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የፍላጎት ቅጽ - ሜይ 14፣ 2021 ይጠናቀቃል 

የማስረከቢያ መመሪያዎችን የያዘ የፍላጎት ቅጽ እዚህ ያገኘሉ[ እናሜይ 14 11:59 ከሰዓት በኋላ ይጠናቀቃል። ፍላጎት ያላቸው 
ቸርቻሪዎች የፍላጎት ቅጽ ከማቅረባቸው በፊት ይህንን ሰነድ እንዲመለከቱ ይበረታታሉ።  

ጥያቄዎች? 

 ስለ Fresh Bucks ወይም ስለ ምርጫ ሂደት ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ለአሊሻ ፓትሪክ 

በFreshBucksRetail@seattle.govይላኩ ወይም በ206-256-5501 ይደውሉ። ሲደውሉ እባክዎ የሚናገሩትን ቋንቋ የሚያመለክት 
መልእክት ይተዉና ከአስተርጓሚ ጋር መልሰን እንደውላለን። 
 

I. ዳራ እና መግቢያ  
Fresh Bucks በSeattle ከተማ የተመሠረተ ቤተሰቦች እና ግለሰቦች የምግብ በጀታቸውን እንዲያሰፉ የሚያግዝ በSeattle ከተማ 

ዘላቂነት እና አካባቢ ጽ / ቤት የሚሰራ የጤናማ ምግብ ፕሮግራም ነው። ከጃንዋሪ 2021 ጀምሮ ወደ 12,000 የሚጠጉ ቤተሰቦች 

በFresh Bucks ቫውቸር ፕሮግራም ተመዝግበዋል። ተሳታፊ ቤተሰቦች በተሳታፊ አርሶ አደር ገበያዎች፣ በእርሻ ምርት መሸጫዎች እና 

መደብሮች ውስጥ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን ለመግዛት በወር 40 ዶላር ይቀበላሉ።  

https://seattle.surveymonkey.com/r/MS8J3Y2
mailto:FreshBucksRetail@seattle.gov
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Fresh Bucks ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ላቲንክስ፣ ጥቁር/ አፍሪካ አሜሪካዊ፣ የአሜሪካ ህንድ/ የአላስካ ተወላጅ (American 

Indian/Alaska Native, AIAN) እና የሃዋይ ፓስፊክ ደሴት ተወላጅ (Native Hawaiian Pacific Islander, NHPI) ማህበረሰቦች 
እንዲሁም ስደተኞች በተለይም የቋንቋ ችግር ያሉባቸውን ጤናማ ምግቦችን በማግኘት ረገድ በፍሬሽ በክስ ቫውቸር ውስጥ የትኩረት 
ምዝገባ ውስጥ ለመመዝገብ የዘር ልዩነቶችን ለማስወገድ ያለመ ነው። በ2020 70% ተመዝጋቢዎች ከእነዚህ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው 

ማህበረሰቦች የተውጣጡ ነበሩ።  

የFresh Bucks የችርቻሮ ሱቅ ማስፋፊያ 
በ2021 Fresh Bucks ከወረቀት ቫውቸር ወደ ኢ-ጥቅማ ጥቅም ስርዓት እየተሸጋገረ ሲሆን ይህም ለደንበኞችም ሆነ ለነጋዴዎች 
ጥቅሙን ለማግኘት ቀላል ያደርገዋል። ወደዚህ አዲስ አሰራር ስንሸጋገር ከተማው እንዲሁ የFresh Bucks የችርቻሮ ኔትወርክን እያሰፋ 
ነው። Fresh Bucks ሁሉንም ባህሎች፣ ዘሮች እና ቋንቋዎች የሚያስተናግዱ የመደብር አከባቢዎችን ከሚፈጥሩ ቸርቻሪዎች ጋር 
ለመተባበር ይፈልጋል እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጠው ማህበረሰብ በሚኖርበት እና በሚሰራበት ሰፈሮች ውስጥ የተለያዩ ጥራት ያላቸው 
ትኩስ ምርቶችን በቋሚነት የሚያቀርቡ ናቸው። የአሁኑ የችርቻሮ ኔትወርካችን አንድ የሱፐርማርኬት የግንኙነት መስመር፣ አምስት 
አነስተኛ የምግብ ቸርቻሪዎችን እና በSeattle ያሉትን ሁሉንም የገበሬ ገበያዎች ያጠቃልላል። በ2021 ውስጥ እስከ ሶስት አዳዲስ የሱፐር 
ማርኬት የግንኙነት መስመር እና/ ወይም በግል የተያዙ የችርቻሮ ሱቆች እና እስከ ስምንት የሚደርሱ ትናንሽ የምግብ ቸርቻሪዎች 
እንመርጣለን። በዚህ ሰነድ ውስጥ የመምረጥ ሂደት እና የፍላጎት ቅጽ ለአነስተኛ ምግብ ቸርቻሪዎች የተዘጋጀ ነው። ለሱፐር ማርኬቶች እና 

ለሸቀጣሸቀጥ መደብሮች የመምረጥ ሂደት እና መተግበሪያ  እዚህ ይገኛል።. 
 

