
 
 

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (Danh sách FPL) 3b là một phần của phương án tiếp cận hai giai đoạn được Hội 
đồng Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh (Hội đồng) sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu của hệ sinh thái và tận dụng 
những cơ hội hợp tác quan trọng để thúc đẩy quá trình khôi phục hệ sinh thái trên quy mô lớn. 

 
Hội đồng đã phê chuẩn $927K đô la trong kinh phí quy hoạch và thực hiện theo Danh sách FPL Hạng mục 1 cho 
Chương trình Khôi phục Ven biển của Thanh niên Bộ lạc. Chương trình này sẽ sử dụng các kỹ thuật và phương án 
tiếp cận của Khung Quy hoạch nêu ở hình dưới để giải quyết các yếu tố gây căng thẳng cho môi trường trên toàn 
vùng Vịnh. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, thay mặt Văn phòng Sự vụ Người Mỹ da đỏ, là nhà tài trợ cho chương trình này. 

 
Chương trình sẽ tiếp tục công tác khôi phục đã bắt đầu theo Danh sách FPL ban đầu năm 2015 của Hội đồng với 
các bộ lạc được liên bang công nhận sau đây: Bộ lạc Chitimacha, Nhóm Người Da đỏ Choctaw ở Mississippi, Nhóm 
Người Da đỏ Creek ở Poarch, Bộ lạc Seminole của Florida và Bộ lạc Người Da đỏ Miccosukee, và sẽ bổ sung Bộ 
lạc Coushatta của Louisiana. Thanh niên bộ lạc sẽ tiến hành các dự án để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường, duy trì hệ sinh thái lành mạnh, đồng thời học hỏi các giá trị văn hóa. 

 
Chương trình này sẽ đào tạo thanh niên về trách nhiệm quản lý lâu dài đối với môi trường Vùng Vịnh. Các lợi ích 
dự kiến đối với môi trường bao gồm việc phá vỡ quá trình xói mòn bờ biển, giảm thiểu tác động liên quan của biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng, khôi phục sự cân bằng môi trường quan trọng ở một khu vực bị đe dọa và xây dựng 
kiến thức và cam kết bảo vệ môi trường cho thanh niên bộ lạc. Chương trình cũng sẽ giới thiệu các kỹ năng hữu ích 
cho công việc sau này trong lĩnh vực khôi phục môi trường. Tác động của hoạt động giáo dục và đào tạo này sẽ tiếp 
tục cho nhiều thế hệ sau. 
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Chương trình Khôi phục Ven biển của Thanh niên Bộ lạc áp dụng các phương án tiếp cận và kỹ thuật của Khung Quy 
hoạch để hỗ trợ cho các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. Để hỗ trợ cho mục tiêu chính là Thúc đẩy 
trách nhiệm quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giáo dục về môi trường, nhu cầu bảo vệ, bảo tồn và duy trì 
lâu dài các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên các vùng đất của bộ lạc sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng kỹ thuật 
Quản lý và trách nhiệm quản lý môi trường sống. Thành công khi sử dụng kỹ thuật này để Thúc đẩy trách nhiệm quản 
lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giáo dục về môi trường có thể được theo dõi bằng số liệu về số lượng người 
tham gia đã hoàn thành khóa đào tạo thành công và diện tích môi trường sống được khôi phục. Số lượng các chương 
trình giám sát được thực hiện cũng có thể được sử dụng như một thước đo thành công của dự án.  

Tổng quan Chương trình 
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