Khoản Tài trợ Cộng đồng
NeighborWoods tại Nam Sacramento
Gọi điện để Đăng ký – Vòng Một
Sacramento Tree Foundation vui mừng thông báo về cơ hội tài trợ của Chương trình Lâm nghiệp Cộng
đồng và Đô thị (Urban and Community Forestry Program) dành cho các cư dân Nam Sacramento, các
nhóm cộng đồng, và bất kỳ ai quan tâm đến việc phát triển lâm nghiệp đô thị ở Nam Sacramento! Chương
trình này có thể thực hiện được thông qua sự hỗ trợ và hợp tác của Sở Lâm nghiệp và Chống Hỏa hoạn
California.
Sacramento Tree Foundation là một tổ chức dựa trên cộng đồng, hoạt động để xây dựng các cộng đồng
thịnh vượng thông qua việc quản lý rừng đô thị. Chương trình NeighborWoods của chúng tôi là một phong
trào do cộng đồng lãnh đạo nhằm gắn kết những người hàng xóm lại với nhau thông qua các hoạt động
trồng và chăm sóc cây xanh ở những khu phố chịu sự bất bình đẳng về tán cây che mát. Chúng tôi đang tìm
kiếm các ứng viên từ khu vực được NeighborWoods tài trợ ở Nam Sacramento có các ý tưởng dự án sáng
tạo giúp cải thiện tán cây che mát hoặc để phổ biến kiến thức về tầm quan trọng của cây xanh.
Mục đích của Khoản Tài trợ Cộng đồng NeighborWoods này là để hỗ trợ các dự án sáng tạo, do cộng đồng
lãnh đạo nhằm cải thiện sức khỏe của cộng đồng, chất lượng không khí và tán cây che mát của khu vực.
Nam Sacramento có ít tán cây che mát hơn nhiều khu vực trong Thành phố và do đó, cư dân phải chịu
nhiều bất bình đẳng về môi trường hơn. Cây xanh rất quan trọng trong việc giúp chống lại ô nhiễm không
khí, nắng nóng khắc nghiệt, và tỷ lệ mắc cao của một số bệnh lý y khoa như hen suyễn và béo phì.
Mặc dù cây xanh rất quan trọng, nhưng chúng ta biết rằng việc trồng cây xanh trong không gian đô thị chỉ
thành công khi cộng đồng chung tay để giúp cây phát triển khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra
cơ hội tài trợ này. Chúng tôi biết rằng những người sống, làm việc và vui chơi ở Nam Sacramento đều hiểu
rõ nhất về cách trồng một tán cây che mát đầy đặn và khỏe mạnh trong khu dân cư, sân trước, công viên, và
trường học của họ. Quý vị có ý tưởng về cách trồng tán cây che mát ở Nam Sacramento không? Nguồn tài
trợ này có sẵn để giúp biến ý tưởng của quý vị thành hiện thực. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tuyên truyền
nhận thức về giá trị của cây xanh và giúp trồng chúng!
Nếu quý vị quan tâm đến việc nhận khoản tài trợ, vui lòng đọc các tiêu chí và thông tin chi tiết bên dưới và
gửi Đơn Đăng ký Khoản Tài trợ Cộng đồng NeighborWoods muộn nhất là ngày 15 Tháng Chín, 2020.

Thông tin Chi tiết Chương trình:









Tài trợ tối đa $5,000 mỗi chu kỳ cho các ứng viên.
Có thể có ba chu kỳ tài trợ vào Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, và Tháng Tám 2021.
Ứng viên có thể đăng ký nhiều hơn một chu kỳ tài trợ, điều kiện hội đủ sẽ được xét sau khi dự án ban đầu
hoàn thành.
Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một số tiền nhất định vào thời điểm được cấp tài trợ; số tiền
còn lại sẽ được cấp khi phê duyệt báo cáo cuối cùng.
Các ứng viên sống trong khu vực dự án cũng như các ứng viên đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn,
hoặc thu nhập thấp sẽ được ưu tiên.
Các dự án phải được thực hiện trong khu vực được NeighborWoods tài trợ ở Nam Sacramento (xem bản đồ
đính kèm).
Báo cáo Hoàn thành Khoản Tài trợ Cộng đồng NeighborWoods phải được nộp vào cuối mỗi dự án.
Cần hoàn thành dự án chu kỳ tài trợ đầu tiên vào Tháng Mười Hai 2020.

Ví dụ về các dự án có thể thực hiện bao gồm:















Lên kế hoạch trồng cây trong cộng đồng
Tuyên truyền về việc trồng cây ở khu dân cư cho hàng xóm của quý vị
Tiếp cận cộng đồng và phổ biến kiến thức, thực hiện hoạt động biên dịch
Chăm sóc cây (tưới nước, phủ lớp mulch, dọn cỏ/lớp phủ mặt đất, cắt tỉa)
Dưỡng cây non
Cây và vườn cây bản địa
Cung cấp và lắp đặt hệ thống tưới tiêu hiệu quả
Chăm sóc cây trưởng thành
Loại bỏ gốc cây
Lễ trồng cây tưởng niệm
Trồng cây ăn quả
Trang trí bổ sung cảnh quan
Tất cả các ý tưởng đều được xem xét! Hãy sáng tạo!
Quý vị có các câu hỏi liên quan đến thủ tục đăng ký dự án, điều kiện hội đủ, hoặc dự án NeighborWoods ở
Nam Sacramento?
Hãy liên hệ: Victoria Vasquez, Nhà Tổ chức NeighborWoods (916) 709-1003 - victoria@sactree.com
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