II. ለአነስተኛ ምግብ ቸርቻሪዎች የመመረጫ ሂደት አጠቃላይ እይታ 
የዚህ ማስፋፊያ ዋና ዋና ግቦች አንዱ ደንበኞች Fresh Bucksን የሚጠቀሙባቸውን አነስተኛና ገለልተኛ የምግብ ቸርቻሪዎች ቁጥር 

መጨመር ሲሆን በባህል ልዩ የሆኑ ምግቦችን በሚያቀርቡ ቸርቻሪዎች ላይ በማተኮር እና/ ወይም አዲስ ምርትን እና ነባር የFresh 

Bucks ቸርቻሪዎች አከባቢን ውስጥ ወይም አቅራቢያ ላይ ባሉ ሰፈሮች ውስጥ ያተኩራሉ(ለዝርዝሩ ገጽ 4ን ይመልከቱ)። ለእኛ አነስተኛ 

የምግብ ቸርቻሪዎች ማለት ሸቀጣሸቀጦችን መሸጥ ዋና የንግድ ሞዴላቸው የሆነ እና ዓመታዊ ገቢያቸው በSeattle ከተማ ሪፖርት 

እንደተደረገው ከ$2 ሚሊዮን የማይበልጥ ነው። ይህ አነስተኛ ገበያዎችን፣ የተለዩ የባህል ሸቀጣ ሸቀጦችን እና የእርሻ ምርት መሸጫ 
ቦታዎችን የሚያካትት ሲሆን በዚህ ብቻ ግን አይገደብም። 

የምርጫ ሂደት 
በሚቀጥሉት ሁለት-ደረጃ ሂደት እስከ ስምንት ያህል ትናንሽ የምግብ ቸርቻሪዎችን እንመርጣለን፡ 

ደረጃ 1፡ የፍላጎት ቅጾች ግምገማ ለማመልከት አነስተኛ የምግብ ቸርቻሪዎች መጀመሪያ ያጠናቁ እና የፍላጎት ቅጽ ያስገቡቅጹ 
እዚህ ይገኛል . የከተማው ሠራተኞች እና የማህበረሰብ አጋሮች ፓነልብቁነትን ለመገምገም፣ የምርትን ምርጫ እና የፕሮግራም 
ተዛማጅነትን ለመገምገም የሚሰጡ ምላሾችን ይገመግማል(ቸርቻሪ ከባህል ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ምግቦች ያቀርባል እና/ 
ወይም ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሰፈሮች ውስጥ ይገኛል በገጽ 4 ላይ ተዘርዝሯል)። በጂኦግራፊያዊ እና በባህላዊ ልዩ ልዩ የFresh 
Bucks ደንበኞችን በተሻለ ለማገልገል የግምገማው ሂደት በጠቅላላ የFresh Bucks የችርቻሮ ኔትወርክ ውስጥ የችርቻሮ 
ፍላጎቶችን ግምገማ ያካትታል። ግባችን የFresh Bucks ደንበኞችን በተቻለ መጠን ብዙ የአዲስ ምርቶች የመዳረሻ ቦታዎችን 
እና ባህላዊ አግባብነት ያላቸው አማራጮችን መስጠት ነው።  

 
ደረጃ 2፡ የቦታ ጉብኝቶች። በደረጃ 1 ውስጥ የተመረጡ ቸርቻሪዎች በቦታ ጉብኝቶች ላይ እንዲሳተፉ ይጋበዛሉ። የFresh 

Bucks ሰራተኞች ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ለማብራራት የተመረጡ ቸርቻሪዎች በመጎብኘት የመደብሩን ዝግጁነት እና አቅም፣ 
የምርት አያያዝ እና የህብረተሰብ ተሳትፎን ይገመግማሉ። የቦታ ጉብኝቶች የመደብሩ ባለቤት በመረጠው ቋንቋ ይከናወናሉ።  

ከቦታ ጉብኝቶች በኋላ የFresh Bucks ቡድን የመጨረሻ የችርቻሮ ምርጫዎችን ያደርጋል።  

ለተመረጡት አነስተኛ ምግብ ቸርቻሪዎች የሚሳተፉበት የጊዜ ሰሌዳ በአስፈላጊው የእርዳታ ደረጃ እና በኮንትራት እና በቴክኖሎጂ ውህደት 

ሂደቶችላይ በመመርኮዝ ይለያያል። የኢ-ጥቅም ስርዓት በ2021-2022 አዲስ በተመረጡ መደብሮች ውስጥ ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ 
ዓላማችን ነው። በዚህ ዓመት ያልተመረጡ አነስተኛ የምግብ ቸርቻሪዎች እንዲያውቁት ይደረጋሉ እንዲሁም መረጃዎቻቸው ለወደፊቱ 
የምርጫ ሂደቶች ይቀመጣሉ። 

http://www.seattle.gov/environment/sustainable-communities/food-access/fresh-bucks/retail-partners
https://seattle.surveymonkey.com/r/MS8J3Y2
https://seattle.surveymonkey.com/r/MS8J3Y2
https://seattle.surveymonkey.com/r/MS8J3Y2
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III. የብቁነት መስፈርቶች  
ቸርቻሪዎች ከግምት ውስጥ ለመግባት ብቁ ለመሆን የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው። በተጨማሪም ቸርቻሪዎች ቢያንስ 
አንድ የተለየ የባህል ሸቀጣሸቀጦችን መያዝ አለባቸው ወይም ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት ቅድሚያ የሚሰጣቸው 
ሰፈሮች ቢያንስ አንዱን ማገልገል አለባቸው።  

አስፈላጊ የብቃት መስፈርቶች  
ቸርቻሪዎች ብቁ ለመሆን የሚከተሉትን ብቃቶችበሙሉ ማሟላት አለባቸው።    

• የችርቻሮ ሱቁ ዓመታዊ ገቢ ለSeattle ከተማ የፋይናንስ እና የአስተዳደር አገልግሎቶች መምሪያ (Department of 

Finance and Administrative Services) በአጠቃላይ ንግድ እና ሥራ (B&O) ግብሮች እንደተቀመጠው ከ2 ሚሊዮን 
ዶላር መብለጥ የለበትም።  

