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ង្បសិនង្បើអនកមានសំ ួរណាមួ្យអំពីកម្ម វធីិ Fresh Bucks ឬដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសង្នេះ សូម្ង្្ញើអ ីខម្លលង្ៅ 

Alyssa Patrick តាម្អាសយដ្ឋា ន FreshBucksRetail@seattle.gov ឬង្ៅទូរសពទង្ៅង្លែ 206-256-5501។ 

ង្ៅង្ពលអនកង្ៅទូរសពទ  សូម្ទ កសារខដលបញ្ជា ក់ពីភាសាខដលអនកង្ចេះនិយាយ 
ង្ ើយង្យើរនឹរង្ៅទូរសពទង្ៅអនកវញិជាមួ្យអនកបកខង្បផ្ទទ ល់មាត់។   
I. សាវតារ និរង្សចកត ីង្ ត្ ើម្  
Fresh Bucks គឺជាកម្ម វធីិអាហារស ែភាពខដលមានមូ្លដ្ឋា នង្ៅទីង្ករុ Seattle 

ខដលដំង្ ើរការង្ដ្ឋយការយិាល័យនិរនតរភាព និរបរសិាា ន (Office of Sustainability & Environment) 

ននទីង្ករុ Seattle ខដលជួយង្គួសារ និរប គគលមាន ក់ៗបង្រក ើនថវកិាង្សបៀរអាហាររបស់ពួកង្គ។ 

គិតង្តឹម្ខែម្ករាឆ្ន ំ 2021 មានង្បជាពលរដាជិត 12,000 ង្គួសារបានច េះង្ ម្ េះកន ុរកម្ម វធីិប័ ណ  Fresh 

Bucks។ ង្គួសារខដលចូលរមួ្ទទួលបានង្បាក់ចំនួន 40 ដ ល្លា រកន ុរមួ្យខែង្ដើម្បីទិញ ផ្លែទ ើ និងបផ្នែ  

ង្ៅទី្ារកសិករ តូបកសិដ្ឋា ន និរហារខដលចូលរមួ្។  

កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

មានង្ោលបំ រល បបំបាត់ភាពែ សោន ននពូជសាសន៍កន ុរការទទួលបានអាហារស ែភាពសង្មាប់ជនជា

តិអាង្ម្រកិឡាទីន ជនជាតិអាង្ម្រកិង្ដើម្កំង្ ើតអាហ្រ វ ិក/ខសបកង្មម  

ជនជាតិឥណាា ង្ដើម្អាង្ម្រកិ/ជនជាតិង្ដើម្អាឡាសាក  (American Indian/Alaska Native, AIAN) 

និរស គម្ន៍អនករស់ង្ៅង្លើង្កាេះបា៉ា ស ី វ ិកជនជាតិង្ដើម្ហានវ៉ៃ (Native Hawaiian Pacific Islander, NHPI) 

ក៏ដូចជាជនអង្នាត ង្បង្វសន៍ និរជនង្ ៀសែល នួខដលមានង្បាក់ចំ ូលទាប 
ជាពិង្សសអនកខដលមានឧបសគគខ ន្កភាសាតាម្រយៈការច េះង្ ម្ េះង្ផ្ទត តង្លើប័ ណ កម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

ង្ៅឆ្ន ំ 2020 ចំនួន 70% 

ននអនកខដលបានច េះង្ ម្ េះមានង្ប ពម្កពីកន ុរចំង្ណាម្ង្បជាជនអាទិភាពទារំង្នេះ។  

ការពង្រីកអាជីវកម្មអនកលក់រាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 
ង្ៅឆ្ន ំ 2021 កម្ម វធីិ Fresh Bucks 
កំព រផ្ទា ស់បត រូពីប័ ណ ង្កដ្ឋសង្ៅជាង្បព័នធ ត្ល់អតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកខដលង្ធវ ើឱ្យកាន់ខតងាយង្សួល
សង្មាប់ទារំអតិថិជន និរអនកលក់រាយកន ុរការង្ង្បើង្បាស់អតាង្បង្យាជន៍។ 
ង្ៅង្ពលខដលង្យើរបត រូង្ៅង្បព័នធថមីង្នេះ ទីង្ករុង្នេះក៏កំព រពង្រីកបណាត ញអនកលក់រាយកម្ម វធីិ Fresh Bucks 
្រខដរ។ កម្ម វធីិ Fresh Bucks ពាយាម្ចាប់នដគូជាមួ្យអនកលក់រាយខដលបង្រក ើត

បរយិាកាសហារខដលសាវ គម្ន៍រាល់វបបធម្៌ ពូជសាសន៍ និរភាសាទារំអស់ 
ង្ ើយបនត ត្ល់នូវកសិ្លង្សស់ៗជាង្ង្ចើនង្បង្ ទខដលមានគ  ភាពែពស់ង្ៅកន ុរតំបន់ខដលមានង្បជាជ
នអាទិភាពរស់ង្ៅ និរង្ធវ ើការ។ បណាត ញអនកលក់រាយបចច ុបបននរបស់ង្យើររមួ្មានបណាត ញ្ារទំង្នើប 
អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចចំនួនង្បាំនាក់ និរទី្ារកសិករទារំអស់ង្ៅទីង្ករុ Seattle។ ង្ៅឆ្ន ំ 2021 
ង្យើរនឹរង្ង្ជើសង្រ ើស រហូតដល់បណ្តា ញលារេំទនើបថ្មី 
និង/ឬហាងលក់ទគឿងឧបទោគបរទិោគថ្មីចំនួនប្រកំផ្នែង ផ្ដលប្គប់ប្គងទោយឯករាជ្យ និរ 
រហូតដល់អ្នកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចចំនួនប្របំីនាក់។ ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស 
និរទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ង្ៅកន ុរឯកសារង្នេះគឺសង្មាប់អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូច។ 
ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស និរពាកយស ំសង្មាប់្ារទំង្នើប និរហារលក់ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគគឺ 

មានសៅទីសនេះ. 
 

mailto:FreshBucksRetail@seattle.gov
http://www.seattle.gov/environment/sustainable-communities/food-access/fresh-bucks/retail-partners
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II. 

ព័ត៌មានសង្រេបអំពីដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសសង្មាប់អនកលក់អាហារខ្នន តតូ

ច 
ង្ោលង្ៅចម្បរមួ្យននការពង្រីកអាជីវកម្មង្នេះ 
គឺង្ដើម្បីបង្រក ើនចំនួនអនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចនិរឯករាជយ ខដលអតិថិជនអាចង្ង្បើកម្ម វធីិ Fresh 

Bucks ង្ដ្ឋយង្ផ្ទត តង្លើអនកលក់រាយខដល ត្ល់ជូននូវអាហារខបបវបបធម្៌ជាក់ល្លក់ និរ/ឬមានទីតាំរង្ៅ 

ឬខកបរតំបន់ខដលមានលទធភាពមានកំ ត់កន ុរការទទួលបានកសិ្លង្សស់ៗ 
និរអនកលក់រាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ខដលមានង្សាប់ (សូម្ង្ម្ើលទំព័រទី 4 សង្មាប់ព័ត៌មានលម្អ ិត)។ 

