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Nguyên Tắc Vận Động và Giải Trí cho Tất Cả Mọi Người 
Seattle Parks and Recreation 

Seattle Municipal Park District 
 
 
Seattle Parks and Recreation (SPR) và Seattle Municipal Park District vui mừng 
thông báo sự trở lại của Khoản Tài Trợ Vận Động và Giải Trí năm 2022. Các thành 
viên cộng đồng, tổ chức, nhóm cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký 
nhận tới 15.000 đô la để cung cấp chương trình giải trí trên khắp Seattle. 
 
Sứ Mệnh Seattle Parks and Recreation 
Seattle Parks and Recreation mang đến những cơ hội an toàn và dễ chịu để vui 
chơi, học hỏi, chiêm nghiệm, và xây dựng cộng đồng, đồng thời thúc đẩy sự quản 
lý có trách nhiệm đối với vùng đất. Chúng tôi thúc đẩy những người khỏe mạnh, 
một môi trường lành mạnh và cộng đồng mạnh mẽ. 
 
Seattle Municipal Park District 
Tài Trợ Vận Động và Giải Trí cho Tất Cả mọi người được cung cấp thông qua 
Seattle Municipal Park District, một khoản thu được cử tri chấp thuận cung cấp tài 
trợ cho Seattle Parks and Recreation bao gồm duy trì các công viên và cơ sở vật 
chất, vận hành các trung tâm cộng đồng và các chương trình giải trí, đồng thời phát 
triển các công viên mới trên những khu đất đã mua trước đó. 
 
Mục Đích 
Mục đích Vận Động và Giải Trí cho Tất Cả là các khoản tài trợ cung cấp cho các 
loại chương trình giải trí của những cộng đồng từ chủng tộc, giáo dục, kinh tế, sức 
khỏe và bình đẳng xã hội. Các chương trình phải là của cộng đồng, vì cộng đồng 
và của cộng đồng để đảm bảo năng lực văn hóa và các cơ hội giải trí đáp ứng về 
mặt văn hóa. Các đơn xin phải có mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng mà họ dự 
định phục vụ và phải có sự hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng. 
 
Giải Trí Là Gì? 
Giải trí là bất cứ thứ gì nâng cao cuộc sống! Chúng tôi rất vui mừng tài trợ cho tất 
cả các loại chương trình bao gồm thể dục thể chất, chương trình nghệ thuật, sự kiện 
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cộng đồng, sức khỏe tinh thần và khỏe mạnh, giáo dục, cộng đồng và chữa bệnh cá 
nhân, quản lý môi trường và ngoài trời, kết nối giữa các thế hệ, kết nối văn hóa, 
v.v. Giải trí làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, giữ cho chúng ta khỏe 
mạnh về thể chất, tinh thần và tâm hồn, kết nối chúng ta với thiên nhiên, kết nối 
chúng ta với nhau và mang lại hoạt động cho cuộc sống. 
 
 
Tài Trợ cho Vận Động  
Sáng kiến vận động tài trợ cho các hoạt động thể chất có liên quan đến văn hóa cho 
các cộng đồng nơi có sự chênh lệch về sức khỏe là phổ biến. Các hoạt động được 
tài trợ sẽ tăng cường sự hợp tác giữa Seattle Parks and Recreation và các cộng 
đồng Seattle. 
Chương trình vận động phải: 
• Tập trung vào các cộng đồng nơi có sự chênh lệch về sức khỏe phổ biến 
• Cung cấp chương trình hoạt động thể chất 
• Tham gia Ngày Vui Chơi Lớn, dự kiến vào ngày 20 tháng 8 năm 2022. 
 
Giải Trí của Các Khoản Tài Trợ 
Giải Trí cho Các Khoản Tài Trợ Tiên Phong là mới, sáng tạo và/hoặc phù hợp với 
văn hóa. Các hoạt động được tài trợ sẽ phát triển các mối quan hệ mới và liên tục 
với Seattle Parks and Recreation, các trung tâm cộng đồng, công viên và các cơ sở. 
Giải trí cho tất cả các dự án phải: 
• Tham gia ít nhất 50% chương trình tại City of Seattle Parks and Recreation 
Community Center, Công Viên, Cơ Sở Thủy Sinh, hoặc Cơ sở Học Tập Môi 
Trường. Do bị Covid và cơ sở đóng cửa nên yêu cầu này có thể được thảo luận với 
Người Quản Lý Tài Trợ và có thể được miễn trừ cho yêu cầu này. 
• Cung cấp các lớp học, dự án, chương trình hoặc sự kiện giải trí cho các cộng 
đồng chưa được phục vụ. 
 