• ቸርቻሪ አገልግሎት የሚሰጥ የSeattle ከተማ የንግድ ፈቃድ ያለው። 

• ቸርቻሪ የግብር ከፋይ መታወቂያ ቁጥር ያለው ሲሆን ሲጠየቅም IRS W-9 ቅጽ ማቅረብ ይችላል።  

• ቸርቻሪ ቢያንስ 10 ዓይነት0F

1የአዲስ ምርቶች ክምችት በቋሚነት ያቆያል። 

• የFresh Bucks ሞባይል መተግበሪያን መጠቀም እንዲችል ቸርቻሪው ዋይፋይ ወይም የሞባይል ዳታ ያለው ሊሆን ይገባል። 

 
1 የምርት ዓይነት የሚያመለክተው በአንዱ የምርት ዓይነት ውስጥ ካሉ ዝርያዎች ይልቅ አንዳቸው ከሌላኛቸው የሚለየቸውን ምርቶች ነው። ለምሳሌ፣ 
አንድ መደብር በርካታ የተለያዩ የአፕል ዝርያዎችን ቢያቀርብ እንኳ አፕል እንደ አንድ ዓይነት ምርት ይቆጠራል።  
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ቅድሚያ የሚሰጣቸውአካባቢዎች እና ልዩ የባህላዊ ሸቀጦች 

ሰንጠረዥ1: ቸርቻሪዎች ቢያንስ የተለየ ባህላዊ የሸቀጣሸቀጥ ምድብ ሊኖረው ወይም በዚህ ሠንጠረዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት 
ቅድሚያ ከሚሰጣቸው አካባቢዎች መካከል ቢያንስ አንዱን ማገልገል አለባቸው። 

ቅድሚያ የሚሰጠው የተለየ የባህል ሱቅ ቅድሚያ የሚሰጣቸው አካባቢዎች 

• የእስያ ሱቆች  
• የምስራቅ አፍሪካ እና/ ወይም የሀላል ሱቆች 

• የላቲንክስ ሱቆች 

እነዚህ የተለዩ የባህል ሱቆች በ2020 በFresh Bucks 
ደንበኞች ጥናት እና ከFresh Bucks ጋር አጋር ከሆኑት 
የህብረተሰብ ድርጅቶች ጋር በተደረገ ውይይት 
ተለይተዋል። 

*ማስታወሻ፡ እዚህ የተዘረዘሩ ማናቸውም ሱቆች አስፈላጊ 
ብቃቶችን የሚያሟሉ ከሆነ በቅድሚያ ሰፈር ውስጥ ባይገኙም 
እንኳን ብቁ ናቸው።  

 

ቅድሚያ 1 አካባቢዎች፡  

• South Park, Delridge, High Point, Georgetown 
 

• Bitter Lake, Haller Lake, Lake City 
 

• International District, Beacon Hill, Central 
District, and Belltown 
 

ቅድሚያ 2 ጎረቤቶች: የዘር እና ማህበራዊ እኩልነት ማውጫ (Race 
and Social Equity Index (RSE)) ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጡ 
ሰፈሮች (በአባሪውA ውስጥ ያለውን ካርታ ይመልከቱ) 
 

ቅድሚያ 1ሰፈሮች የFresh Bucks ደንበኞች የሚኖሩባቸው፣ 
የተወሰኑ አዳዲስ ምርቶች እና/ ወይም የFresh Bucks ቸርቻሪዎች 
የሚገኙባቸው አካባቢዎች ናቸው። 

ቅድሚያ 2 ሰፈሮች በSeattle ከተማ የ RSE ማውጫየተለዩ ሲሆኑ 
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች እና በጤና እና 
በሌሎች ዘር ላይ በተመሰረቱ ልዩነቶች ተጽዕኖ የሚፈጠርባቸው 
አካባቢዎች ናቸው። በቅድሚያ 1 ሰፈሮች ቸርቻሪዎች ውስጥ 
ምርጫ ይሰጣል ለRSE ካርታ እና ለተጨማሪ የሰፈር ዝርዝሮች አባሪ 
A ይመልከቱ። 

* ማስታወሻ: ከእነዚህ አካባቢዎች በአንዱ ውስጥ ወይም በአቅራቢያው 
የሚገኙ እና ሌሎች የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን የሚያሟሉማንኛውም 
አነስተኛ የምግብ ቸርቻሪዎች   ምንም እንኳን እንደ ቅድሚያ የሚሰጠው 
የተለየ የባህል ሱቅ ባይለይም።ብቁ ናቸው፣ 

 

  

https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
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IV. የጊዜ እና የመረጃ ክፍለ-ጊዜዎች 
የሚከተለው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳን አጠቃላይ እይታ፣ የፍላጎት ቅጾችን የት እንደሚያስገቡ እና ለመረጃ ክፍለ ጊዜዎች ምዝገባን ያቀርባል።  

ሰንጠረዥ 2፡ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ 

ተግባር ቀኖች 

ምናባዊ የመረጃ ክፍለ-ጊዜዎች 

የመረጃ ክፍለ ጊዜዎች ቸርቻሪዎች ስለ Fresh Bucks እና ስለ ምርጫው 
ሂደት ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እድል የሚሰጡ ናቸው። ተጨማሪ የምዝገባ እና 
የምዝገባ አገናኞች ከዚህ በታች ማግኘት ይችላሉ።  