ង្យើរកំ ត់អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចជាង្គឹេះសាា នខដលង្គប់ង្គរង្ដ្ឋយឯករាជយខដលការលក់ង្ង្គឿរឧប

ង្ភាគបរងិ្ភាគគឺជាខ ន្កសំខ្នន់ននគំរអូាជវីកម្ម  
និរង្បាក់ចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំដូចខដលបានរាយការ ៍ង្ៅអាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle ម្ិនង្លើសពី 2 ល្លនដ ល្លា រ។ 

ទារំង្នេះរមួ្បញ្ច លូ ប៉ា ខនតម្ិនកំ ត់ង្តឹម្ខតទី្ារតូចៗ 
អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ និរតូបកសិដ្ឋា ន។ 

ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស 
ង្យើរនឹរង្ង្ជើសង្រ ើស អ្នកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចចំនួនប្របំីនាក់ 
តាម្រយៈដំង្ ើរការពីរជំហានដូចខ្នរង្ង្កាម្៖ 

ជ្ំហានេី 1៖ ការវាយតម្លែេប្លង់ផ្បបបេចំណ្តប់អារលមណ។៍ ង្ដើម្បីដ្ឋក់ពាកយស ំ 
ជាដំបូរអនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចង្តូវបំង្ពញ និរដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ 

មានសៅទីសនេះ. ង្កមុ្ប គគលិកអាជាញ ធរទីង្ករុ 
និរនដគូស គម្ន៍នឹរពិនិតយង្ម្ើលការង្ ា្ ើយតបង្ដើម្បីវាយតនម្ាពីសិទធិទទួលបាន 
ការង្ង្ជើសង្រ ើសកសិ្ល និរភាពពាក់ព័នធននកម្ម វធីិ 
(អនកលក់រាយ ត្ល់អាហារខដលពាក់ព័នធវបបធម្៍ និរ/ឬទីតាំរង្ៅកន ុរតំបន់អាទិភាព 
ខដលច េះង្ៅង្លើទំព័រទី 4)។ ង្ដើម្បីបង្ង្ម្ើបានលអ បំ្ តដល់អតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks 
ខដលមានលកេ ៈ ូម្ិសាហ្រសត  និរវបបធម្៌ចង្ម្េុះ 
ដំង្ ើរការពិនិតយង្ឡើរវញិនឹររមួ្បញ្ច លូនូវការវាយតនម្ាអំពីតង្មូ្វការរបស់អនកលក់រាយង្ៅទូទារំ
បណាត ញអនកលក់រាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ទារំអស់។ 
ង្ោលង្ៅរបស់ង្យើរគឺ ត្ល់ឱ្យអតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks នូវទីតាំរទិញកសិ្លង្សស់ៗ 
និរជង្ង្ម្ើសខដលទាក់ទរនឹរវបបធម្៌ជាង្ង្ចើនតាម្ខដលអាចង្ធវ ើង្ៅបាន។  

 
ជ្ំហានេី 2៖ ដំទណើរេសសកិចចទៅេីតាងំ។ អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសកន ុរជំហានទី 1 

នឹរង្តូវបានអង្ញ្ា ើញឲ្យចូលរមួ្កន ុរដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ។ ប គគលិកកម្ម វធីិ Fresh Bucks 

នឹរង្ៅជួបអនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ដើម្បីពនយល់បខនាម្អំពីកម្ម វធីិង្នេះ 
និរវាយតនម្ាការង្ង្តៀម្ែល នួនិរសម្តាភាពរបស់ហារ ការង្គប់ង្គរកសិ្ល 
និរការចូលរមួ្របស់ស គម្ន៍។ 
ដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរនឹរង្តូវង្ធវ ើង្ឡើរជាភាសារបស់អនកទំនាក់ទំនរហារចរ់បាន។ 
បនាទ ប់ពីដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ ង្កមុ្ការងារកម្ម វធីិ Fresh Bucks 

នឹរង្ធវ ើការង្ង្ជើសង្រ ើសអនកលក់រាយសង្ង្ម្ចច រង្ង្កាយ។  

ង្ពលង្វល្លកំ ត់ចូលរមួ្សង្មាប់អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសនឹរមានភាពែ សខបាក

ោន អាង្ស័យង្លើកង្ម្ិតននជំនួយខដលង្តូវការ និរដំង្ ើរការដ្ឋក់បញ្ច លូកិចចសនា និរបង្ចចកវទិា។ 
ង្យើរមានង្ោលបំ រង្ដើម្បីឱ្យង្បព័នធអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកមានការ្ាយផ្ទទ ល់ង្ៅកន ុរហារខដល

ង្ទើបខតបានង្ង្ជើសង្រ ើសថមីៗង្ៅកន ុរឆ្ន ំ 2021-2022។ អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូច 

https://seattle.surveymonkey.com/r/MSPFFMN
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ខដលង្គម្ិនបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅឆ្ន ំង្នេះនឹរង្តូវបានជូនដំ ឹរ 
ង្ ើយព័ត៌មានរបស់ពួកង្គនឹរង្តូវរកាទ កសង្មាប់ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនាង្ពលអនាគត។  

III. លកេែ ា កន ុរការទទួលបានសិទធិ  
អនកលក់រាយង្តូវខតបំង្ពញតាម្លកេែ ា ដូចខ្នរង្ង្កាម្ ង្ដើម្បីមានសិទធិទទួលបានការពិចារណា។ 
ង្លើសពីង្នេះង្ទៀត 
អនកលក់រាយង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគយា៉ា រង្ហាចណាស់មួ្យង្បង្ ទកន ុរចំង្ណាម្អនក

លក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ 
បង្ង្ម្ើយា៉ា រង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពមួ្យដូចខដលច េះង្ៅកន ុរតារារខ្នរង្ង្កាម្។  

លកខខណឌ ចរំច់  
អនកលក់រាយង្តូវខតបំង្ពញលកេែ ា ដូចខ្នរង្ង្កាម្ ទងំអ្ស់ ង្ដើម្បីឱ្យមានសិទធិទទួលបានកម្ម វធីិង្នេះ។     

• ង្បាក់ចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំរបស់អនកលក់រាយម្ិនង្លើសពី 2 

ល្លនដ ល្លា រដូចខដលបានរាយការ ៍ង្ៅកន ុរពនធអាជីវកម្ម និរម្ ែរបរទូង្ៅ (business and 

occupation, B&O) ង្ៅនាយកដ្ឋា ន ិរញ្ញ វតថ ុ និរង្សវារដាបាល (Department of Finance and 

Administrative Services) ននទីង្ករុ Seattle។  

• អនកលករ់ាយមានអាជាញ ប័ ណ អាជីវកម្មខដលមានស ពលភាពង្ៅទីង្ករុ Seattle។ 

• អនកលក់រាយមានង្លែអតតសញ្ជញ  អនកជាប់ពនធ  ង្ ើយអាចដ្ឋក់ ទង្ម្រ ់IRS W-9 តាម្ការង្សន ើស ំ។  

• អនកលក់រាយខតរខតរកាបាននូវបញ្ា ីកសិ្លង្សស់ៗយា៉ា រង្ហាចណាស់ 101 ង្បង្ ទ។ 

• អនកលក់រាយមាន Wi-Fi ឬទិននន័យចល័តង្ដើម្បីោំង្ទកម្មវវធីិខកនចន  Fresh Bucks។ 

  