Tài Trợ cho năm 2022 
Để đối phó với đại dịch COVID-19 và sự phục hồi, người nộp đơn sẽ hoàn thành 
một đơn xin và đủ điều kiện nhận cả hai khoản tiền. Sử dụng thông tin được cung 
cấp trong đơn, Chuyên Gia Tài Trợ và Hội Đồng Xét Duyệt cộng đồng sẽ xác định 
quỹ nào phù hợp nhất với chương trình và nhu cầu của cộng đồng. Người nộp đơn 
sẽ trả lời các câu hỏi cụ thể hỗ trợ việc xin nguồn tài trợ. 
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Tài Trợ Đang Có 
Các Trợ Cấp Vận Động và Giải Trí cho Tất Cả sẽ mang lại 300.000 đô la để cung 
cấp các chương trình cho cộng đồng Seattle. Trong tổng số tiền, $115,000 sẽ được 
phân bổ cho các chương trình cung cấp chương trình hoạt động thể chất cho các 
cộng đồng nơi có sự chênh lệch về sức khỏe phổ biến. Người nộp đơn có thể xin số 
tiền tối đa là $ 15.000. Xin lưu ý rằng số tiền thực tế được trao có thể khác với số 
tiền được yêu cầu. 
 
Người nộp đơn có thể nhận tài trợ từ các bộ phận khác của Thành phố Seattle và 
vẫn đủ điều kiện nhận các khoản tiền này. Có một số hạn chế về kinh phí giữa các 
bộ phận. Nếu bạn đã nhận được hoặc dự định xin tài trợ với Seattle Parks and 
Recreation hoặc một bộ phận khác của thành phố, vui lòng liên hệ với nhân viên 
của chúng tôi (thông tin liên hệ trên trang # 9). 
 
Thi Hành COVID-19 và An Toàn 
Các chương trình được nhận tài trợ sẽ được yêu cầu tuân theo tất cả các nhiệm vụ 
và giao thức COVID-19 hiện tại. Hiện tại, Thành phố Seattle đang yêu cầu tất cả 
các tổ chức ký hợp đồng với Thành phố Seattle, cung cấp các dịch vụ trực tiếp, 
phải được chích ngừa đầy đủ. Tại thời điểm ký hợp đồng, tất cả những người liên 
quan sẽ phải xuất trình bằng chứng chích ngừa cho một thành viên của nhóm tài 
trợ SPR. 
 
Cùng với nhiệm vụ dành cho tất cả những người được nhận tài trợ, chúng tôi cũng 
có trách nhiệm duy trì tất cả các nhiệm vụ của Liên Bang, Tiểu Bang, Quận và 
Thành Phố. Hiện tại, chúng tôi phải đảm bảo rằng tất cả các cá nhân tham gia trực 
tiếp đều được an toàn khi ở trong các cơ sở. Đối với tất cả các chương trình hoạt 
động bên trong một cơ sở, người tham gia phải cung cấp bằng chứng chích ngừa 
hoặc bằng chứng kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi tham gia. 
Trong suốt năm, các nhiệm vụ an toàn của COVID có thể thay đổi và chúng tôi 
phải đảm bảo rằng tất cả những người được nhận tài trợ đều duy trì tất cả các 
nhiệm vụ. Trong đơn xin có một phần dành cho người nộp đơn cung cấp kế hoạch 
an toàn COVID và cách họ lập kế hoạch để đảm bảo tất cả các nhiệm vụ được tuân 
thủ. 
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Nếu dự án được đề xuất bao gồm một sự kiện ngoài trời với khả năng 500 người 
tham gia trở lên, thì người nhận tài trợ sẽ được yêu cầu kiểm tra tất cả tình trạng 
chích ngừa hoặc kết quả xét nghiệm khi vào cửa. Vì các sự kiện ngoài trời thường 
được tổ chức tại các công viên có nhiều điểm ra vào nên người nhận tài trợ sẽ được 
yêu cầu thuê hàng rào để tạo một điểm vào và một điểm ra. Nếu kế hoạch đề xuất 
của bạn bao gồm loại sự kiện này, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Tài Trợ để thảo 
luận về tất cả các hạng mục cần thiết để chúng có thể được đưa vào phần ngân sách 
của đơn xin. 
 

Điều Kiện 
Những người sau đây đủ điều kiện để xin tài trợ Vận Động và/hoặc Giải Trí cho 
Tất Cả: 
• Cá nhân * 
• Các nhóm cộng đồng địa phương * 
• Các doanh nghiệp nhỏ làm việc trong các khu vực lân cận đã xác định và có tổng 
doanh thu dưới 150 nghìn đô la 
• Các tổ chức phi lợi nhuận và phi lợi nhuận 
 
* Các cá nhân và nhóm cộng đồng không bắt buộc phải có 501c3. Nhà tài trợ 

không bắt buộc nhưng có thể được sử dụng nếu người nhận tài trợ muốn. 

