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Lower Duwamish Waterway Roundtable 

Community Participation Stipend: Basic Information 

Hội Nghị Bàn Tròn Đường Thủy dưới Duwamish 

Tiền Thù Lao cho Người Tham Gia trong Cộng Đồng: Thông Tin Cơ Bản 

Stipend Background 
Lý Lịch Tiền Thù Lao 
Triangle Associates is a public policy facilitation firm supporting the U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) in bringing together government agencies, Tribes, business 
representatives, nonprofit organizations, and community members to form the Lower Duwamish 
Waterway (LDW) Roundtable. The LDW Roundtable’s purpose is to provide a venue for 
EPA to hear recommendations on the design and construction of the LDW Superfund 
cleanup from people who are affected. Roundtable participants acknowledge that many 
stakeholders are compensated for their time to participate on the Roundtable, through payroll for 
example. Triangle Associates, in support of equitable community member participation on the 
Roundtable, is piloting the LDW Community Participation Stipend so that everyone at the table is 
compensated for their time.  
 
Triangle Associates là một công ty hỗ trợ chính sách công hỗ trợ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 
Kỳ (EPA) tập hợp các cơ quan chính phủ, Bộ lạc, đại diện doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và 
thành viên cộng đồng để thành lập Hội nghị bàn tròn Đường Thủy Duwamish (LDW). Mục đích 
của Hội thảo bàn tròn LDW là cung cấp địa điểm cho EPA để nghe các khuyến nghị về thiết 
kế và xây dựng công việc dọn dẹp LDW Superfund từ những người bị ảnh hưởng. Những 
người tham gia Hội nghị bàn tròn thừa nhận rằng nhiều bên liên quan được tiền thù lao cho thời 
gian họ tham gia Hội nghị bàn tròn, thông qua bảng lương chẳng hạn. Triangle Associates, sẽ hỗ 
trợ sự tham gia của các thành viên cộng đồng công bằng trên Bàn tròn, đang thử nghiệm về tiền 
thù lao cho cộng đồng khi tham gia vào LDW để mọi người trong bàn được đền bù cho thời gian 
của họ khi tham dự. 

What is a Community Participation Stipend?   
Tiền Thù Lao cho Người Tham Gia trong Cộng Đồng là gì? 
The Community Participation Stipend (or Stipend) is funded in part by a Duwamish River 
Opportunity Fund (DROF) award from the City of Seattle. The Stipend will be distributed to 
community members who are approved by EPA to participate on the LDW Roundtable. The first 
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year of funding is able to provide support for up to 4-6 community members’ participation 
in two Roundtable meetings in 2019. The funding amount includes the cost of travel and 
parking, time to prep for, attend, and/or participate in follow-up for a Roundtable meeting (2.5 
hours each), and the cost of printing materials. For funding for 2020, Triangle will seek to provide 
funding for additional community members and more meetings by exploring grant opportunities 
and other outside sources of funding. 
 
In addition to providing Stipends to community member participants, the DROF funding also 
allows Triangle to provide other resources to support community participation such as child 
care, food and refreshments, and translators.  
 
Trả thù lao cho cộng đồng khi tham gia (hoặc Trả Thù Lao) được tài trợ một phần bởi giải thưởng 
Quỹ cơ hội sông Duwamish (DROF) từ Thành phố Seattle. Thù Lao sẽ được phân phối cho các 
thành viên cộng đồng được EPA chấp thuận tham gia Hội nghị bàn tròn LDW. Sự Tài trợ cho 
năm đầu tiên có thể cung cấp hỗ trợ cho tối đa 4 - 6 thành viên cộng đồng tham gia hai cuộc 
họp bàn tròn vào năm 2019. Số tiền tài trợ bao gồm chi phí đi lại và đậu xe, thời gian chuẩn bị, 
tham dự và / hoặc tham gia theo dõi cho một cuộc họp bàn tròn (2.5 tiếng cho mỗi kỳ) và chi phí 
in ấn vật liệu. Để tài trợ cho năm 2020, Triangle sẽ tìm cách cung cấp tài trợ cho các thành viên 
cộng đồng bổ sung và nhiều cuộc họp hơn bằng cách khám phá các cơ hội tài trợ và các nguồn tài 
trợ bên ngoài khác. 
 