 
1 ង្បង្ ទននកសិ្លសំង្ៅង្ៅង្លើទំនិញកសិ្លខដលមានភាពែ សពីោន  
ម្ិនខម្នង្បង្ ទង្្សរនានាង្ៅកន ុរកសិ្លមួ្យង្បង្ ទង្ទ។ ឧទា រ ៍ ខ ា្ង្បា៉ា ម្រាប់ជាកសិ្លមួ្យង្បង្ ទ 
ង្ទាេះបីហារ ត្ល់ខ ា្ង្បា៉ា ម្ង្ង្ចើនង្បង្ ទែ សៗោន កង៏្ដ្ឋយ។  
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តំបន់អាេិោព និងអ្នកលក់ទប្គឿងឧបទោគបរទិោគផ្បបវបបធល៌ជាក់លាក់ 

តារាងេី 1៖ 
អនកលក់រាយ ង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគយា៉ា រង្ហាចណាស់មួ្យង្បង្ ទកន ុរចំង្ណាម្អន

កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ 
បង្ង្ម្ើយា៉ា រង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពមួ្យដូចខដលបញ្ជា ក់ង្ៅកន ុរតារារង្នេះ។ 

អ្នកលក់ទប្គឿងឧបទោគបរទិោគផ្បបវបបធល៌ជាក់
លាក់មានអាេិោព 

តំបន់អាេិោព 

• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគអាស ី  
• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគអាហ្រ វ ិកខ្នរ
ង្កើត និរ/ឬហាលឡាល 

• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគឡាទីន 

អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគខបបវបបធម្៌ជាក់
ល្លក់ទារំង្នេះង្តូវបានកំ ត់អតតសញ្ជញ  ង្ៅកន ុរការ
សទ រ់ម្តិអតិថិជនរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ឆ្ន ំ 2020 
និរតាម្រយៈការពិភាកាជាមួ្យអរគការស គម្ន៍ខដ
លចាប់នដគូជាមួ្យកម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

*ចំណំ្ត៖ 
អនកលកង់្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគណាមួ្យខដលបានច េះបញ្ា ី
ង្ៅទីង្នេះ 
ខដលបងំ្ពញបានតាម្លកេែ ាចាំបាចគ់ឺមានសិទធិទទួលបា
ន 
ង្បើង្ទាេះបីពួកង្គម្ិនមានទីតាំរង្ៅកន ុរតបំន់អាទិភាពក៏
ង្ដ្ឋយ។  

 

តំបន់អាេិោពេី 1៖  

• South Park, Delridge, High Point, 
Georgetown 

• Bitter Lake, Haller Lake, Lake City 

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

តំបន់អាេិោពេី 2៖ 
តំបន់អាទិភាពមានសនទសសន៍ពូជសាសន៍ 
និរសម្ធម៌្សរគម្ (Race and Social Equity 
Index, RSE) ែពស់ 
(សូម្ង្ម្ើលខ្នទីកន ុរឧបសម្ព ័នធ  A) 
 

តំបន់អាទិភាព ទី 1 
គឺជាតំបន់ខដលជាកខនារខដលអតិថិជនកម្ម
វវធីិ Fresh Bucks 
ទំនរជាការ្ាយបនតផ្ទទ ល់ខដលមានលទធភា
ពមានកំ ត់កន ុរការង្ង្បើង្បាស់កសិ្លង្សស់
ៗ និរ/ឬអនកលក់រាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh 
Bucks។ 

តំបន់អាទិភាពទី 2 
គឺជាតំបន់ខដលបានកំ ត់ង្ដ្ឋយ សនទសសន៍ 
RSE របស់ទីង្ករុ Seattle 
ជាតំបន់ខដលជាកខនារខដលមានង្បជាពលរ
ដាង្ង្ចើនមានង្បាក់ចំ ូលទាប 
និរររ្លប៉ាេះពាល់ង្ដ្ឋយភាពែ សោន ននស ែ
ភាព និរពូជសាសន៍ង្្សរង្ទៀត។ 
អាទិភាពនឹរង្តូវបាន ត្ល់ជូនអនកលក់រាយ
ង្ៅកន ុរ តំបន់អាទិភាពទី 1។ 
សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ព ័នធ  A សង្មាប់ខ្នទី RSE 
និរព័ត៌មានលម្អ ិតបខនាម្អំពីតំបន់អាទិភា
ព។ 

* ចំណំ្ត៖ 
អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចណាមួ្យខដលមានទី
តាំរសា ិតង្ៅកន ុរ 
ឬង្ៅខកបរតំបនមួ់្យកន ុរចំង្ណាម្តំបន់ទារំង្នេះ 
ខដលបានបំង្ពញលកេែ ាចាបំាច់ង្្សរង្ទៀត ក ៏

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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មានសិទធិទទួលបាន្រខដរ 
ង្បើង្ទាេះបីជាពួកង្គម្ិនបានកំ តអ់តតសញ្ជញ  ជា
អនកលកង់្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគអាទិភាពខបបវ
បបធម្៍ជាក់ល្លក់ក៏ង្ដ្ឋយ។ 

 

IV. ការក្ំ ត់សពលសវលា និងវគ្គ ត្ល់ពត័៌មាន 
ខា រង្ង្កាម្ង្នេះ ត្ល់នូវព័ត៌មានសង្រេបអំពីការកំ ត់ង្ពលង្វល្លង្ង្ជើសង្រ ើស 

កខនារខដលង្តូវដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ និរការច េះង្ ម្ េះសង្មាប់វគគ ត្ល់ព័ត៌មាន។  

តារាងេី 2៖ ការកំណត់ទពលទវលាទប្ជ្ើសទរ ើស 

សកលមោព កាលបរទិចេេ 

វគគលាល់ព័ត៌មានតាលអ្នឡាញ 

វគគ ត្ល់ព័ត៌មានគឺជាឱ្កាសសង្មាប់អនកលក់រាយសួរ
សំ ួរអំពីកម្ម វធីិ Fresh Bucks 
និរដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស។ ព័ត៌មានបខនាម្ 
និរតំ ភាា ប់ង្ៅកាន់ការច េះង្ ម្ េះមានង្ៅខ្នរង្ង្កា
ម្។  

នថៃង្ព សបតិ៍ទី8 ខែង្ម្សាឆ្ន ំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ា រ 

1:00 រង្សៀល។  

នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 29 ខែង្ម្សា ឆ្ន ំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ា រ 

3:00 រង្សៀល  

េប្លង់ផ្បបបេចំណ្តប់អារលមណ៍ដល់កំណត់ 

ទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ មានសៅទីសនេះ 
ង្ ើយង្តូវដ្ឋក់ង្សន ើង្តឹម្ង្មា៉ា រ 11:59 យប់ 
ទង្ម្រ់ខបបបទអាចង្្ញើតាម្អនឡាញ 
ឬតាម្ទូរសពទង្លែ 206-256-5503។ 
ង្ៅង្ពលអនកង្ៅទូរសពទ  
សូម្ទ កសារខដលបញ្ជា ក់ពីភាសាខដលអនកង្ចេះនិយា
យ 
ង្ ើយង្យើរនឹរង្ៅទូរសពទង្ៅអនកវញិជាមួ្យអនកបក
ខង្បផ្ទទ ល់មាត់។   