 
Những người sau đây không đủ điều kiện để xin các khoản tiền này: 
• Các tổ chức và doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu trên 150.000 đô la 
• Cơ quan chính phủ 
• Các trường đại học 
• Các nhóm chính trị 
• Bất kỳ tổ chức nào có nhận tài trợ cho Quỹ Chào Mừng Trở Lại Seattle năm 2022 
 
Thời Gian 
Năm nay, Vận Động và Giải Trí cho Tất Cả sẽ có Đơn Bốc Thâm. Đơn xin có thể 
được nộp bất kỳ lúc nào trong những ngày mở và có một số ngày xét duyệt. Đơn sẽ 
vẫn mở cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2022 hoặc cho đến khi hết tiền, tùy điều kiện 
nào đến trước. 
• Ngày 31 tháng 1 năm 2022 - Đơn xin bắt đầu 
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Ngày xem xét: Các đơn nộp lúc 8 giờ sáng vào ngày đã xác định sẽ được gửi đến 
hội đồng xét duyệt của cộng đồng để quyết định tài trợ. 
• Ngày 28 tháng 2 năm 2022 
• Ngày 28 tháng 3 năm 2022 
• Ngày 25 tháng 4 năm 2022 
• Ngày 31 tháng 5 năm 2022 
 

Chúng tôi dự đoán sẽ có ít nhất 3 vòng xét duyệt đơn xin trước khi chúng tôi trao 
tất cả các khoản tiền hiện có. 
Nếu người nộp đơn không được chọn để cấp tài trợ bởi hội đồng đánh giá lần đầu 
thì có thêm các ngày xét đơn khác, lúc đó người nộp đơn có thể chỉnh sửa đơn xin 
của mình, dựa theo phản hồi của hội đồng xét duyệt và nộp đơn lại vào những ngày 
xét duyệt trong tương lai. 
 
Thông báo kết quả tài trợ sẽ được thực hiện khoảng sáu tuần kể từ ngày xét duyệt. 
Tiến trình xem xét sẽ phụ thuộc vào số lượng đơn xin mà hội đồng cộng đồng phải 
đọc và tính điểm. Các người nộp đơn sẽ nhận được thông tin bổ sung về tiến trình 
nhận tài trợ khi đơn xin của họ đã được gửi đến hội đồng xét duyệt của cộng đồng. 
 
Quá trình ký kết mất tối thiểu bốn tuần kể từ ngày trao tài trợ. Vui lòng lập kế 
hoạch thời gian cho dự án của bạn dựa theo ngày nộp đơn và ngày xét đơn của bạn. 
Tất cả những người được trao tài trợ phải có hợp đồng đã ký trước khi bất kỳ 
chương trình nào bắt đầu. Thành phố không thể trả cho bất kỳ chương trình nào 
diễn ra trước ngày hợp đồng. 
 
Tất cả các dự án phải được hoàn thành trước ngày 4 tháng 12 năm 2022. Tài trợ chỉ 
dành cho năm dương lịch và không được chuyển sang năm sau. 
 
Yêu cầu đối với các dự án đề xuất 
Dựa trên Tuyên bố Sứ Mệnh, Mục Đích và các yêu cầu Thành phố, những điều sau 
đây là bắt buộc đối với tất cả các dự án để được cấp vốn. Để đơn xin được chuyển 
tới hội đồng cộng đồng xét duyệt, các tiêu chí sau phải được đáp ứng: 
• Miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người 
• Diễn ra trong Thành Phố Seattle 
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• Nếu được tài trợ Vận Động phải tham gia Ngày Vui Chơi Lớn, ngày 20 tháng 8 
năm 2022 
• Không thể trong khu trung tâm downtown hoặc công viên 
• Tuân thủ Mục Đích của City of Seatle Parks and Recreation (xem trang # 1) 
• Đối với các chương trình kết hợp, có tối thiểu 50% cơ hội gặp mặt trực tiếp 
• Phục vụ các nhóm dân cư và vùng lân cận tập trung (xem trang # 5 và Phụ lục A 
trang # 11) 
• Người nộp đơn không được có bất kỳ khoản nợ hoặc khoản trợ cấp nào chưa trả 
hết cho Trung Tâm Dịch Vụ Kinh doanh SPR 
• Tất cả các đơn xin tài trợ trước đây đã được đóng lại đầy đủ và ở tình trạng tốt 
• Hoàn tất trước ngày 4 tháng 12 năm 2022  
 
 

Ưu Tiên Tài Trợ 
Để đáp ứng mục đích của các quỹ này, các khu dân cư và địa điểm ưu tiên (khu 
dân cư, công viên và trung tâm cộng đồng) đã được thành lập. Tất cả các đơn xin 
phải tập trung vào ít nhất một trong các nhóm dân cư và địa điểm ưu tiên. 
 
