
 

   
 

 

የሲያትል ከተማ Sweetened Beverage Tax (SBT፣ የጣፋጭ መጠጦች ግብር) 

Prenatal-to-Three Community Grant Program  

የ RFI ማጠቃለያ አጋር 
 
መግቢያ 

Department of Education and Early Learning (DEEL፣ የትምህርት እና የቅድመ ትምህርት መምሪያ) ለ Black, 

Indigenous, People of Color (BIPOC፣ ጥቁር፣ ተወላጅ፣ የቀለም ሕዝብ)፣ ስደተኞች፣ አነስተኛ ገቢ ላላቸው፣ እና 
እንግሊዘኛ ቋንቋ ለሚማሩ ማኅበረሰቦች ከቅድመ ወሊድ እስከ ሶስት ድጋፎችን ለማድረግ ፍላጎት ካላቸው ቡድኖች 

Prenatal-to-Three Community Grant Program (ከቅድመ ወሊድ እስከ ሶስት የማኅበረሰብ ድጋፍ ፕሮግራም) 

ማመልከቻዎችን ከአሁን ጀምሮ እስከ ኦክቶበር 6 ድረስ እየተቀበለ ነው።  

 

ለዚህ የድጋፍ ፕሮግራም በ 2021-2022 የትምህርት ዓመት 1.45 ሚሊዮን ዶላር የተቀመጠ ሲሆን ለተቀባዩ እስከ 

$150,000 ድረስ ይሰጣል። የገንዘብ አሰጣጥ ሂደቱ በውድድር ሲሆን የሚተዳደረው በሲያትል ከተማ Department of 

Education and Early Learning (DEEL) ነው። አሁን ላይ ይህ እድል የሚሰጠው ለ 2021 የድጋፍ ዑደት ብቻ ነው። 

 
የዚህ መዋዕለ ንዋይ ፍሰት ውጤት የጨመረ የአጸደ ሕጻናት ዝግጁነትን ለመደገፍ እና ለወጣት ልጆች እና ቤተሰቦች 
በዘር፣ በፆታ፣ ወይም ማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች መሰረት ያሉ የልዩነት ውጤቶችን መቀነስ ነው። ፕሮግራሙ 
ይህን ሊያሳካ የሚያስበው ለእነዚህ ልዩነቶች አስተዋጽዖ የሚያደርጉ እንቅፋቶችን የተመለከቱ የማኅበረሰብ 
ፕሮፖዛሎችን በመደገፍ ነው። እነዚህም የወሳኝ መርጃዎች እና አገልግሎቶች መዳረሻዎችን ለቤተሰቦች ማቅረብ፣ 
ጤናማ እና ፍትሃዊ ውልደቶችን መደገፍ፣ የወላጅን ጤንነትና ደህንነት መጨመር፣ አበልጻጊ እና ምላሽ ሰጪ የሆነውን 
እንክብካቤ ሰጪ እና ልጅ መሃል ያለውን ግንኙነት ማጠንከር እና የልጅ ጤናን እና እድገትን መደገፍን ያጠቃልላሉ። 

 
ብቁነት እና ገንዘብ አሰጣጥ 

ለትርፍ እንዳልተቋቋሙ ተደርገው የተካተቱ ማኅበረሰብ-ተኮር ድርጅቶች ለማመልከት ብቁ ናቸው፣ ያልተካተቱ 
ድርጅቶች ለፕሮፖዛሉ ፊስካል ስፖንሰር መለየት ይኖርባቸዋል።  

ድርጅቶች እስከ $150,000 ድረስ ለማመልከት ብቁ ናቸው (ዝቅተኛ ማመልከት የሚችሉት $10,000 ነው)። ድርጅቶች 
ለሁለት ዓይነት ፕሮፖዛሎች ለማመልከት ብቁ ናቸው፦ 

• ቀጥተኛ አገልግሎቶች፦ ቤተሰቦችን እና ልጆችን በቀጥታ የሚደግፉ አዲስ ፕሮግራሞችን የሚጀምሩ፣ ወይም 
ያሉትን ፕሮግራሞች የሚያጠናክሩ ፕሮግራሞች። 

• የማኅበረሰብ ተነሳሽነቶች፦ የማኅበረሰብ ትብብሮች፣ እቅድ፣ እና/ወይም ተሳትፎ ላይ የሚያተኩሩ 
ፕሮፖዛሎች። 

ለዚህ የገንዘብ አሰጣጥ ዕድል ብቁ ያልሆኑ ፕሮጀክቶች የሚከተሉትን ፕሮፖዛሎች ያካትታሉ፦ 

• ፈቃድ ላለው የልጅ እንክብካቤ ጥራት ያላቸውን ድጋፎች ወይም እርዳታዎች የሚያቀርቡ 

• አጠቃላይ የድርጅት ክወናዎችን መደገፍ ላይ ብቻ ትኩረት የሚያደርጉ 

• ከቅድመ ወሊድ እስከ ሶስት ላይ ያለ ማዕከላዊ ትኩረት የሆኑ 

• የፖለቲካ ማግባባት ላይ ትኩረት ያደረጉ 

 