ម្ថ្ៃសុប្ក េី 14 ផ្ខឧសោ ឆ្ន ំ 2021 ទវលាទមា៉ោ ង 

11:59 យប់ 

ដំទណើរេសសនកិចចទៅេីតាងំ និងការវាយតម្លែ 

ង្កមុ្ប គគលិកអាជាញ ធរទីង្ករុនិរនដគូស គម្ន៍នឹរ
ពិនិតយង្ឡើរវញិនូវទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ 
ង្ដើម្បីកំ ត់អតតសញ្ជញ  អនកលក់រាយង្ដើម្បី្នង្ៅរ
កដំណាក់កាលទសសនាទីតាំរននដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស
។ កន ុរអំឡុរង្ពលដំង្ ើរទសសនកិចចង្ៅទីតាំរ 
ង្យើរនឹរ ត្ល់ព័ត៌មានបខនាម្ង្ទៀតអំពីកម្ម វធីិ Fresh 
Bucks និរវាយតនម្ា  ការង្ង្តៀម្ទ ក 
និរសម្តាភាពរបស់ហារកន ុរការអន វតតកម្ម វធីិ 
ការង្គប់ង្គរកសិ្ល 
និរការចូលរមួ្របស់ស គម្ន៍។ 

ខែមិ្ថ នា - កកកដ្ឋ 

https://seattle.surveymonkey.com/r/MSPFFMN
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វគគ ត្ល់ព័ត៌មាន 

អនកលក់រាយខដលមានចំណាប់អារម្ម ៍ង្តូវបានង្លើកទឹកចិតតឱ្យចូលរមួ្កន ុរវគគ ត្ល់ព័ត៌មានមួ្យកន ុរចំ

ង្ណាម្ពីរវគគខដល ត្ល់ង្ដ្ឋយប គគលិករបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

វគគ ត្ល់ព័ត៌មាន ត្ល់ឱ្យអនកលក់រាយនូវឱ្កាសង្ដើម្បីសួរសំ ួរនិរសាត ប់ព័ត៌មានសង្រេបអំពីឱ្កាស 
និរដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនដគូលក់រាយ។  

វគគង្នេះនឹរង្ធវ ើង្ឡើរតាម្អនឡាញ ង្ដ្ឋយមានជង្ង្ម្ើសចូលរមួ្តាម្អនឡាញ ឬតាម្ទូរសពទ។ 
ការបកខង្បផ្ទទ ល់មាត់ និរកខនារសាន ក់ង្្សរង្ទៀត ត្ល់ជូនតាម្ការង្សន ើស ំ។ 
អនកលក់រាយង្តូវបានង្លើកទឹកចិតតឱ្យច េះង្ ម្ េះង្ដ្ឋយង្ង្បើតំ ភាា ប់ខ្នរង្ង្កាម្យា៉ា រង្ហាចណាស់មួ្យសបាត
 ៍ម្ នង្ពឹតត ិការ ៍នីមួ្យៗ ង្ដើម្បីទ កង្ពលង្វល្លង្ដើម្បីង្រៀបចំកខនារសាន ក់ង្ៅចាំបាច់។  

កាលបរទិចេេ និងទពលទវលាវគគលដល់ព័ត៌មាន 

• នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 8 ខែង្ម្សា ឆ្ន ំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ា រ 1:00 រង្សៀល។ | សូម្ ចុេះស ម្ េះសៅទីសនេះ ង្តឹម្នថៃទី 

5 ខែង្ម្សា ឆ្ន ំ 2021 ង្បសិនង្បើអនកង្តូវការកខនារសាន ក់ង្ៅ។  

• នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 29 ខែង្ម្សា ឆ្ន ំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ា រ 3:00 រង្សៀល | សូម្ ចុេះស ម្ េះសៅទីសនេះ ង្តឹម្នថៃទី 

22 ខែង្ម្សា ឆ្ន ំ 2021 ង្បសិនង្បើអនកង្តូវការកខនារសាន ក់ង្ៅ។  

ដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរនឹរង្តូវង្ធវ ើង្ឡើរជាភាសារ
បស់អនកទំនាក់ទំនរហារចរ់បាន។  

ការពិនិតយការវាយតម្លែ និងការទប្ជ្ើសទរ ើសេីតាងំ 

ង្កមុ្ការងារកម្ម វធីិ Fresh Bucks 
នឹរពិនិតយង្ម្ើលការវាយតនម្ាការច េះពិនិតយទីតាំរ 
និរ ត្ល់អាទិភាពដល់អនកលក់រាយសង្មាប់ការង្ង្ជើស
ង្រ ើស។  

ខែកកកដ្ឋ 

អ្នកលក់រាយប្តវូរនទគទប្ជ្ើសទរ ើស និងជ្ូនដំណឹង 

ហារខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសនឹរង្តូវបានជូនដំ ឹរអំពី
ការង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅច ររដូវង្តត ។ 
ហារខដលម្ិនង្តូវបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅឆ្ន ំ 2021 
នឹរង្តូវរកាទ កកន ុរបញ្ា ី 
និរង្ធវ ើបចច ុបបននភាពអំពីដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនាង្ពល
អនាគត។  

ខែសីហា 

ការតផ្ប្លតប្លង់េិសដល់ម្ដគូ 

ដំង្ ើរការតខង្ម្តង្ម្រ់ទិសរមួ្មានការវាយតនម្ាជំនួ
យចាប់ង្បើកអាជវីកម្ម  
និរតង្ម្ូវការសម្តាភាពសង្មាប់ហារនីមួ្យៗ 
ការចរចានិរច េះ តាង្លខ្នង្លើកិចចសនា 
ការដំង្ឡើរង្បព័នធអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ៅ
ហារ និរការប ត ុ េះបណាត លប គគលិក។  

ការតខង្ម្តង្ម្រ់ទិសនឹរចាប់ង្ ត្ើម្ង្ៅង្ដើម្រដូវសា ឹ
កង្ ើង្ជេុះឆ្ន ំ 2021។ 
ង្ពលង្វល្លនឹរែ សោន តាម្ហារនីមួ្យៗង្ដ្ឋយខ អ្
កង្លើកង្ម្ិតននជំនួយខដលង្តូវការ 
និរដំង្ ើរការដ្ឋក់បញ្ច លូកិចចសនា 
និរបង្ចចកវទិា។ 

https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
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V. ការដ្ឋក់បញ្ច លូអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក 

និរធនធានចាប់ង្ ត្ើម្សង្មាប់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស 
ជាមួ្យនឹរង្បព័នធអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកថមី អតិថិជនរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

នឹរទទួលបានអតាង្បង្យាជន៍ង្បចាំខែរបស់ពួកង្គង្លើប័ ណ ឥ ពនធ  និរ/ឬកម្ម វធីិទូរសពទចល័ត។ 

អនកលក់រាយអាហារខ្នន តតូចរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks នឹរង្ង្បើង្ថបា ិត ឬកម្ម វធីិទូរសពទចល័តរបស់កម្ម វធីិ 

Fresh Bucks ង្ដើម្បីង្ធវ ើង្បតិបតត ិការកម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