• Dân Số Ưu Tiên 
• Người Da Màu 
• Cộng Đồng Bản Xứ 
• Dân Số Nhập Cư/Người Tị Nạn 
• Người khuyết tật 
• LGBTQIA + 
• Chương Trình Đa Thế Hệ 
 
Vị Trí Ưu Tiên 
Bằng cách sử dụng dữ liệu, Seattle Parks and Recreation đã xác định các khu dân 
cư, công viên và trung tâm cộng đồng để tập trung vào các chương trình tài trợ 
được cung cấp. Các người nộp đơn cần tập trung tất cả các dự án được đề xuất để 
đáp ứng nhu cầu của các khu vực lân cận đã xác định. Các dự án được đề xuất nên 
thực hiện trong các khu vực lân cận đó trong City of Seattle Parks, City of Seattle 
Recreation Facilities, hoặc các cơ sở cộng đồng khác mà có chỗ cho chương trình 
hoặc sự kiện. Có thể tìm thấy danh sách các khu dân cư, công viên và trung tâm ưu 
tiên trên Phụ lục A (trang # 11). Nếu chương trình đang được đề xuất sẽ được cung 
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cấp ở một vùng lân cận không có trong danh sách các địa điểm ưu tiên, thì người 
nộp đơn nên giải thích rõ ràng lý do tại sao địa điểm đó được xác định và cách nó 
đáp ứng trọng tâm của các nhóm dân cư ưu tiên của chúng ta. Ba trong số các công 
viên đã được xác định là có nhu cầu cao về các chương trình và hoạt động. Những 
công viên đó được xác định trong danh sách bằng dấu * và nhận thêm điểm nếu 
được chọn. 
 
Đơn Xin 
Đơn xin có các câu hỏi yêu cầu người nộp đơn xác định và giải thích dự án được 
đề xuất. Các câu hỏi sẽ được hỏi trong các hạng mục sau. 
• Năng Lực và Bối cảnh: Mô tả ngắn gọn về cá nhân hoặc tổ chức và trọng tâm 
của công việc. Bằng chứng về các dự án trước đó sẽ cho các thành viên ban hội 
thẩm thấy rằng dự án có thể đạt được. 
• Thông Tin Dự Án: Thông tin cơ bản về chương trình được đề xuất, tên, địa 
điểm, ngày tháng hoặc tiến trình, số buổi, tập trung dân số, số người được đề xuất 
phục vụ, số tiền tài trợ được yêu cầu, kế hoạch làm việc ngắn gọn mô tả dự án từ 
đầu đến kết thúc bao gồm lập kế hoạch và chất vấn. 
• Tác Động Cộng Đồng, Tiếp Cận và Kết Quả: Dự án cần có các bên liên quan 
trong cộng đồng tham gia vào việc phát triển và thực hiện. Kết quả và lợi ích cần 
được xác định và cần có một cách để đo lường sự thành công cho người tham gia 
và chương trình. Các khó khăn cần được xác định và phải có kế hoạch giảm thiểu 
càng nhiều càng tốt. Một cuộc tiếp cận và kế hoạch tiếp thị phải đáp ứng nhu cầu 
của người dân đang được phục vụ và hỗ trợ sự thành công của dự án đề xuất. 
• Sức Khỏe và An Toàn: Cá nhân và/hoặc tổ chức có thể tuân theo Lệnh Thi Hành 
của Thị Trưởng để chích ngừa không? Một kế hoạch về sức khỏe và an toàn cho 
giao thức Covid và đề cao mọi nhiệm vụ bảo vệ người tham gia. 
• Lãnh Đạo và Nhân Sự: Kế hoạch nhân sự cho dự án được đề xuất và làm thế 
nào để đảm bảo rằng nhân viên và tình nguyện viên là những người có năng lực và 
có chuẩn bị về văn hóa. 
• Ngân Sách Tổ Chức: Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận (501c3) và các doanh 
nghiệp nhỏ phải nộp ngân sách của tổ chức họ mà chỉ rõ cả hai doanh thu và chi 
tiêu. Bất kỳ nhóm nào có Tổng Doanh Thu trên 150.000 đô la cho năm 2021 sẽ 
không đủ điều kiện để nhận tài trợ. 
• Ngân Sách Dự Án: Ngân sách dự án bao gồm tất cả các doanh thu và tiền tài trợ 
nhận cho Vận Động hoặc Giải Trí cho Tất Cả, bất kỳ thu nhập nào khác, các khoản 
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donation và chi tiêu. Ngân sách có thể nộp bằng cách tải tài liệu lên mạng hoặc 
điền thông tin trên đơn. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin ngân sách. 
Ưu tiên sẽ được cho các đơn nêu ra nhu cầu tài chính rõ ràng để vận hành dự án 
được đề xuất. 
• Thông Tin Bổ Sung và Tài Liệu Dính Kèm: Phần cuối cùng tạo cơ hội bao gồm 
bất kỳ thông tin bổ sung nào mà người nộp đơn cảm thấy có liên quan cũng như tối 
đa ba tệp đính kèm dài không quá 3 trang cho mỗi tệp đính kèm. Các mục này sẽ 
không được chấm bởi hội đồng cộng đồng. 
 