Ngoài việc cung cấp Tiền Thù Lao cho những người tham gia thành viên cộng đồng, tài trợ của 
DROF còn cho phép Triangle cung cấp các nguồn lực khác để hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng 
như chăm sóc trẻ em, thực phẩm và giải khát, và thông dịch viên. 

Why Community Participation Stipends?   
Tại Sao Trả Tiền Thù Lao cho Người Tham Gia trong Cộng Đồng? 
 
Compensating community members for their participation in the public process is recognized by 
Tribes, government agencies, business interests, nonprofit organizations, and community 
members who conduct work in the Duwamish Valley as a necessary step to address the inequities 
associated with meetings in which some participants are compensated for their time (through 
their employer or grant), while other invited participants such as affected communities are not. 
The Community Participation Stipends will be used to compensate meeting participants 
who otherwise would not be able to fully participate. The intention of the Community 
Participation Stipends is to leverage involvement and knowledge from Duwamish Valley 
communities, which include low-income residents and/or residents of color who face 
disproportionate environmental and health burdens as a result of where they live. Through the 
stipends, Triangle Associates seeks to achieve the following outcomes: 
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• Participation in training for community members to build a baseline understanding of the 
EPA Superfund program and the major issues facing the LDW cleanup; 

• Sustained participation of up to 4 community members in two Community Caucus 
meetings; 

• Sustained participation of up to 4 community members in two Roundtable meetings; 
• The development of a long-term funding plan for the Community Participation Stipend;  
• The submission of 2-3 grant applications for continued funding of the Community 

Participation Stipend; and  
• Development of grant-writing skills among community members and exposure to major 

funders in the Seattle region.  
 
As a result of the Stipend program, community participants who receive stipends can have 
direct access to government agencies, tribes, businesses, and nonprofit organizations that 
all shape the future of the Duwamish Valley.  
 
 
Bù đắp cho các thành viên cộng đồng tham gia vào quá trình công khai được các bộ lạc, cơ quan 
chính phủ, lợi ích kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và các thành viên cộng đồng thực hiện công 
việc tại Thung lũng Duwamish công nhận là một bước cần thiết để giải quyết các bất bình đẳng 
liên quan đến các cuộc họp được bù đắp cho thời gian của họ (thông qua chủ lao động hoặc trợ 
cấp của họ), trong khi những người tham gia được mời khác như các cộng đồng bị ảnh hưởng thì 
không. Các Quy tắc tham gia của cộng đồng sẽ được sử dụng để bù đắp cho những người 
tham gia cuộc họp nếu không thể tham gia đầy đủ. Mục đích của tiền thù lao cho cộng đồng 
khi tham gia là thúc đẩy sự tham gia và kiến thức từ các cộng đồng Duwamish Valley, bao gồm 
những người có thu nhập thấp và / hoặc cư dân da màu phải đối mặt với gánh nặng môi trường và 
sức khỏe không tương xứng do họ sống. Thông qua các điều khoản, Triangle Associates tìm cách 
đạt được các kết quả sau: 
 
• Tham gia đào tạo cho các thành viên cộng đồng để xây dựng sự hiểu biết cơ bản về chương 
trình Superfund của EPA và các vấn đề chính mà việc dọn dẹp LDW phải đối mặt; 
• Sự tham gia bền vững của tối đa 4 thành viên cộng đồng trong hai cuộc họp Caucus Cộng 
đồng; 
• Sự tham gia bền vững của tối đa 4 thành viên cộng đồng trong hai cuộc họp bàn tròn; 
• Việc xây dựng kế hoạch tài trợ dài hạn cho Trả Thù Lao cho cộng đồng khi tham gia 
• Nộp 2-3 đơn xin tài trợ để tiếp tục tài trợ cho Thù Lao cho cộng đồng khi tham gia; và 
• Phát triển kỹ năng viết tài trợ giữa các thành viên cộng đồng và tiếp xúc với các nhà tài trợ lớn 
trong khu vực Seattle. 
 
Theo kết quả của chương trình Trả Thù Lao, những người tham gia trong acộng đồng 
nhận được quy định có thể có quyền truy cập trực tiếp vào các cơ quan chính phủ, bộ lạc, 
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doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận, tất cả định hình tương lai của Thung lũng 
Duwamish. 
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