ខ្នរង្ង្កាម្ង្នេះជាព័ត៌មានបខនាម្អំពីការដ្ឋក់បញ្ច ូលបង្ចចកវទិាការចំណាយខដលពាក់ព័នធ  
និរជំនួយខដលអាជាញ ធរទីង្ករុ នឹរ ត្ល់ដល់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស។ 

តារាងេី 3៖ បទចចកវេិា ម្ថ្ែទសវា និងជ្ំនួយផ្ដលមាន 

បទចចកវេិាអ្តថប្បទោជ្ន៍ទអ្
ឡិចប្តនូិក 

ម្ថ្ែទសវាោក់បញ្ច ូលបទចចកវេិា ជ្ំនួយផ្ដលមាន 

កលមវធីិេូរសពទចល័ត   
អនកលក់អតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិ
ចង្តូនិច, Solutran, ត្ល់ជូន 
នូវកម្ម វធីិឌីជីថលខដលមានមូ្
លដ្ឋា នង្លើង្ថបា ិតខដលដ្ឋច់
ង្ដ្ឋយខឡកពីង្បព័នធមា៉ា ស ីន្ូ
តកាតរបស់ហារ (point of 
sale, POS) 
និរមា៉ា ស ីនគិតល យខដលមាន
ង្សាប់។  

បង្ចចកវទិាអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក
ទាម្ទារនថាង្សវាអាជាញ ប័ ណ  
និរនថាង្បតិបតត ិការង្បចាំឆ្ន ំ។ 
អាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle 
ត្ល់នូវការោំង្ទខ ន្ក ិរញ្ញ វតថ ុង្ដើម្បីជួយអន
កលក់រាយខ្នន តតូចទូទាត់ 
ការចំណាយទារំង្នេះ។ ឧទា រ ៍ 
អាជាញ ធរទីង្ករុនឹរទូទាត់៖  

• នថាង្សវាអាជាញ ប័ ណ ង្បចាំឆ្ន ំសង្មាប់អន

កង្ង្បើពិង្សសរ ូតដល់ 5 
នាក់កន ុរមួ្យអាជាញ ប័ ណ ។  

• នថាង្សវាង្បតិបតត ិការរ ូតដល់ 500 
ដ ល្លា រ/អនកលក/់ឆ្ន ំ (ង្បខ លជា 3,333 
ង្បតិបតត ិការ/ឆ្ន ំ)។  

អនកលក់រាយនឹរទទួលែ សង្តូវចំង្ពាេះនថា
ង្សវាអាជាញ ប័ ណ  
និរនថាង្បតិបតត ិការខដលង្លើសពីខដនកំ
 ត់ទារំង្នេះ។ 
ការចំណាយនឹរែ សោន តាម្ហារនីមួ្យៗ 
ដូង្ចនេះអាជាញ ធរទីង្ករុនឹរ ត្ល់នូវការបា៉ា ន់
សាម នលម្អ ិតបខនាម្ង្ទៀតដល់នដគូខដលបា
នង្ង្ជើសង្រ ើសខដលជាខ ន្កមួ្យននដំង្ ើរកា
រតខង្ម្តង្ម្រ់ទិស។ 
ហារក៏ចាំបាច់ង្តូវមានង្ថបា ិត 
និរ/ឬឧបករ ៍ចល័តង្ៅសតរ់នីមួ្យៗ 
ង្ដើម្បីដំង្ ើរការអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូ
និក្រខដរ។ 

បខនាម្ពីង្លើការលេះបរ់
នថាង្សវាខដលបានរាយង្ៅ
កន ុរជួរ រ “នថាង្សវា” 
អាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle 
ត្ល់នូវជំនួយដូចខ្នរ
ង្ង្កាម្៖  

• ង្ដើម្បីជួយដល់ចំណា
យចាប់ង្ ត្ើម្អន វតតក
ម្ម វធីិ 
អាជាញ ធរទីង្ករុនឹរទូ
ទាត់ជូនអនកលក់រាយ
នូវនថាង្សវាម្ិន 
ម្ិនង្លើសពី 3,500 
ដុលាែ រកន ុងលួយឆ្ន ំស
ប្មាប់រយៈទពលពីរឆ្ន ំ
។ 

• ប គគលិកកម្ម វធីិ 
Fresh Bucks 
ង្ៅទីង្ករុ Seattle 
បង្ង្ម្ើម្ ែងារជាអនក
ទំនាក់ទំនររវារអនក
លក់រាយ 
និរអនកលក់អតាង្ប
ង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិ
កកន ុរអំឡុរង្ពលដំ
ង្ ើរការតខង្ម្តង្ម្រ់
ទិស 
ង្ ើយនឹរ ត្ល់ការប
 ត ុ េះបណាត លដល់ប គគ
លិកហារ។   
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VI. លកេែ ាសង្មាប់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស 
អនកលក់រាយខដលង្តូវបានង្ង្ជើសង្រ ើសឱ្យកាា យជានដគូខចកចាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

តាម្រយៈដំង្ ើរការង្នេះនឹរង្ធវ ើកិចចសនាជាមួ្យអាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle 

និរអនកលក់អតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ដើម្បីទទួលយក 
និរទទួលបានសំ រសង្មាប់ការចំណាយរបស់អតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

អនកលក់រាយនឹរង្តូវចូលរមួ្កន ុរដំង្ ើរការបនតកិចចសនាង្បចាំឆ្ន ំ។ 
ង្ោលង្ៅរបស់ង្យើរគឺបនតកិចចសនាជាមួ្យនដគូលក់រាយខដលបំង្ពញតាម្លកេែ ា ននការបនតកិចចសនា

ង្បចាំឆ្ន ំ ង្ដើម្បីរកាទីតាំរចូលង្ង្បើសង្មាប់អតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks ពីមួ្យឆ្ន ំង្ៅមួ្យឆ្ន ំ។  

អ្នកលក់រាយផ្ដលរនទប្ជ្ើសទរ ើស ង្តូវខតបំង្ពញតាម្លកេែ ា ដូចខ្នរង្ង្កាម្៖  

• ត្ល់ជូនអាជាញ ធរទីង្ករុ និរអនកលក់អតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកនូវ ង្លែសមាគ ល់អនកជាប់ពនធ  
ទង្ម្រ់ខបបបទ IRS W-9 និរព័ត៌មានធានារា៉ៃ ប់ររតាម្ការង្សន ើស ំ 

ង្ពម្ទារំឯកសារង្្សរង្ទៀតខដលអនកលក់អតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកទាម្ទារង្រៀបចំការទូទាត់

សំ រ។  

• ទូទាត់ការចំណាយទាក់ទរនឹរការដ្ឋក់បញ្ច លូបង្ចចកវទិាខដលង្ង្តពីការង្លើកខលរនថាង្សវា 
និរមូ្លនិធិសម្តាភាពខដលអាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle ត្ល់ជូន (ដូចពិព ៌នាកន ុរតារារទី 3)  

• បង្រក ើត និរខថរកាបរយិាកាសសាវ គម្ន៍ 

និរបទពិង្សាធន៍ទិញឥវា៉ៃ ន់វជិាមានសង្មាប់ង្បជាជនខដលង្ង្បើង្បាស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