Ngân Sách 
Khi bắt đầu bất kỳ chương trình thành công nào là một ngân sách rõ ràng và ngắn 
gọn. Nguồn vốn từ khoản tài trợ này có thể được sử dụng để hỗ trợ dự án đề xuất. 
Những khoản tiền này không thể được sử dụng cho tổng chi phí của tổ chức hoặc 
bất kỳ chi phí nào không liên quan trực tiếp đến dự án đề xuất. 
 
Quỹ tài trợ có thể được sử dụng để trang trải chi phí cho: 
• Nhân viên, hợp đồng nhân viên hỗ trợ (tức là DJ, bảo vệ, người giảng dạy, hướng 
dẫn viên thể dục) 
• Nguồn cung cấp chương trình 
• PPE, vật tư hoặc thiết bị an toàn, và bất cứ thứ gì cần thiết để đáp ứng các quy 
định của COVID-19 về Sức khỏe và An Toàn 
• Bảo hiểm 
• Giấy Phép Kinh doanh của Thành Phố Seattle 
• Thức ăn - chỉ lên đến 10% số tiền tài trợ 
• Tiếp thị và tiếp cận 
• Dịch thuật và Giải thích 
• Thuê thiết bị và các chi phí sản xuất hoặc chương trình khác bao gồm giấy chứng 
nhận thể dục 
 
Số tiền được tài trợ không thể được sử dụng vào: 
• Chi phí tổ chức không liên quan trực tiếp đến chương trình hoặc sự kiện bao gồm 
mặt bằng văn phòng, hóa đơn điện nước, v.v. 
• Quà tặng hoặc giải thưởng 
• Chi phí đi lại hoặc đi lại cho nhân viên bao gồm cả số mileage 
• Quyền lợi cá nhân  
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Quy Trình Xét Đơn và Hội Thảo 
Sau khi đơn đã được nộp, các thành viên trong nhóm tài trợ SPR sẽ xem xét từng 
đơn để đảm bảo nó đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc (xem trang # 4) và đơn xin 
đó đáp ứng các ưu tiên và mục đích của quỹ. Tất cả các đơn xin mà nhân viên xác 
định là đủ điều kiện tài trợ sau đó sẽ được xem xét và cho điểm bởi một hội đồng 
cộng đồng. Ban hội đồng sẽ nhận đơn và một phiếu chấm điểm mà họ sử dụng để 
xem xét và cấp số điểm riêng cho từng đơn. Các thành viên ban hội đồng phải báo 
cáo bất kỳ các xung đột lợi ích nào đối với một cá nhân hoặc tổ chức và miễn chấm 
điểm cho đơn xin đó. Các thành viên hội đồng có khoảng bốn tuần để đọc và chấm 
điểm các đơn xin sau ngày xem xét cũng như đề xuất số tiền tài trợ. Sau khi hội 
đồng cộng đồng đã hoàn thành phần của họ trong quy trình, các đơn xin, điểm số 
và nhận xét của hội đồng sẽ được nhóm tài trợ SPR xem tiếp. Nhóm tài trợ sẽ sử 
dụng điểm và khuyến nghị của hội đồng để xác định số tiền tài trợ. Tất cả các 
khuyến nghị sau đó sẽ được Superintendent of Seattle Parks and Recreation xem 
xét và ký tên trước khi thông báo tài trợ được đưa ra. 
 

Tính Điểm Cộng Đồng 
Bảng cộng đồng được cung cấp một phiếu chấm điểm. Ban hội thẩm sẽ đọc và xem 
xét từng đơn xin dựa trên những điều sau: 
 
Năng Lực và Nền Tảng 
• Có một mô tả rõ ràng về người nộp đơn là ai và họ làm gì. 
• Người nộp đơn cung cấp bằng chứng dự án được đề xuất có thể được hoàn tất 
thành công. 
 