ሐሙስ ኤፕሪል 8፣ 2021 ከሰአት 1:00 ሰዓት  

ሐሙስ ኤፕሪል 29፣ 2021 ከሰአት 3:00 ሰዓት  

የፍላጎት ቅጽ ማስገቢያ የመጨረሻ ቀን 

የፍላጎት ቅጾች እዚህ ይገኛሉ  እንዲሁም እስከ ከሰአት 11፡ 59 ሰዓት ድረስ 
መግባት አለባቸው። ቅጾች በመስመር ላይ ወይም በስልክ ቁጥር 206-256-
5503 ማስገባት ይችላሉ። ሲደውሉ እባክዎ የሚናገሩትን ቋንቋ 
የሚያመለክት መልእክት ይተዉና ከአስተርጓሚ ጋር መልሰን እንደውላለን። 

አርብ ሜይ 14 2021 ከሰአት 11፡ 59 ሰዓት 

የቦታ ጉብኝቶች እና ግምገማ 

የከተማው ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አጋሮች ፓነል ወደ ምርጫ ቦታው 
ጉብኝት ደረጃ ለማለፍ ቸርቻሪዎችን ለመለየት የፍላጎት ቅጾችን 
ይገመግማል። በቦታ ጉብኝቶች ወቅት ስለ Fresh Bucks ፕሮግራም 
ተጨማሪ መረጃዎችን እናቀርባለን እንዲሁም ፕሮግራሙን ለመተግበር፣ 
አስተዳደርን ለማምጣት እና የማህበረሰብ ተሳትፎን ለማረጋገጥ ዝግጁነት 
እና አቅምን እንገመግማለን። የቦታ ጉብኝቶች የመደብሩ ባለቤት በመረጠው 
ቋንቋ ይከናወናሉ።  

ጁን-ጁላይ 

የቦታ ግምገማዎች እና ምርጫ ግምገማ 

የFresh Bucks ቡድን የቦታ ጉብኝት ግምገማዎችን ያከናውናል እንዲሁም 
ለቸርቻሪዎች ምርጫ ቅድሚያ ይሰጣል።  

ጁላይ 

የተመረጡ ቸርቻሪዎች እና ማሳወቅ 

የተመረጡ መደብሮች በበጋው መጨረሻ ላይ ስለ ምርጫው እንዲያውቁ 
ይደረጋል። በ2021 ውስጥ ያልተመረጡ መደብሮች በዝርዝሩ ውስጥ 
ይቀመጡ እና ለወደፊቱ ምርጫ ሂደቶች ወቅታዊ መረጃን ያገኛሉ።  

ኦገስት 

አጋር ማድረግ 

አጋር የማድረጉ ሂደት የሚከናወነው ለእያንዳንዱ መደብር ጅምር ድጋፍ እና 
የአቅም ፍላጎቶችን መገምገም፣ መደራደር እና ውል መፈረም፣ በመደብሩ 
ውስጥ የኢ-ጥቅም ስርዓት መዘርጋትን እና የሰራተኞችን ሥልጠና 
ያካትታል።  

በ2021 መኸር መጀመሪያ ላይ አጋር ማድረግ ሂደት 
ይጀምራል። የጊዜ ሰሌዳዎች በሚያስፈልጉት የእርዳታ 
ደረጃዎች እና በኮንትራት እና በቴክኖሎጂ ውህደት 
ሂደቶች ላይ በመመርኮዝ እንደየመደብሩ ይለያያሉ። 

 

 

የመረጃ ክፍለ-ጊዜዎች 

https://seattle.surveymonkey.com/r/MS8J3Y2
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ፍላጎት ያላቸው ቸርቻሪዎች በFresh Bucks ሠራተኞች ከሚሰጡት ሁለት የመረጃ ስብሰባዎች በአንዱ እንዲሳተፉ ይበረታታሉ። የመረጃ 
ክፍለ ጊዜዎች ቸርቻሪዎች ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እና የችርቻሮ አጋር ዕድልን እና የምርጫ ሂደቱን አጠቃላይ እይታ ለመስማት እድል 
ይሰጣቸዋል።  

ስብሰባዎቹ በመስመር ላይ ወይም በስልክ የመቀላቀል አማራጭ ይዘው በምናባዊ መንገድ ይከናወናሉ። የቋንቋ ትርጓሜ እና ሌሎች 
ማረፊያዎች በመጠየቅ ማግኘት ይችላሉ። ቸርቻሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ማረፊያዎችን ለማዘጋጀት ጊዜ ለመስጠት ከእያንዳንዱ ዝግጅት 
ቢያንስ ከአንድ ሳምንት በፊት ከዚህ በታች ያሉት አገናኞች ላይ እንዲመዘገቡ ይበረታታሉ።  

የክፍለ-ጊዜ ቀኖች እና ሰአቶች 

• ሐሙስ ኤፕሪል 8፣ 2021 ከሰአት 1:00 ሰዓት | ማረፊያዎችን ከፈለጉ እባክዎን እስከ ኤፕሪል 5፣ 2021እዚህ 
ይመዝገቡ። 

• ሐሙስ፣ ኤፕሪል 29፣ 2021 ከሰአት 3፡00 ሰዓት | ማረፊያዎችን ከፈለጉ እባክዎን እስከ ኤፕሪል 22፣ 2021እዚህ 
ይመዝገቡ። 

  

https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
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V. ለተመረጡ ቸርቻሪዎች የኢ-ጥቅማ ጥቅም ውህደት እና የመነሻ ሀብቶች 
በአዲሱ የኤሌክትሮኒክስ ጥቅም ስርዓት፣ የFresh Bucks ደንበኞች ወርሃዊ ጥቅማጥቅሞችን በዴቢት ካርድ እና/ ወይም በተንቀሳቃሽ 