រមួ្ទារំប គគលិកគិតល យខដលមានភាពរសួរាយរាក់ទាក់ និរមានចំង្ េះដឹរ 
ង្ ើយផ្ទា ក្ាយពា ិជាកម្មតាម្តង្ម្ូវការ។ 

• ង្ង្បើសាា កយីង្ហា និម្ិតតសញ្ជញ  និរសមាា រង្ធវ ើទី្ារកម្ម វធីិ Fresh Bucks 

ង្សបតាម្ង្ោលការ ៍ខ នាំរបស់អាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle។ 

រាល់សមាា រទារំឡាយណាខដលបង្រក ើតង្ឡើរង្ដ្ឋយអនកលក់រាយខដលរមួ្បញ្ច លូនិមិ្តតសញ្ជញ កម្ម វធីិ 

Fresh Bucks ង្តូវខតបង្រក ើតង្ឡើរជាកិចចស ការជានដគូ និរអន ម្័តង្ដ្ឋយអាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle។  

• ធានាថា អនកង្គប់ង្គរហារ អនកគិតល យ 
និរអនកតំណារខ ន្កង្សវាកម្មអតិថិជនទទួលបានការប ត ុ េះបណាត លដំបូរ 
និរកំព របនតអំពីរង្បៀបង្ង្បើង្បាស់ង្បព័នធអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក 
ដំង្ ើរការង្រៀបចំង្បតិបតត ិការកម្ម វធីិ Fresh Bucks និរជួយអតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks 

ង្ង្បើង្បាស់អតាង្បង្យាជន៍របស់ពួកង្គ។ 
ង្នេះរមួ្បញ្ច លូទារំការចូលរមួ្វគគប ត ុ េះបណាត លខដល ត្ល់ង្ដ្ឋយអាជាញ ធរទីង្ករុ 
និរ ត្ល់ការប ត ុ េះបណាត លដល់ប គគលិកថមី។  

• ង្តួតពិនិតយតាម្ដ្ឋនង្បតិបតត ិការរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ង្ដើម្បីធានាទំនិញខដលមានសិទធិលក់ 

(ខ ា្ង្ ើ និរបខនា ) ង្តូវបានទិញជាមួ្យនឹរអតាង្បង្យាជន៍របស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ខតប៉ា ង្ណាណ េះ។ 

• តាម្ដ្ឋន និរង្តួតពិនិតយង្ោលនង្យាបាយកម្ម វធីិទារំអស់ ង្ ើយជូនដំ ឹរដល់អាជាញ ធរទីង្ករុ 

Seattle ពីបញ្ជា នានាង្ដើម្បីអន ញ្ជញ តឱ្យមានការខកលម្អកម្ម វធីិ។  

ជាខ ន្កមួ្យននកិចចង្ពម្ង្ង្ពៀរង្នេះ េីប្កងុ Seattle នឹរ ត្ល់នូវ៖ 

• ការប ត ុ េះបណាត លដំបូរ 
និរសមាា រសង្មាប់ប គគលិករបស់អនកលក់រាយអំពីការដំង្ ើរការអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក 
និរជួយអតិថិជនកន ុរង្បតិបតត ិការរបស់ពួកង្គ។ ង្នេះនឹររមួ្បញ្ច លូទារំការតង្ម្រ់ទិស 
និរវគគប ត ុ េះបណាត ល ក៏ដូចជាសមាា រប ត ុ េះបណាត លខដលបកខង្បជាភាសាខដលពាក់ព័នធ។  

• នថាង្សវាកម្មម្ិនង្លើសពី 3,500 ដ ល្លា រកន ុរមួ្យឆ្ន ំរយៈង្ពលពីរឆ្ន ំ 

សង្មាប់ការចំណាយង្បើកអាជីវកម្មទាក់ទរនឹរការអន វតតកម្ម វធីិ។ 
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• ការលេះបរ់កនង្ម្ង្សវាអាជាញ ប័ ណ សង្មាប់អនកង្ង្បើពិង្សសរ ូតដល់ង្បាំនាក់ 

និរការង្លើកខលរនថាង្សវាង្បតិបតត ិរ ូតដល់ 500 ដ ល្លា រសង្មាប់អនកលក់មាន ក់កន ុរមួ្យឆ្ន ំ 

(ខដលង្សម ើនឹរង្បខ លជា 3,333 ង្បតិបតត ិការសង្មាប់អនកលក់មាន ក់កន ុរមួ្យឆ្ន ំ)។  

• សមាា រង្ធវ ើទី្ារខដលបានង្រៀបចំង្ឡើ់រង្ដើម្បីជួយអនកលក់រាយង្លើកកម្ពស់ការង្ង្បើង្បាស់កម្ម វធីិ 
Fresh Bucks។  

• ជំនួយបង្ចចកង្ទសខដលកំព របនត  
ង្ដើម្បីធានាបាននូវការអន វតតកម្ម វធីិអតាង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ដ្ឋយង្ជាគជ័យ។ 
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VII. សំ ួរអំពីទង្ម្រ់ខបបបទចំណាបអ់ារម្ម ៍ 

និរសិទធិចូលង្ម្ើលង្គ ទពំ័រ 
ង្កមុ្ប គគលិកអាជាញ ធរទីង្ករុ និរនដគូស គម្ន៍នឹរពិនិតយង្ឡើរវញិនូវទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ 
ង្ដើម្បីវាយតនម្ាពីសិទធិទទួលបានរបស់អនកលក់រាយ 
និរពិចារណាពីវធីិខដលអនកលក់រាយខដលចាប់អារម្ម ៍ចង្ម្េុះបំង្ពញតាម្តង្មូ្វការ 
និរចំ ូលចិតតរបស់អតិថិជនកម្ម វធីិ Fresh Bucks។ 

សំ ួរអំពីទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ង្តូវបានបងាា ញង្ៅខ្នរង្ង្កាម្ជាមួ្យព័ត៌មានអំពីរង្បៀបង្ង្បើ

ង្បាស់វា ង្ដើម្បីវាយតនម្ាសិទធិ និរ ត្ល់អាទិភាពដល់អនកលក់រាយសង្មាប់ដំង្ ើរទសសនកិចចង្ៅទីតាំរ។ 
ដំង្ ើរការពិនិតយង្ឡើរវញិង្នេះក៏នឹររមួ្បញ្ច លូនូវការវាយតនម្ាអំពីគមាា តង្ៅតាម្បណាត ញលក់រាយរបស់ក

ម្ម វធីិ Fresh Bucks ទារំអស់្រខដរង្ដ្ឋយពិចារណាង្លើរង្បៀបហារចង្ម្េុះនឹរ ត្ល់ជូនអតិថិជនកម្ម វធីិ 