 

   
 

ለገንዘብ አሰጣጡ ብቁ ለመሆን፣ ብቁ አመልካቾች የ Request for Imvestment (RFI፣ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት ጥያቄ) 

ማመልከቻዎችን እስከ 3:00 pm Pacific Daylight Time (የሲያትል ሰዓት አቆጣጠር) ኦክቶበር 6፣ 2021 ድረስ 
እንዲያስገቡ ተጋብዘዋል። 

 

 

 

 

የ RFI ተዛማጅ እንቅስቃሴዎች መርሀ ግብር 

ኩነት ቀን/የቀን ክልል (2021) 

Request for Investment (RFI) ማመልከቻ የተሰጠበት ኦገስት 31 

የቴክኒካል እርዳታ ክፍለ ጊዜ ኦገስት 31 – ኦክቶበር 5 

የመረጃ ክፍለ ጊዜ #1 

 

ሴፕቴምበር 7፣ 2:30 pm – 4:00 pm 

የመረጃ ክፍለ ጊዜ #2 

 

ሴፕቴምበር 15፣ 10:30 am – 12:00 

pm 

የጥያቄ እና መልስ ሰነድ በ DEEL የገንዘብ አሰጣጥ እድሎች ድረ ገጽ 

ይዘምናል 

ሴፕቴምበር 7 – ኦክቶበር 1 

የ RFI ማመልከቻዎች ማብቂያ ኦክቶበር 6 

ቴክኒካዊ እርዳታ ምልከታ ኦክቶበር 7-8 

የምልከታ ፓነል ውጤት ኦክቶበር 11፣ 14፣ እና 15 

የምልከታ ፓነል ምክክሮች ኦክቶበር 18-22 

ቃለ ምልልሶች (እንደ አስፈላጊነቱ) ኦክቶበር 25 - 29 

ለአመልካቾች ማሳወቂያዎች ይሰጣሉ ኖቬምበር 3 - 10 

 
ለፕሮፖዛሎች ማኅበረሰብ ላይ መሰረት ያደረገ ቴክኒካዊ እርዳታ 

ፕሮፖዛሎቻቸውን እያጎለበቱ ያሉ አቅራቢዎችን ለመርዳት ብዙ ተሞክሮ ካላቸው ሶስት ማኅበረሰብ-ተኮር 
አማካሪዎች ነጻ፣ ቀጥተኛ technical assistance (TA፣ ቴክኒካዊ ድጋፍ) አለ። የፕሮፖዛልዎን መጎልበት ለመደገፍ፣ ከዚህ 
RFI ጋር ለመስማማት እና የ Request for Proposal (RFP፣ የፕሮፖዛል ጥያቄ) ቴክኒካዊ መመሪያ ምልከታ ለማድረግ 
ለመደገፍ ቴክኒካዊ ድጋፍ መጠቀምን አበክረን እንመክራለን። ቴኪኒካዊ ድጋፍን ለመጠቀም፣ ከስር ካሉት 
አማካሪዎች ማናቸውንም ለማግኘት እባክዎ ነፃ ይሁኑ።  

 
 

 

http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant


 

   
 

TA 
አቅራቢ 

የኋላ ታሪክ እና እውቂያ 

Catherine 
Verrenti 

Catherine Verrenti ማኅበረሰቡ ውስጥ ጥልቅ መሰረት ያላቸውን Community Based 
Organizations (CBOs፣ ማኅበረሰብ ተኮር ድርጅቶች) ለመርዳት እድል በማግኘቷ በጣም ደስተኛ 
ናት። Neighborhood House እና YouthCare ጨምሮ ከሃያ ዓመት ተግባራዊ ተሞክሮዋ 
ያተረፈቻችውን ክህሎቶች እና እውቀት ትሰጣለች። ይህ ሙያ እርዳታ ማጎልበትን እንዲሁም ሰፊ 
ባሕላዊ ምላሽ ሰጪ የወጣቶች እድገትን፣ የቤተሰብ ድጋፍን፣ ከት/ቤት ውጪ ያለ ጊዜን፣ ጉዳይ 
አስተዳደር እና ቤት አጥ ፕሮግራሞችን ማስተዳደርን ያካትታል። 

እውቂያ፦ catherine@verrenticonsulting.com 

Hassan 
Wardere 

Hassan Wardere ፕሮጀክት አስተዳደር፣ እውነተኛ የማኅበረሰብ ተሳትፎ፣ አቅም ግንባታ፣ የለውጥ 
አስተዳደር፣ ስልታዊ እቅድ እና አጋርነቶች፣ ቴክኒካዊ ድጋፍ፣ ወዘተ ላይ ስፔሻላይዝ አድርጓል። 
Hassan ስልታዊ ሃሳቦች ማጎልበትን፣ ስኬታማ ዲዛይኖች እና ፈጣሪ፣ ብጁ የሆኑ፣ ፍትሃዊ የሆኑ 
ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ማዋሃድ ሲደግፍ ለቤት ባህሎች ዋጋ መስጠት ላይ ልዩ ስልት 
ይጠቀማል። እንዲሁም ስደተኛ ቤተሰቦችን ከሚያገለግሉ CBOዎች ጋር በመስራት የካበተ ልምድ 
አለው። 