ስልክ መተግበሪያ ይቀበላሉ። Fresh Bucks አነስተኛ የምግብ ቸርቻሪዎች የFresh Bucks ግብይቶችን ለማስኬድ ታብሌት ወይም 
በሞባይል ላይ የተመሠረተ ፍሬሽ ቡክስ መተግበሪያን ይጠቀማሉ። ከዚህ በታች ከተማው ለተመረጡ ቸርቻሪዎች ስለሚሰጠው 
የቴክኖሎጂ ውህደት፣ ተጓዳኝ ወጭዎች እና ዕርዳታ ተጨማሪ መረጃ ይገኛል። 

ሠንጠረዥ 3 ቴክኖሎጂዎች፣ ክፍያዎች እና ማግኘት የሚችሏቸው እገዛዎች 

ኢ-ጥቅም ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ውህደትክፍያዎች ማግኘት የሚችሏቸው እገዛዎች 

የሞባይል መተግበሪያ   
የኢ-ጥቅም አቅራቢው ሶሉትራን በነባር 
የመደብሩ የመሸጫ ስርዓት እና የገንዘብ 
ምዝገባ የተለየ ለታበሌት የተሰራ ዲጂታል 
መተግበሪያን ያቀርባል(point of sale, 
POS) 

 የኢ-ጥቅም ቴክኖሎጂው ዓመታዊ ፈቃድ 
እና የግብይት ክፍያን ይጠይቃል። 
የSeattle ከተማ ትናንሽ ቸርቻሪ ሱቆች 
እነዚህን ወጪዎች እንዲሸፍኑ   ለማገዝ 
የገንዘብ ድጋፍን ይሰጣል። ለምሳሌ፣ 
ከተማው የሚከተሉትን ይሸፍናል፡ 

• በአንድ ፈቃድ እስከ 5 ለሚደርሱ ልዩ 
ተጠቃሚዎች ዓመታዊ የፈቃድ 
ክፍያዎች፤  

• የግብይት ክፍያዎች እስከ $500 
/በአንድ ሻጭ/በዓመት (በዓመት ወደ 
3,333 ግብይቶች አካባቢ ይሆናል)።  

ቸርቻሪዎች ከእነዚህ ገደቦች ለሚበልጡ 
የፍቃድ እና የግብይት ክፍያዎች የመክፈል 
ኃላፊነት አለባቸው። ወጭዎች 
እንደየመደብሮቹ ይለያያሉ፣ ስለሆነም 
ከተማው የማካትቻ ስርዐቱ አባል እንዲሆኑ 
አጋሮችን ለመምረጥ የበለጠ የጠለቁ 
ግምቶችን ያስቀምጣል። የኢ-ጥቅሙን 
ለማስኬድ መደብሮች በእያንዳንዱ መውጫ 
ላይ ታብሌት(ቶች) እና/ ወይም 
ሞባይል(ሎች) ሊኖሯቸው ይገባል። 

በ “ክፍያዎች” አምድ ውስጥ ከተዘረዘሩት 
የክፍያ ከሚያስወግዱ በተጨማሪ 
የSeattle ከተማ የሚከተሉትን 
ዕርዳታዎች ይሰጣል፡ 

• ለፕሮግራሙ አተገባበር የመነሻ 
ወጪዎችን ለማገዝ ከተማው 
ለቸርቻሪዎች በየዓመቱ ለሁለት 
ዓመት   ከ $3,500 የማይበልጥ 
የአገልግሎት ክፍያ ይከፍላል። 

• የSeattle ከተማ Fresh Bucks 
ሠራተኞች በማካተቱ ሂደት ውስጥ 
በችርቻሮዎች እና በኢ-ጥቅም 
ሻጮች መካከል እንደ አገናኝ ሆነው 
ያገለግላሉ እንዲሁም ለመደብር 
ሠራተኞች ሥልጠና ይሰጣሉ።   

 

VI. የተመረጡ ቸርቻሪዎች ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች 
በዚህ ሂደት የFresh Bucks አጋር እንዲሆኑ የተመረጡት ቸርቻሪዎች ከSeattle ከተማ እና ከኢ-ጥቅም ሻጮች ጋር ለFresh Bucks 
የደንበኞች ወጪ ተመላሽ ገንዘብን ለመቀበል እና ለመውሰድ ውል ይፈራረማሉ። ቸርቻሪዎች በዓመታዊ የእድሳት ሂደት ውስጥ መሳተፍ 
አለባቸው። ዓላማችን ከFresh Bucks ደንበኞች ከዓመት ወደ ዓመት የሚታወቁ የመዳረሻ ቦታዎችን ለማቆየት ዓመታዊ የዕድሳት 
መስፈርቶችን ከሚያሟሉ የችርቻሮ አጋሮች ጋር ውሎችን መቀጠል ነው። 

የተመረጡ ቸርቻሪዎች የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው፡  

• ለከተማው እና ለኢ-ጥቅም ሻጩ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፣ የIRS W-9 ቅጽ እና በሚጠየቁበት ጊዜ የኢንሹራንስ መረጃ 

እንዲሁም የኢ-ጥቅም ሻጩ ተመላሽ ገንዘብን ለማዘጋጀት የሚፈልገውን ማንኛውንም ሰነድ ማቅረብ። 

• የSeattle ከተማ ከሚሰጡት የክፍያ ማስወገጃዎች እና የአቅም የገንዘብ ድጎማ ውጭ ከቴክኖሎጂ ውህደት ጋር የተዛመዱ 

ወጪዎችን መሸፈን (በሠንጠረዥ 3 ላይ ተገልጿል)።  
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• እንደ አስፈላጊነቱ ተግባቢ እና እውቀት ያላቸው ገንዘብ ተቀባይ ሰራተኞችን እና እንደአስፈላጊነቱ የምልክት ቋንቋዎችን ጨምሮ 