Fresh Bucks នូវទីតាំរទិញកសិ្លង្សស់ៗជាង្ង្ចើន 

និរជង្ង្ម្ើសខដលទាក់ទរនឹរវបបធម្៌តាម្ខដលអាចង្ធវ ើង្ៅបាន។ 

េប្លង់ផ្បបបេចំណ្តប់អារលមណ៍ដ
ល់កំណត់ 

ទោលបំណង/លកខខណឌ ម្នការវាយតម្លែ 

ង្ ម្ េះអនកលក់រាយ៖  

អនកទំនាក់ទំនរទីមួ្យ៖ 

ម្ ែតំខ ររបស់អនកទំនាក់ទំនរ
៖  

ង្លែទូរសពទអនកទំនាក់ទំនរ៖  

ង្លែទូរសពទទីពីរ (ជាជង្ង្ម្ើស)៖ 

ភាសារបស់អនកទំនាក់ទំនរចរ់
បាន៖  

អ ីខម្លរបស់អនកទំនាក់ទំនរ 
(ជាជង្ង្ម្ើស)៖  

ព័ត៌មានអតតសញ្ជញ  របស់អនកលក់រាយនឹរង្តូវបានង្ង្បើ 
ង្ដើម្បីទាក់ទរហារខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស 
ង្ដើម្បីង្រៀបចំដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ 
និរកំ ត់តង្ម្ូវការង្ង្បើង្បាស់ភាសា។  

សូម្ ត្ល់ឱ្យង្យើរនូវអាសយដ្ឋា នទី
តាំររបស់អនកលក់រាយ៖ 

អាសយដ្ឋា នរបស់អនកលក់រាយនឹរង្តូវង្ង្បើង្បាស់ 
ង្ដើម្បីវាយតនម្ាថាង្តើពួកង្គមានង្ៅកន ុរ ឬង្ៅខកបរ (កន ុរចមាៃ យ 
0.25 មា៉ា យ តំបន់អាទិភាពទី 1 ឬ តំបន ់អាទិភាព ទី2 
(សូម្ង្ម្ើលខ្នទីកន ុរឧបសម្ព ័នធ  A ឬតារារង្ៅង្លើទំព័រទី 4)។  

ង្ដើម្បីទទួលបានសិទធិ 
អនកលក់រាយ ង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគយា៉ា រ
ង្ហាចណាស់មួ្យង្បង្ ទកន ុរចំង្ណាម្អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិ
ង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ 
បង្ង្ម្ើយា៉ា រង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពមួ្យ។   

អាសយដ្ឋា ន 
និរទីតាំររបស់អនកលក់រាយក៏នឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់្រខដរ 
ង្ដើម្បីវាយតនម្ាទីតាំរជិតចំ តម្ង្ធាបាយដឹកជញ្ជ នូសាធារ ៈ
។ 
អនកលក់រាយខដលអាចចូលដំង្ ើរការបានតាម្រយៈម្ង្ធាបាយដឹ

កជញ្ជ នូនឹរង្តូវបាន ត្ល់អាទិភាព។ 
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េប្លង់ផ្បបបេចំណ្តប់អារលមណ៍ដ
ល់កំណត់ 

ទោលបំណង/លកខខណឌ ម្នការវាយតម្លែ 

ង្តើអនកមានអាជាញ ប័ ណ អាជីវកម្ម
ខដលមានស ពលភាពង្ៅទីង្ករុ 
Seattle ខដរឬង្ទ? 
សូម្ ត្ល់ង្លែអាជាញ ប័ ណ ។ 

 

អាជាញ ប័ ណ អាជីវកម្មនឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់ 
ង្ដើម្បីបញ្ជា ក់ថាអនកលក់រាយង្តូវបានច េះង្ ម្ េះជាមួ្យអាជាញ ធរទីង្ក ុ
រ។ ង្ដើម្បីទទួលបានសិទធិ 
ហារង្តូវមានអាជាញ ប័ ណ អាជវីកម្មពីអាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle។ 

ង្តើអនកមាន Wi-Fi 
ខដលអាចចូលង្ង្បើបានង្ៅង្លើង្ថ
បា ិត 
ឬទូរសពទចល័តង្ៅកន ុរហាររបស់
អនកង្ដើម្បីដំង្ ើរការអតាង្បង្យាជ
ន៍កម្មវវធីិ Fresh Bucks ខដរឬង្ទ?  

 

ការចូលង្ង្បើ Wi-Fi 
ឬការភាា ប់ជាមួ្យទូរសពទខដលអាចទ កចិតតបានគឺចាបំាច់ 
ង្ដើម្បីដំង្ ើរការង្បតិបតត ិការកម្ម វធិិ Fresh Bucks។ 

ង្ដើម្បីទទួលបានសិទធិ ហារង្តូវមាន Wi-Fi និរ / 
ឬការភាា ប់ជាមួ្យទូរសពទខដលអាចទ កចិតតបាន។  

ង្តើអាជីវកម្មរបស់អនកយា៉ា រង្ហាច
ណាស់ 51% កាន់កាប់ង្ដ្ឋយហ្រសត ី 
និរ/ជនជាតិភាគតិចខដរឬង្ទ? 

អាជាញ ធរទីង្ករុ Seattle 
បានកំ ត់អាជីវកម្មខដលជាកម្មសិទធិរបស់ហ្រសត ី 
និរជនជាតិភាគតិច (Women and Minority Owned Businesses, 
WMBE) ថាជាអាជីវកម្មខដលយា៉ា រង្ហាចណាស់ 
51%កាន់កាប់ង្ដ្ឋយហ្រសត ីនិរ/ឬជនជាតិភាគតិច។ 
អាជាញ ធរទីង្ករុស ី Seattle 
ោំង្ទយា៉ា រសកម្មដល់ភាពជានដគូជាមួ្យអនកង្ ៉ា ការ WMBE។ 
អនកលក់រាយខដលបំង្ពញតាម្លកេែ ា ង្នេះនឹរង្តូវបាន ត្ល់អាទិ
ភាព។  

ង្តើអនកជាធម្មតាសត ុកកសិ្លប៉ា 
នាម នង្បង្ ទង្ៅនថៃជាក់ល្លក់?  

 

ង្ដើម្បីមានសិទធិ ហារង្តូវខតរខតមានសត ុកកសិ្លយា៉ា រតិច 10 
ង្បង្ ទ។  អនកលក់រាយខដល ត្ល់កសិ្លង្ង្ចើនជារ 10 
ង្បង្ ទនឹរង្តូវបាន ត្ល់អាទិភាព។ 

ង្តើអនកលក់្លិត្ល 
និរង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគង្្ស
រង្ទៀតខដលមានលកេ ៈវបបធម្៌ 
ឬជាតិសាសន៍ 
ឬខដលបំង្ពញតង្ម្ូវការរបបអា
ហារជាក់ល្លក់ខដរឬង្ទ? 
ង្បើដូង្ចនេះខម្ន 
សូម្ង្បាប់ង្យើរពីវបបធម្៌ 
ជាតិសាសន៍ 
និរតង្ម្ូវការរបបអាហារណាមួ្យ
ខដលង្តូវបានតំណារង្ៅកន ុរហារ
របស់អនក។    

អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគខបបវបបធម្៌ជាក់ល្លក់ទារំង្នេះ
ង្តូវបានកំ ត់អតតសញ្ជញ  ង្ៅកន ុរការសទរ់ម្តិអតិថិជនរបស់ក
ម្ម វធីិ Fresh Bucks ឆ្ន ំ 2020 
និរតាម្រយៈការពិភាកាជាមួ្យអរគការស គម្ន៍ខដលចាប់នដ
គូជាមួ្យកម្ម វធីិ Fresh Bucks៖ 

• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគអាស ី  
• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគអាហ្រ វ ិកខ្នរង្កើត 
និរ/ឬហាលឡាល 

• អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគឡាទីន 

ង្ដើម្បីទទួលបានសិទធិ 
អនកលក់រាយ ង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរងិ្ភាគយា៉ា រ
ង្ហាចណាស់មួ្យង្បង្ ទកន ុរចំង្ណាម្អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិ
ង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ 
បង្ង្ម្ើយា៉ា រង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពមួ្យ។ 
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េប្លង់ផ្បបបេចំណ្តប់អារលមណ៍ដ
ល់កំណត់ 

ទោលបំណង/លកខខណឌ ម្នការវាយតម្លែ 

ង្ ត អវ ីបានជាអនកចាប់អារម្ម ៍
ចរ់កាា យជាអនកលក់រាយរបស់កម្ម
វវធីិ Fresh Bucks? 