Thông Tin Dự Án 
• Mô tả dự án rõ ràng và có ý nghĩa. 
• Có một kế hoạch làm việc kịp thời và có thể đạt được bao gồm ngày và thời hạn. 
• Dự án được đề xuất phục vụ một hoặc nhiều nhóm dân cư ưu tiên 
• Dự án nằm trong khu vực hoặc vùng lân cận ưu tiên, sẽ được cộng thêm điểm nếu 
dự án được tổ chức tại City of Seattle Parks, Trung Tâm Cộng Đồng hoặc Cơ Sở 
của Thành phố. 
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• Nếu cung cấp một chương trình kết hợp, chương trình có yêu cầu họ cung cấp tối 
thiểu 50% chương trình trực tiếp không? Nếu chương trình được cung cấp hoàn 
toàn trực tiếp, thì bạn sẽ nhận được đầy đủ điểm. 
 
Ảnh Hưởng Cộng Đồng,Tiếp Cận và Kết Quả 
• Người nộp đơn có các bên liên quan trong cộng đồng tham gia và/hoặc họ đã phát 
triển quan hệ đối tác để phát triển và đưa ra dự án được đề xuất không? 
• Kết quả và lợi ích cho (những) người tham gia đã được xác định. 
• Người nộp đơn có một cách để đo lường sự thành công và lợi ích cho (những) 
người tham gia. 
• Người nộp đơn mô tả rõ ràng một công cụ để đo lường kết quả cho những người 
tham gia. 
• Kế hoạch tiếp thị rõ ràng và có ý nghĩa đối với cộng đồng được phục vụ. 
• Người nộp đơn đã xác định các khó khăn đối với việc tham gia và cách giúp giảm thiểu các khó 
khăn đó. 
 
Sức Khỏe và Sự An Toàn 
• Kế hoạch COVID-19 được tính toán kỹ lưỡng và có thể xoay trục nếu nhiệm vụ thay đổi. 
 
Lãnh Đạo và Nhân Sự 
• Có kế hoạch bố trí nhân sự rõ ràng, đáp ứng nhu cầu của dự án đề ra. 
• Có kế hoạch đào tạo cho nhân viên và tình nguyện viên. 
 
Ngân Sách 
• Ngân sách rõ ràng và đầy đủ. Người nộp đơn đã trang trải tất cả các nhu cầu tài chính với ngân 
sách được đề xuất. 
 
Ký Hợp Đồng 
Quá trình ký hợp đồng mất tối thiểu bốn tuần kể từ khi có thông báo trao giải. Người được trao 

giải sẽ được yêu cầu hoàn thành bản cập nhật kế hoạch đề xuất của họ và số tiền đó sẽ được 
sử dụng để hoàn thành hợp đồng. Hợp đồng bao gồm số tiền thưởng, mô tả ngắn gọn về chương 
trình được tài trợ, các yêu cầu báo cáo và ngày đến hạn cho các hóa đơn và tài liệu. Sau khi hợp 
đồng đã được soạn thảo, một bản sao sẽ được gửi đến người nhận tài trợ để xem xét. Mỗi người 
nhận tài trợ sẽ gặp một thành viên của Nhóm Tài Trợ SPR để duyệt qua hợp đồng và tất cả các 
tài liệu bắt buộc tại thời điểm ký. Để hoàn thành hợp đồng với Thành Phố, một số tài liệu được 
yêu cầu tại hoặc ngay sau khi ký hợp đồng. Không có chương trình nào có thể bắt đầu trước khi 
hợp đồng được ký kết và các tài liệu sau trong hồ sơ với Nhóm SPR Grants: 
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• Giấy Phép Kinh Doanh của Thành phố Seattle (Giấy Phép Kinh Doanh của Tiểu Bang 
Washington Không thể thay thế cho yêu cầu này) 
• Giấy đã ký tên xác nhận chích ngừa COVID-19 và bằng chứng tiêm chủng trình ra cho nhân 
viên nhóm cấp SPR 
• Bảo hiểm Trách Nhiệm Cơ sở với Thành Phố được liệt kê là bảo hiểm bổ sung với số tiền $ 
1.000.000 cho mỗi sự cố. 
• Bảo hiểm ô tô hoặc miễn trừ 
• W9 

• Kiểm tra lý lịch được gửi thông qua hệ thống SPR cho tất cả những người sẽ điều 
hành chương trình hoặc sự kiện bao gồm nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu. 
Danh sách tên sẽ cần được cung cấp cho nhóm tài trợ SPR 
 
Reserve Chỗ tại một Công Viên hoặc Trung Tâm Cộng Đồng 
Để tổ chức một sự kiện hoặc chương trình trong City of Seattle Park hay Trung 
Tâm Cộng Đồng của thành phố, người được tài trợ sẽ cần phải hoàn thành Giấy 
Phép Công Viên hoặc phối hợp với Trung Tâm Cộng Đồng để giữ chỗ trước. SPR 
Grants Team sẽ hỗ trợ bạn trong việc xin các giấy phép đó. Vui lòng chuẩn bị linh 
hoạt về ngày và thời gian để hoàn thành quá trình này. Chúng tôi có thể miễn một 
số lệ phí; tuy nhiên, tất cả các đơn xin nên tính toán chi phí cho việc sử dụng chỗ 
đó. Vui lòng liên hệ với nhân viên tại Trung Tâm Cộng Đồng được ưu tiên hoặc 
nhóm tài trợ SPR để thảo luận về quy trình, phí và thời hạn cho phép và sử dụng 

chỗ đó. 
 