Fresh Bucksን ለሚጠቀሙ ሰዎች ሚስብ አከባቢ እና አዎንታዊ የግብይት ተሞክሮን መፍጠር እና ማቆየት። 

• በSeattle ከተማ መመሪያዎች መሠረት የFresh Bucks ምርት ስም፣ አርማ እና የመገበያያ ቁሳቁሶችን መጠቀም። የFresh 

Bucks አርማን የያዘ በቸርቻሪው የተሰራ ማንኛውም ቁሳቁስ በSeattle ከተማ አጋርነት መሰራት እና መጽደቅ አለበት።  

• የመደብር ተቆጣጣሪዎች፣ ገንዘብ ተቀባዮች እና የደንበኛ አገልግሎት ተወካዮች የኢ-ጥቅም ስርዓትን የሚጠቀሙበት፣ የFresh 

Bucks ግብይቶችን የሚያካሂዱበት እንዲሁም የFresh Bucks ደንበኞች ጥቅማቸውን እንዲያገኙ የሚያግዙበት የመጀመሪያ 
እና ቀጣይነት ያለው ሥልጠናን ማግኘታቸውን ማረጋገጥ። ይህ በከተሞች በሚሰጡ ስልጠናዎች ውስጥ መሳተፍ እና ለአዳዲስ 
ሰራተኞች ስልጠና መስጠትን ያካትታል።  

• በFresh Bucks ጥቅሞች የሚገዙት ብቁ ዕቃዎች (ፍራፍሬዎችና አትክልቶች) ብቻ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የFresh Bucks 
ግብይትን መቆጣጠር። 

• የፕሮግራም ማሻሻያዎችን ለመፍቀድ ሁሉንም የፕሮግራም ፖሊሲዎችን ይከተሉ እና ይቆጣጠሩ እንዲሁም ለSeattle ከተማ 
ጉዳዮችን ያሳውቁ።  

የዚህ ስምምነት አካል ሆኖ የSeattle ከተማ የሚከተሉትን ያቀርባል፤ 

• የኢ-ጥቅሙን ለማስኬድ እና ደንበኞችን በግብይታቸው ለማገዝ የመጀመሪያ ሥልጠና እና ቁሳቁሶች ለቸርቻሪ ሠራተኞች። ይህ 
የአቅጣጫ ማሳየት እና የአሰልጣኝ ስልጠና ክፍለ ጊዜዎችን እንዲሁም በሚፈለገው ቋንቋ የተተረጎሙ የሥልጠና ቁሳቁሶችን 
ያጠቃልላል።  

• ከፕሮግራም አተገባበር ጋር ለተያያዙ የመነሻ ወጪዎች የአገልግሎት ክፍያ ለሁለት ዓመት በየዓመቱ ከ$3,500 አይበልጥም፣ 

• ለአምስት ልዩ ተጠቃሚዎች የፍቃድ ክፍያ እና የግብይት ክፍያ በአንድ ሻጭ በአመት እስከ $500 (በዓመት ከ3,333 

ግብይቶች ጋር እኩል ይሆናል)።  

• ቸርቻሪዎች የFresh Bucks አጠቃቀምን እንዲያስተዋውቁ ለማገዝ የተቀየሱ የግብይት ቁሳቁሶች።  

• የኢ-ጥቅም ትግበራ ስኬታማ መሆኑን ለማረጋገጥ ቀጣይነት ያለው የቴክኒክ ድጋፍ። 

VII. የፍቃደኝነት ቅጽ ጥያቄዎች እና የቦታ ጉብኝት ብቁነት 
የከተማ ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አጋሮች ፓነል የቸርቻሪዎችን ብቁነት ለመገምገም እና የፈቃደኛ ቸርቻሪዎች ቅልቅል የFresh Bucks 
ደንበኞችን ፍላጎቶች እና ምርጫዎች እንዴት እንደሚያሟላ ከግምት ውስጥ በማስገባት የፍላጎት ቅጾችን ይገመግማል። የፍቃደኝነት ቅፅ 
ጥያቄዎቹ ብቁነትን ለመገምገም እና ለቦታ ጉብኝቶች ለቸርቻሪዎች ቅድሚያ ለመስጠት እንዴት እንደሚውሉ በሚገልጽ መረጃ መሰረት 

ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል። የግምገማው ሂደት የመደብሮች መቀላቀል ለFresh Bucks ደንበኞች ብዙ አዳዲስ ምርቶችን የማግኘት 
ሁኔታዎችን እና በተቻለ መጠን ከባህል ጋር አግባብነት ያላቸው አማራጮችን እንዴት እንደሚያቀርብ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ 

በመላው የFresh Bucks የችርቻሮ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ክፍተቶችን መገምገምን ጭምር ያካትታል። 

የፈቃደኝነት ቅጽ ጥያቄ ዓላማ/ የግምገማ መስፈርት 

የቸርቻሪ ስም፡  

የመጀመርያ ተጠሪ፡ 

የተጠሪው ማእረግ፡  

የተጠሪው ስልክ ቁጥር፡  

ሁለተኛ ስልክ ቁጥር (አማራጭ) 

ተጠሪው የሚመርጡት ቋንቋ፡  

የተጠሪው ኢሜይል (ከተፈለገ)፡  

የቸርቻሪ መለያ መረጃ የቦታ ጉብኝቶችን ለማቀናበር የተመረጡ 
መደብሮችን ለማነጋገር እና የቋንቋ ተደራሽነት ፍላጎቶችን ለማወቅ 
ይጠቅማል።  
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የፈቃደኝነት ቅጽ ጥያቄ ዓላማ/ የግምገማ መስፈርት 