እውቂያ፦ projects@bulleconsulting.com 

Roxanne 
Hood-
Lyons 

Roxanne Hood Lyons በልዩ ስልጠና፣ አቅም ግንባታ እና ድርጅቶች ፈንድ እንዲያገኙ በመርዳት 
የማኅበረሰብ ተጽዕኖ ታሳድጋለች። እንደ ፈንድ አድራጊ፣ አማካሪ እና የትንሽ ማኅበረሰብ ተኮር 
ድርጅት ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተርነት ተሞክሮ ያላት ሲሆን፣ የድርጅቶን አቅም እየጨመረ 
ሰራተኞችዎን እና የማኅበረሰብ ጥንካሬዎች በአግባቡ የሚጠቀም ፕሮፖዛል እንዲያጎለብቱ 
ትረዳዎታለች። 

እውቂያ፦ roxannelyons@gmail.com 

 
የቋንቋ ድጋፎች 

ተጨማሪ የቋንቋ ድጋፎች የሚያስፈልጉዎት ከሆነ፣ DEEL እርዳታ ሊያቀርብ ይችላል። እባክዎ Tiffany Lee ን በ 

tiffany.lee@seattle.gov ያግኟት። 

 
ፕሮፖዛሎችን ቅድሚያ መስጠት 

የእርዳታ ፕሮግራሙ ሁለት ዓይነት ቅድሚያ አሰጣጦች አሉት፦ 1. በድርጅቶቹ ባሕሪዎች ወይም ፕሮፖዛሎቹ 

እራሳቸው ላይ መሰረት ያደረገ ቅድሚያ አሰጣጥ፣ እና 2. የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ላይ መሰረት ያደረገ ቅድሚያ 
አሰጣጥ። የማመልከቻ ጥያቄዎቹ ዓላማ የከተማውን የእያንዳንዱን ቅድሚያ አሰጣጥ ግምገማ ለመደገፍ መረጃ 
ለመሰብሰብ ነው። 

 
የሚከተሉት ባሕሪዎች ያሏቸው አመልካች ድርጅቶች ለገንዘብ አሰጣጥ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፦ 

1. በዋነኝነት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ማኅበረሰቦች የሚያገለግሉ እና ተወካዮች 

2. ከማኅበረሰቡ ጋር ለመሳተፍ፣ በተለይ ከወጣት ቤተሰቦች ጋር ማለት ነው፣ ድርጅታዊ መዋቅሮችን 
እና ስልቶችን የሚያሳዩ 

3. የተወሰነ ተከፋይ ሰራተኛ ያላቸው ትናንሽ ድርጅቶች  

 
በእርዳታ ማመልከቻዎች ላይ የወጡ የሚከተሉትን የሚያሳዩ ፕሮጀክቶች ለገንዘብ አሰጣጥ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፦ 



 

   
 

1. ከፕሮከክቱ ከሚጠቀሙ የማኅበረሰብ ዓባላት ጋር ፕሮፖዛል በአንድነት የመቅረጻቸውን እና 
በአንድነት የመፍጠራቸውን ሂደት ማስረጃ የሚያቀርቡ 

2. ባህላዊ ምላሽ ሰጪ እና ፍትሃዊ ተደራሽነትን የሚያስተዋውቁ የፕሮጀክት ባህሪዎችን የሚያሳዩ 

3. ፕሮጀክቱ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ማኅበረሰቦች ላይ እንዴት አዎንታዊ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ 
በግልጽ የሚያስቀምጡ እና የሚደግፉ እና የእርዳታ ፕሮግራሙን መመሪያ ውጤቶች የሚያሟሉ 

 
ተጨማሪ መረጃ 

ከተማው ሴፕቴምበር 7 እና 15 ላይ በሁለት ቨርቹዋል የመረጃ ክፍለ ጊዜዎች የገንዘብ ድጋፍ ምልከታ ያቀርባል። የ 

Grant Program ሙሉ ዝርዝሮች Prenatal to Three Community Grant Program RFI - ቴክኒካዊ ምልከታ ላይ 
ተቀምጠዋል። ይህን ሰነድ እንዲያነቡት እናበረታታዎታለን፣ ለሚከተለው ልዩ ዝርዝር በሚከተሉት ማግኘት ይቻላል፦ 

 

1. ታሪክ፣ ለእርዳታ ፕሮግራሞቹ ግቦች እና ውጤቶች (3) 

2. የብቁ ፕሮፖዛሎች ምልከታ (4) 

3. የፕሮፖዛል ግምገማ ሂደት እና መስፈርት (7) 

4. የእርዳታ በጀት መስፈርቶች (5) 

 

ለዚህ የእርዳታ ፕሮግራም ሁሉንም መረጃ እና ማመልከቻ በሚከተለው ማግኘት ይቻላል፦ የ DEEL የገንዘብ አሰጣጥ 

እድሎች ድረ ገጽ፦ http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-

three-community-grant 

 

 

http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
http://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant

