấp vốn cho các hoạt động phi chuyên môn, chẳng
hạn như các chiến dịch nâng cao nhận thức về việc đi lại bằng những phương tiện bảo vệ môi trường và các
dự án thu hút cộng đồng thuộc diện chính sách công bằng môi trường.
Ví dụ về các hoạt động đủ điều kiện có thể bao gồm nhưng không hạn chế ở:
•
•
•
•
•
•

Chiến dịch nâng cao nhận thức về phẩm chất không khí dành cho người dân không có kiến thức
chuyên môn
Các dự án trồng cây trong trường học hoặc cộng đồng
Các dự án phủ xanh đô thị cấp khu phố
Chương trình khuyến khích đi lại bằng phương tiện bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô
nhiễm không khí nặng
Hỗ trợ công tác thu hút cộng đồng liên quan đến chương trình bảo vệ phẩm chất không khí tại
những khu vực bị ô nhiễm không khí nặng
Tiếp cận và nâng cao nhận thức của cộng đồng thuộc diện chính sách công bằng môi trường

Các đơn xin tài trợ hiện đã được chấp thuận và phải được tải lên bằng phương thức điện tử trước 5 giờ
chiều vào ngày 07 tháng Sáu, 2019. Cổng thông tin trực tuyến tại https://baaqmd.bonfirehub.com/
Air District sẽ tổ chức một buổi hội thảo cung cấp thông tin trên trang web vào Thứ Hai, ngày 22 tháng Tư,
2019 lúc 3:30 chiều, trong đó, các đối tượng nộp đơn tiềm năng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi về kế hoạch ứng
thầu của mình. Đăng ký tham dự hội thảo cung cấp thông tin trên trang web tại địa chỉ: https://bit.ly/2GfkShU.
Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc nộp đơn, vui lòng truy cập www.baaqmd.gov/communitygrants. Để tìm hiểu
thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ana Vasudeo theo địa chỉ: communitygrants@baaqmd.gov.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí
trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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