እባክዎን የቸርቻሪን መገኛ(ዎች) አድራሻ(ዎች) ይስጡን፡ የቸርቻሪ አድራሻ(ዎች)የቅድሚያ1 ወይምቅድሚያ2  ያለበትሰፈር 
ውስጥ ወይም አቅራቢያ (በ0.25 ማይልስ ውስጥ) መኖራቸውን 
ለመገምገም ጥቅም ላይ ይውላል (በአባሪ A ላይ ያለውን ካርታ 
ወይም በገጽ 4 ላይ ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ)።  

ብቁ ለመሆን ቸርቻሪዎች ቢያንስ የተለዩ የባህል የሸቀጣሸቀጥ 
እቃዎችን መያዝወይም ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ሰፈሮች ውስጥ 
ቢያንስ አንዱን የሚያገለግሉ መሆን አለባቸው።   

የቸርቻሪ አድራሻ እና ቦታ ለሕዝብ መጓጓዣ ማቆሚያዎች 
ቅርበትን ለመገምገምም ያገለግላሉ። ለትራንስፖርት ተደራሽ 
የሚሆኑ ቸርቻሪዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

 ተቀባይ የሆነ የSeattle ከተማ የንግድ ፈቃድ አለዎት?  
እባክዎን የፈቃዱን ቁጥር ያቅርቡ። 

 

የንግድ ፈቃዶች ቸርቻሪው በከተማው የተመዘገበ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ያገለግላሉ። ብቁ ለመሆን መደብሮች የSeattle 
ከተማ የንግድ ፈቃድ ሊኖራቸው ይገባል። 

የ Fresh Bucks ጥቅምን ለማብላላት በታብሌት ወይም ስልክ 
መደረስ የሚቸችል የዋይፋይ አገልግሎት በሱቅዎ ውስጥ አለ?  

 

Fresh Bucks ግብይቶችን ለማካሄድ የዋይፋይ መጠቀሚያ 
ወይም አስተማማኝ የሞባይል ግንኙነት ያስፈልጋል። 

ብቁ ለመሆን መደብሮች ዋይፋይ እና/ ወይም አስተማማኝ 
የሞባይል ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል።  

ንግድዎ ቢያንስ 51% በሴቶች እና/ወይም አናሳዎች ባለቤትነት 
ስር ነው? 

የSeattle ከተማ የሴቶች እና በአናሳዎች ባለቤትነት የተሰማሩ 
ንግዶችን (Women and Minority Owned Businesses 
(WMBE)) ቢያንስ 51% በሴት ወይም በአናሳዎች የተያዙ 
ናቸው በማለት ይተረጉመዋል። የSeattle ከተማ WMBE 
ተቋራጮች ጋር አጋርነትን በብርቱ ይደግፋል። ይህንን መስፈርት 
የሚያሟሉ ቸርቻሪዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል።  

አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ ምን ያህል የምርት አይነቶች 
በክምችትዎ ውስጥ ይገኛሉ?  

 

ብቁ ለመሆን መደብሮች ቢያንስ 10 ዓይነት ምርቶችን በቋሚነት 
ማከማቸት አለባቸው።  ከ10 አይነት በላይ ምርቶችን የሚያቀርቡ 
ቸርቻሪዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

በባህል ወይም በጎሳ ውስን የሆኑ ወይም የተወሰኑ የምግብ 
ፍላጎቶችን የሚያሟሉ ምርቶችን እና ሌሎች ሸቀጦችን ይሸጣሉ? 
እንደዛ ከሆነ እባክዎን በመደብሮችዎ ውስጥ የትኞቹ ባህሎች፣ 
ጎሳዎች እና የአመጋገብ ፍላጎቶች እንደተወከሉ ይንገሩን።    

እነዚህ የተለዩ የባህል ሸቀጦችን የFresh Bucks ደንበኞች 
2020 ጥናት እና ከ Fresh Bucks ጋር አጋር ከሆኑት 
የህብረተሰብ ድርጅቶች ጋር በተደረገ ውይይት ተለይተዋል፡ 

• የእስያ ሱቆች  
• የምስራቅ አፍሪካ እና/ ወይም የሀላል ሱቆች 

• የላቲንክስ ሱቆች 

ብቁ ለመሆን ቸርቻሪዎች ቢያንስ የተለዩ የባህል የሸቀጣሸቀጥ 
እቃዎችን መያዝወይም ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ሰፈሮች ውስጥ 
ቢያንስ አንዱን የሚያገለግሉ መሆን አለባቸው። 

የFresh Bucks ቸርቻሪ ለመሆን ለምን ፈለጉ? የዚህ ጥያቄ ምላሾች የFresh Bucks ቡድን ቸርቻሪዎች 
ከፕሮግራሙ ጋር ምን ያህል የተላመዱ እንደሆኑ እና የFresh 
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 Bucks አጋር የመሆን ተስፋቸውን/ ምክንያቶቻቸውን 
ለመገምገም ይረዳቸዋል።  

እንደ አነስተኛ ምግብ ቸርቻሪ ብቁ ለመሆን፣ የንግድዎ Seattle 
ውስጥ የሚገባ አመታዊ ገቢ ከ $2 ሚሊዮን መብለጥ የለበትም። 
ለSeattle ከተማ ፋይናንስ እና አስተዳደራዊ አገልግሎቶች 
መምሪያ (Department of Finance and 
Administrative Services) አጠቃላይ ንግድ እና የሥራ 
(B&O) ግብር ምዝገባዎች ላይ መሠረት በማድረግ ዓመታዊ ገቢን 
እንገመግማለን። ይህንን የፍቃደኝት ቅጽ በማስገባት ለSeattle 
ከተማ ዘላቂነት እና አካባቢ ቢሮ (Office of Sustainability 
& Environment) በንግድዎ የቀረበውን የB&O ግብር መረጃ 
እንዲያገኝ እና እንዲገመግም ፈቃድ ይሰጡታል። 

