
Các Câu Hỏi Thường Gặp  
 
CHƯƠNG TRÌNH SEATTLE RESTORED LÀ GÌ? 
 
Chương trình Seattle Restored hồi sinh Trung Tâm Thành Phố Seattle với sự sáng tạo và 
thương mại! Chương trình Seattle Restored kêu gọi các nghệ sĩ và doanh nhân địa phương 
nhằm tái tạo sức sống cho thành phố của chúng ta bằng cách kích hoạt 25 mặt bằng trống. Các 
dự án này sẽ mang lại lợi ích cho các khu phố, các doanh nghiệp nhỏ, nghệ sĩ, và chủ sở hữu 
bất động sản bằng cách tạo ra cảnh quan đường phố sôi động và hấp dẫn, khuyến khích công 
chúng đến thăm trung tâm thành phố Seattle, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và hỗ trợ 
các nghệ sĩ địa phương - đặc biệt là Người Da Đen, Người Bản Địa, và các doanh nhân và 
nghệ sĩ da màu khác. Chương trình này được tài trợ bởi Quỹ Phục Hồi Tài Chính Địa Phương 
do Vi-rút Corona (Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund, CLFR) và được thành lập theo Kế 
Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan). 

KHI NÀO CHƯƠNG TRÌNH SEATTLE RESTORED ĐƯỢC 
BẮT ĐẦU? 
Đối với giờ hoạt động của cửa hàng pop-up tạm thời, vui lòng truy cập trang cá nhân của cửa 
hàng trên trang chủ . 
Hãy nhớ xem trang sự kiện để biết thêm về các lớp học và sự kiện đặc biệt. 

CHƯƠNG TRÌNH SEATTLE RESTORED ĐƯỢC HOẠT 
ĐỘNG Ở ĐÂU? 
Để tìm địa điểm của tất cả các mặt bằng được kích hoạt, hãy nhấp vào trang cá nhân trên trang 
chủ.  
  

LÀ MỘT CHỦ MẶT BẰNG, TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 
THÔNG TIN Ở ĐÂU?  
Hãy xem liên kết cho chủ mặt bằng để biết thêm thông tin và chi tiết về cách tham gia.  
  

NẾU TÔI LÀ NGHỆ SĨ, DOANH NHÂN, NGƯỜI CHẾ TẠO, 
HOẶC NHÀ SẢN XUẤT, TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 
THÔNG TIN VÀ NỘP ĐƠN Ở ĐÂU?  
Hãy xem liên kết tham gia để biết thêm thông tin và chi tiết về cách đăng ký. 
  

ĐỐI TÁC THAM GIA VỚI CHƯƠNG TRÌNH SEATTLE 
RESTORED LÀ AI? 

https://seattlerestored.org/
https://seattlerestored.org/events/
https://seattlerestored.org/
https://seattlerestored.org/
https://seattlerestored.org/landlords/
https://seattlerestored.org/artists-entrepreneurs/


Chủ mặt bằng, nghệ sĩ, doanh nhân, nhà sản xuất, và QUÝ VỊ! 
Được điều phối bởi Shunpike, Seattle Good Business Network, và Văn Phòng Phát Triển Kinh 
Tế Thành Phố Seattle (Seattle Office of Economic Development). 

Shunpike hỗ trợ các nghệ sĩ thông qua việc tiếp cận chuyên môn, cơ hội, và dịch vụ kinh 
doanh quan trọng một cách công bằng. Shunpike cung cấp tài trợ tài chính cho hơn 150 nhóm 
nghệ thuật trên khắp Tiểu Bang Washington. Thời hạn nộp đơn cho các nhóm mới là vào ngày 
1 tháng 3, ngày 1 tháng 6, ngày 1 tháng 9, và ngày 1 tháng 12. Các chương trình Shunpike 
khác bao gồm Hội Chợ Triển Lãm và Hội Nghị Chuyên Đề của Nghệ Sĩ Người Da Màu (Artists 
of Color Expo and Symposium, ACES), Storefronts, Amazon AiR, và The Studio @2+U. 

Seattle Good Business Network, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để kết nối và truyền 
cảm hứng để người dân mua sắm, sản xuất, và đầu tư tại địa phương, để mọi người đều có thể 
đóng góp có ý nghĩa trong nền kinh tế địa phương. Seattle Made, một chương trình của Seattle 
Good Business Network, là sự hợp tác của hàng trăm nhà sản xuất và nhà chế tạo đô thị—
những nhà sản xuất mọi thứ từ trà masala chai đến nến, xe đạp đến bia, và đồ trang sức cho 
đến mứt—cùng nhau 'làm để thành công' ở Seattle! Tư cách thành viên là miễn phí cho các 
nhà chế tạo và nhà sản xuất tại thành phố Seattle.  

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle(OED) cam kết xây dựng một nền kinh tế bình 
đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả 
năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle. 
  

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN CHO COVID  
Chúng tôi coi trọng sự an toàn của mọi người tham gia vào chương trình Seattle Restored. 

● Khẩu trang là bắt buộc khi tham gia các hoạt động trong nhà của chương trình Seattle 
Restored.  

● Tất cả những người tham gia vào chương trình đều được tiêm vắc-xin COVID.  
● Chúng tôi khuyến khích mọi người luôn cập nhật thông tin về các ca nhiễm vi-rút corona 

tại địa phương bằng cách truy cập trang COVID chính thức của Quận King. Tìm và đặt 
lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID tại Địa Điểm Tiêm Vắc-xin Vaccine Locator. 

QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI?  
Vui lòng liên hệ với các nhân viên quản lý chương trình Seattle Restored là Andrea Porter và 
Martin Tran theo địa chỉ seattlerestored@gmail.com. 

https://shunpike.org/
https://seattlegood.org/
http://www.seattlemade.org/
http://www.seattle.gov/office-of-economic-development
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
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