
 

Quỹ Cơ Hội Sông Duwamish (DROF) 
Đánh Giá Tài Trợ 

Các khu vực đặt trọng tâm tài chính (Yêu cầu phải có ít nhất một khu vực đặt trọng tâm tài chính): 

 

            ☐ Đánh bắt cá an toàn hoặc Tiêu dùng cá ☐ Phát triển và phục hồi môi trường 

☐ Đào tạo nghề hoặc phát triển kinh tế ☐ Phát triển cộng đồng 

☐ An toàn cho người đi bộ   ☐ Chiến lược nhà ở giá cả phải chăng  

☐ Phong cách sống lành mạnh  ☐ Có gi khác, xin ghi rõ:  

 

Trong sạch, Cần thiết và Chińh xác - 50 Điểm 
 

Khái niệm 
 

Mô tả Phạm vi 

Luận chứng nhu 
cầu, Vấn đề hoặc 
Trở ngại 

Luận chứng một nhu cầu có thật hoặc một trở ngại (sử dụng 
dữ liệu thuyết phục, nghiên cứu tình huống, phỏng vấn, kết 
quả từ nhóm tập trung, dữ liệu khác v.v..). Dự án có phục vụ 
các cộng đồng Duwamish không? 

0-10 

Sáng tạo Dự án sáng tạo và không rườm rà từ các dự án khác  tài trợ 
bởi các nhà người hiến tặng khác. 
 

0-3 

Xác định những 
thành phần liên 
quan, cộng tác viên, 
các đối tác, v.v ... 
Các thư hỗ trợ phải 
được kèm theo 

Phải hiểu biết rõ ràng những vai trò của nhóm / tổ chức cùng 
những người có ảnh hưởng tích cực bởi dự án.  Kèm theo 3 
thư hỗ trợ từ những thành phần liên quan ở Thung lũng 
Duwamish bao gồm cá nhân, doanh nghiệp hoặc các tổ chức. 
Bạn không thể gửi nhiều hơn 2 lá thư từ các cá nhân vì đây là 
một phần trong 3 lá thư yêu cầu. Nếu được chấp thuận , bạn 
có thể xem thư của nhà tài trợ tài chính là 1 trong 3 thư yêu 
cầu. 
 

0-7 

Dử kiện phải thích 
hợp, rõ ràng và có 
thể có kết quả 
 

Dử kiện phải giải thích tại sao lại quan trọng đối với cộng đồng 
và tăng giá trị trong dài hạn. Và cũng phải đề cập đến cách 
thức mà dự án phù hợp với việc tài trợ "các khu vực đặt trọng 
tâm ".  Dử kiện phải bao gồm các chỉ số đo lường được giúp 
mục đích giám sát và đánh giá. Dự án có đề cập đến một trong 
những khu vực đặt trọng tâm hay các hoạt động phát triển 
cộng đồng lớn khác sẽ chứng minh được tác động lâu dài và 
có thể duy trì trong tương lai không? 
 

0-15 

Thành công và kết 
quả dự án phải rõ 
ràng, thực tế và bao 
gồm các chỉ số đo 
lường được 

Những Thành công là kết quả của các dử kiện xác định. Chúng 
phải rõ ràng và có thể đo đếm được (tức là số lượng, chất 
lượng, nhóm mục tiêu, thời gian và địa điểm). Dự án có đạt 
được những kết quả đã trình bày và có thể đo lường được là 
điều quan trọng đối với cộng đồng Duwamish? 

0-15 
 

 

  



Ảnh hưởng, tác động và tính bền vững - 25 điểm 
 

Khái niệm 
 

Mô tả Phạm vi 

Tác Động của những 
thành phần liên quan 
 Các thực thể Kinh 
Doanh 

Dự án có liên quan hoặc đặt nền móng cho tạo sự tham gia 
hoặc Cảng, Quận Hạt King, hoặc các đối tác tiềm lực khác 
không? 

0-4 

Tác Động của những 
thành phần liên quan 
Những Sắc Dân Đặc 
Biệt 

Dự án có tham gia hay giải quyết các lợi ích của người Mỹ bản 
địa hoặc các nhóm dân cư đặc biệt khác không? 

0-3 

Chiến lược Cộng 
đồng tham gia (Tất 
cả những thành phần 
bên liên quan) 

Dự án có chứng tỏ sự tham gia của cộng đồng và có một chiến 
lược tiếp cận hiệu quả không? 
Dự án sẽ là một khối xây dựng cho những nỗ lực trong tương 
lai để khuyến khích sức khoẻ, sức sống và sự bền vững lâu dài 
của các cộng đồng Duwamish? 
Dự án có khuyến khích những liên kết cộng đồng hay giải 
quyết những quan tâm chung không? 
 

0-10 

Sắp xếp những Ưu 
Tiên của Cộng đồng 
 
 

Phải đề cập làm cách nào để dự án sắp xếp được các ưu tiên 
của cộng đồng và phải chứng minh làm thế nào để dự án có 
thể được duy trì, nếu có thể. Dự án có giải quyết bất kỳ ưu tiên 
nào khác của cộng đồng được ghi nhận trong Đánh giá Ảnh 
hưởng Sức khỏe của Kế hoạch Tầm nhìn của Duwamish? 
 

0-8 

 

Ngân sách & Mốc thời gian - 25 Điểm 

Khái niệm 
 

Mô tả Phạm vi 

Ngân sách và Giải 
trình ngân sách 

Dự án có ngân sách rõ ràng và kế hoạch cho trách nhiệm giải 
trình tài chính?  
Ngân sách có hợp lý và thích hợp không?  
Đơn có cung cấp một biện minh ngân sách rõ ràng không?  
Nếu có thể, bao gồm các chi tiết cho hợp đồng phụ và tư vấn 
cần thiết. 

0-15 

Mốc thời gian Dự án có một kế hoạch rõ ràng và khả thi để thực hiện không? 
Thời hạn hợp lý cho công việc đã đề xuất không? 

0-10 

 

 
Tổng số điểm 

 
100 

 