Tiếp Thị và Quãng Bá 
Những người được tài trợ yêu cầu sử dụng biểu tượng City of Seattle Parks and 
Recreation trên các tài liệu quãng bá của họ. Bảng biểu trưng phải có chiều cao tối 
thiểu là 0,25 inch như được đo bằng huy chương của Chief Sealth và phải dễ nhìn 
và dễ đọc. Chúng tôi có một số bảng biểu trưng sẽ được cung cấp cho những người 
được trao tài trợ sau khi thông báo giải thưởng được thực hiện. Người được trao tài 
trợ có thể sử dụng biểu trưng phù hợp nhất với họ. 
 
Tất cả các bài đăng trên mạng xã hội và báo in cũng phải có câu “Chương trình 
này được tài trợ bởi Seattle Parks District Initiative thông qua City of Seattle 
Parks and Recreation.” Câu phải có phông chữ to ít nhất 12 điểm font và có thể 
nhìn thấy được. Tất cả các tài liệu quãng bá, bài đăng trên mạng xã hội hoặc bất kỳ 
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hình thức nào khác phải được chấp thuận là thành viên của nhóm tài trợ SPR trước 
khi phân phối hoặc xuất bản. 
 
Tiếp thị và quãng bá là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ chương 
trình nào. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp hỗ trợ và đề xuất nếu bạn chưa quen với 
hoạt động tiếp thị và quãng bá. Chúng tôi thường khuyến khích bạn nói chuyện với 
cộng đồng sẽ được phục vụ và hỏi họ cách họ nghe về các cơ hội mới và sau đó 
tìm kiếm các nền tảng đó. Tiếp thị và quãng bá cộng đồng đòi hỏi sự sáng tạo, tư 
duy vượt trội và thời gian. Các kế hoạch tiếp thị và quãng bá tốt nhất có tính đến 
dân số của họ và cố gắng tạo ra các tài liệu bắt mắt. Chúng tôi cũng khuyên bạn 
nên suy nghĩ thông qua các nền tảng của bạn khi tiếp thị. Chỉ sử dụng phương tiện 
truyền thông xã hội cho người lớn tuổi của chúng tôi hoặc sử dụng truyền đơn cho 
thanh thiếu niên sẽ không giúp bạn gặp được cộng đồng mà bạn đang tiếp cận. 
 
Hóa Đơn và Thanh Toán 
Tại Seattle Parks and Recreation, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của quỹ hỗ trợ 
các chương trình chất lượng. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để loại bỏ càng nhiều 
khó khăn càng tốt đối với những người được trao giải thưởng nhận được các khoản 
thanh toán của quỹ để đáp ứng nhu cầu của chương trình. Để thực hiện điều này, 
các khoản thanh toán được thực hiện theo ba đợt trong suốt thời điểm chương 
trình. Người nhận giải có thể gửi hóa đơn đầu tiên sáu tuần trước khi bắt đầu 
chương trình, hóa đơn thứ hai vào giữa chương trình và hóa đơn cuối cùng được 
lập sau khi chương trình hoàn thành và tất cả các thủ tục giấy tờ đã được nộp. Hợp 
đồng sẽ đưa ra ngày đến hạn và những tài liệu nào được yêu cầu cùng với các hóa 
đơn để thanh toán. Nếu người được tài trợ muốn nhận khoản thanh toán nhanh, 
điều quan trọng là họ phải đảm bảo tất cả các tài liệu được nộp đúng hạn và đáp 
ứng tất cả các yêu cầu của hóa đơn và hợp đồng. 
 