የእርስዎ የB&O ግብር ምዝገባዎች ዓመታዊ ገቢዎን ለማረጋገጥ 
ያገለግላሉ።  

ብቁ ለመሆን የመደብርዎ ዓመታዊ ገቢ ከ$2 ሚሊዮን መብለጥ 
የለበትም።  
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አባሪ A: 2021 አነስተኛ ቸርቻሪዎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሰፈሮች 
ከዚህ በታች ቅድሚያ የሚሰጣቸው የዘር እና የማህበራዊ እኩልነት መረጃ ጠቋሚ ሰፈሮች ካርታ እንዲሁም አዳዲስ ምርቶች 

የሚገኙባቸው እና ነባር የFresh Bucks ቸርቻሪዎች ተደራሽነት ውስን ስለሆነባቸው ሰፈሮች ተጨማሪ መረጃ አለ። 

Fresh Bucks 2021 የችርቻሮ ሱቅ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሰፈሮች 

  

 

ቅድሚያ 1 ሰፈሮችአዲስ ምርት የሚገኝባቸው እና/ ወይም ነባር 

የFresh Bucks ቸርቻሪዎች ተደራሽነት ውስን የሆኑባቸው 

አካባቢዎች ናቸው። ይህGeorgetown, South Park, 

Delridge, High Point፣ Bitter Lake/Haller 

Lake/Lake City፣ International District, Central 

District, Beacon Hill እና Belltown ን ያጠቃልላል። 

ቅድሚያ 2 ሰፈሮች የSeattle ከተማየዘር እና ማህበራዊ 
እኩልነት ጠቋሚ የሆኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸው አካባቢዎች 
ናቸው። መረጃ ጠቋሚው በእቅድ እና በማህበረሰብ ልማት ቢሮ 
(Office of Planning and Community 

Development) የተያዘ ሲሆን እንደ ድህነት፣ ዘር እና 
የማህበረሰብ ጤና አመልካቾችን የመሳሰሉ መረጃዎችን 
ያጣምራል።  

ቅድሚያ 2 ሰፈሮች 

RSE ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው አካባቢዎች 

0.25 miles 

 

ቅድሚያ 1 ሰፈሮች 

  

https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
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የ ቅድሚያ 1  ሰፈሮች የአዲስ ምርት እና ነባር የFresh Bucks ቸርቻሪዎች ውስን የሆኑባቸው ናቸው፣ ከዚህ ቀጥሎ በተጨማሪ 
ተብራርቷል። 

• South Park, Delridge, High Point, and Georgetown።  እነዚህ ሰፈሮች በማህበረሰብ ጤና – Seattle እና ኪንግ 

ካውንቲ በጤናማ ምግቦች ተደራሽነት ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ተደራራቢ ሆነው ተለይተዋል- ብዛት 
ያላቸው ነዋሪዎች ገቢያቸው ዝቅተኛ ነው፣ ወደ ጤናማ ምግብ ቸርቻሪዎች የሚጓዙበት ጊዜ ረዘም ያለ ነው፣ እና ከፍተኛ በሆነ 
ፐርሰንት ጤናማ ያልሆኑ ምግብ ቸርቻሪዎች ይገኛሉ።1F

2 በተጨማሪም በእነዚህ አራት ሰፈሮች ውስጥ ሁለት ነባር የFresh 

Bucks ቸርቻሪዎች ብቻ የገኛሉ። 

• Bitter Lake, Haller Lake, Northgate, እና Lake City። እነዚህ የሰሜን የSeattle ሰፈሮች በUSDA ብዙ የሚባሉት 
ነዋሪዎቻቸው በአቅራቢያ ከሚገኘው ሱፐር ማርኬት ከግማሽ ማይል በላይ ቅርባቸው የሚገኙ ናቸው ተብለው ተለይተዋል። 

በተጨማሪም፣ በ2019 ጤናማ የምግብ አቅርቦት (Healthy Food Availability)ሪፖርታቸው፣  የህዝብ ጤና አጠባበቅ 
በእነዚህ ሰፈሮች ውስጥ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች ጤናማ ምግብ ለማግኘት ፈታኝ ሁኔታ ሊያጋጥማቸው የሚችሉትን 

ትናንሽ አከባቢዎችን ለይቷል። በዚያ አካባቢ አንድ ብቻ ነባር የFresh Bucks ቸርቻሪ አለ።  

• International District, Beacon Hill, Central District, እና Belltown። በInternational District, Central 

District, እና Belltown ያሉ የነባር ምርቶች እና የFresh Bucks አማራጮች በአብዛኛው የገበሬ ገበያዎች እና ሰዓቶች ውስን 

የሆኑ የእርሻ ምርት መሸጫዎች ናቸው። የBeacon Hill ክፍሎች በማንኛውም Fresh Bucks ቸርቻሪዎች አይገለገሉም።  

 

 
2 ይህ በPHSKC ጤናማ የምግብ አቅርቦት እና በምግብ ባንክ ኔትወርክ ሪፖርት ውስጥ በተቀመጠው የ2019 መረጃ ላይ መሰረት በማድረግ ነው። ስለ 
በጤናማ ምግብ ቅድሚያ የሚሰጡ ጉዳዮች ውይይት በሪፖርቱ ገጽ 23 ላይ ይጀምራል።  

https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
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