Báo Cáo 
Tất cả những người được trao tài trợ yêu cầu hoàn thành báo cáo cho dự án của họ. 
Báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn ở báo cáo giữa kỳ, phiếu tham dự, trang 
đăng nhập, hình ảnh/video, tài liệu tiếp thị, báo cáo ngân sách, khảo sát người tham 
gia, hóa đơn và báo cáo cuối cùng. Nếu được trao, một thành viên của nhóm tài trợ 
SPR sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tất cả các yêu cầu tại thời điểm ký hợp đồng. 
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Báo cáo giữa và cuối kỳ sẽ yêu cầu cả dữ liệu định lượng và định tính về dự án. 
Điều quan trọng đối với sự tiếp tục của quỹ là chúng tôi phải báo cáo chính xác về 
các dịch vụ được cung cấp và sự tham gia của cộng đồng trong tất cả các chương 
trình tài trợ không hoàn lại. Thông qua các tài liệu mà chúng tôi cung cấp, chúng 
tôi đảm bảo rằng những người được trao tài trợ đang theo dõi thông tin cần thiết để 
hoàn thành các báo cáo. Thông tin được yêu cầu trong các báo cáo bao gồm: 
 
• Số người được phục vụ, trùng lặp và duy nhất * 
• Xác định giới tính của các cá nhân được phục vụ 
• Dân Tộc/Chủng Tộc dân số phục vụ 
• Zipcode của người tham gia 
• Số giờ cơ hội giải trí được cung cấp 
• Độ tuổi của (các) người tham gia 
• Thành công và thách thức 
• Học hỏi của người nhận tài trợ 
 
* Bản trùng lặp cho biết một cá nhân tham gia một loạt lớp học nhiều lần, tức là Bob tham gia 

một loạt lớp học 6 tuần và tham dự mọi lớp học, số lượng trùng lặp của anh ta sẽ là 6. Số lượng 

duy nhất cho mỗi người một lần, bất kể họ đã tham gia bao nhiêu lần. Đối với duy nhất, ví dụ 
của chúng tôi ở trên sẽ chỉ được tính ở mức 1. 

 
Thời Hạn Nộp Đơn 
Các đơn xin Nhận Trợ Cấp Vận Động và Giải trí sẽ mở vào ngày 31 tháng 1 năm 2022. Các đơn 
đăng ký phải được hoàn thành và gửi qua GO Smart, có thể truy cập tại Seattlepark.gosmart.org. 
 
Tất cả các đơn đăng ký được gửi lúc 8 giờ sáng vào các ngày bên dưới sẽ được gửi đến hội đồng 
cộng đồng để xem xét. 
• Ngày 28 tháng 2 năm 2022 
• Ngày 28 tháng 3 năm 2022 
• Ngày 25 tháng 4 năm 2022 
• Ngày 31 tháng 5 năm 2022 
 
Thông Tin Liên Lạc 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, muốn biết thêm thông tin, hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với 
chúng tôi. Địa chỉ email tài trợ của chúng tôi là SPRFunds4All@seattle.gov. 
 
Kathleen Gantz 
Grants and Contracts Supervisor 
Kathleen.gantz@seattle.gov 
206-386-4671 
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Shalandra Shippentower 
Grants and Contract Specialist 
Shalandra.shippentower@seattle.gov 
206-233-5168 

 
Appendix A 

Priority Neighborhoods 

Southwest   Southeast  Northeast   Northwest 

Cottage Grove   Brighton  Cedar Park   Bitter Lake 

High Point   Columbia City  Jackson Park   Greenwood 

Highland Park   Dunlap   Lake City   Haller Lake 

Pigeon Point   Genesee  Northgate   Licton Springs/ 

South Delridge Triangle  Hillman City  Pinehurst   Aurora Licton 

Sunrise Heights   Lakewood  Victory Heights    

Westwood   New Holly  Meadowbrook    

Youngstown   North Rainier  Housing at Magnuson 

Georgetown   Pritchard Beach   

Puget Ridge   Othello    

Beacon Hill   Rainier Valley    

South Park   Rainier Vista  

Rainier Beach 

 

Priority Parks 

Parks identified with a * will be given an additional score.  These parks have been identified as high need 

locations for programs and activation. 

Central Southwest Southeast North 

Cal Anderson Park Duwamish Waterway 

Park 

Beer Sheva Park Albert Davis Park 

Dr Blanche Lavizzo Highland Park 

Playground 

John C Little Park Ballard Commons Park 

Powell Barnett Park Myrtle Reservoir Park Martha Washington 

Park 

Lake City Mini-Park 

Judkins Park Roxhill Park Othello Park Little Brook Park 

Flo Ware Park Westcrest Park Pritchard Island Beach 

Park 

Hubbard Homestead 

Pratt Park Oxbow Park* Brighton Park* Magnuson Park 

Jimi Hendrix Park  Be’er Sheva Park*  

  Maple Wood Park  

    

 

Priority Centers  

Rainier Beach Community Center  Rainier Community Center 
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Van Asselt Community Center   Jefferson Community Center 

Garfield Community Center   Yesler Community Center 

South Park Community Center   High Point Community Center 

Delridge Community Center   International District Community Center 

Lake City Community Center   Magnuson Community Center 

Northgate Community Center   Bitter Lake Community Center 

 