 

ការង្ ា្ ើយតបចំង្ពាេះសំ ួរង្នេះនឹរជួយង្កមុ្ការងារកម្ម វធីិ Fresh 
Bucks វាយតនម្ាថាង្តើអនកលក់រាយដឹរកម្ម វធីិង្នេះង្ង្ចើនប៉ា នណា 
និរកត ីសរឃឹម្/ង្ ត ្លរបស់ពួកង្គកន ុរការកាា យជានដគូតំណារ

ខចកចាយរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks។  

ង្ដើម្បីមានសិទធិកន ុរការង្ង្ជើសង្រ ើស
ជាអនកលក់រាយម្ហ បូអាហារខ្នន តតូ
ច 
ង្បាក់ចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំននអាជីវកម្ម
របស់អនកង្ៅទីង្ករុ Seattle 
ម្ិនង្តូវង្លើសពី 2 
ល្លនដ ល្លា រង្ឡើយ។ 
ង្យើរនឹរវាយតនម្ាចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំ
ខ អ្កង្លើឯកសារពនធអាជីវកម្មនិរ
ម្ ែរបរទូង្ៅ (B&O) 
ខដលបានដ្ឋក់ង្ៅនាយកដ្ឋា ន ិរ
ញ្ញ វតថ ុនិរង្សវារដាបាល(Departmen
t of Finance and Administrative 
Services)ននទីង្ករុ Seattle។ 
តាម្រយៈការដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបប
បទចំណាប់អារម្ម ៍ង្នេះ 
អនកអន ញ្ជញ តឲ្យការយិាល័យនិរនតរ
ភាព និរបរសិាា ន (Office of 
Sustainability and Environment ) 
ននទីង្ករុ Seattle ចូលង្ម្ើល 
និរពិនិតយង្ឡើរវញិនូវព័ត៌មានព
នធ  B&O 
ខដលបានដ្ឋក់ង្សន ើតាម្រយៈអាជីវ
កម្មរបស់អនក។ 

ឯកសារពនធ  B&O របស់អនកនឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់ 
ង្ដើម្បីបញ្ជា ក់ង្បាក់ចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំរបស់អនក។  

ង្ដើម្បីមានសិទធិ 
ង្បាក់ចំ ូលង្បចាំឆ្ន ំរបស់ហារអនកម្ិនង្តូវង្លើសពី 2 
ល្លនដ ល្លា រង្ឡើយ។  
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ឧបសម្ព័នធ  A៖ តំបនអ់ទិភាពអនកលក់រាយខ្នន តតូច ឆ្ន ំ 2021 
ខ្នរង្ង្កាម្ង្នេះជាខ្នទីននតំបន់អាទិភាពែពស់ននសនទសសន៍ពូជសាសន៍ និរសម្ធម្៌សរគម្ 
និរព័ត៌មានបខនាម្អំពីតំបន់ខដលមានសិទធិទទួលបានកសិ្លង្សស់ៗ 
និរអនកលក់រាយខដលមានង្សាប់របស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks មានកំ ត់។ 

តំបន់អាេិោពអ្នកលក់រាយរបស់កលម វធីិ Fresh Bucks ឆ្ន  ំ2021 

  

 

តំបន់អាេិោពេី 1 

គឺជាតំបន់ខដលមានសិទធិទទួលបានកសិ្លង្ស

ស់ៗ 
និរ/ឬអនកលក់រាយខដលមានង្សាប់របស់កម្ម វធីិ 

Fresh Bucks មានកំ ត់។ តំបន់ង្នេះរមួ្មាន 

Georgetown, South Park, Delridge, High Point, 

Bitter Lake/Haller Lake/Lake City, International 

District, Central District, Beacon Hill និរ 

Belltown។ 

តំបន់អាេិោពេី 2 គឺជា 

តំបន់អាទិភាពសនទសសន៍ពូជសាសន៍ 
និរសម្ធម៌្សរគម្ ននទីង្ករុ Seattle។ 

សនទសសន៍ង្នេះង្តូវបានរកាទ កង្ដ្ឋយការយិាល័យ

ខ្នការនិរអ ិវឌឍន៍ស គម្ន៍ (Office of 

Planning and Community Development) 

និររមួ្បញ្ច លូទិននន័យដូចជាភាពង្កីង្ក 
ពូជសាសន៍ និរសូចនាករស ែភាពស គម្ន៍។  

តំបន់អាេិោពេី 1 

  តំបន់អាេិោពេី 2 

តំបន់អទិភាពែពស់ RSE 

0.25 មា៉ា យល៍ 

  

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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តំបន់ អាេិោពេី 1 មានលទធភាពតិចតួចកន ុរការទទួលបានកសិ្លង្សស់ៗ 

និរអនកលក់រាយខដលមានង្សាប់របស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ខដលង្តូវបានពនយល់បខនាម្ង្ៅទីង្នេះ៖ 

• South Park, Delridge, High Point នងិ Georgetown។ 

តំបន់ទារំង្នេះង្តូវបានកំ ត់ង្ដ្ឋយនាយកដ្ឋា នស ែភាពសាធារ ៈ –ង្ខ្ននធី Seattle និរ King 

ខដលង្តួតោន ង្លើកតាត ចម្បរបីខដលប៉ាេះពាល់ដល់សិទធិទទួលបានអាហារស ែភាព— 

មួ្យភាគធំននង្បជាជនមានង្បាក់ចំ ូលទាប 
ង្ពលង្វល្លង្ធវ ើដំង្ ើរង្ៅកាន់ហារអនកលក់រាយអាហារស ែភាពមានរយៈង្ពលយូរជារង្នេះង្ ើយមា

នភាគរយែពស់ននអនកលក់រាយអាហារម្ិនលអចំង្ពាេះស ែភាព។2 

មានអនកលក់រាយខដលមានង្សាប់ខតពីរប៉ា ង្ណាណ េះរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

ង្ៅទូទារំតំបន់ទារំបួនង្នាេះ។ 

• Bitter Lake, Haller Lake, Northgate និង Lake City។ តំបន់ទីង្ករុ Seattle 

ខ្នរង្ជើរទារំង្នេះង្តូវបានកំ ត់ង្ដ្ឋយង្កសួរកសិកម្មស រដាអាង្ម្រកិ (USDA) 

ថាជាតំបន់ខដលមានង្បជាជនរស់ង្ៅង្ង្ចើនមានចមាៃ យង្លើសពីកនាេះមា៉ា យពី្ារទំង្នើបខដលង្ៅ

ជិតបំ្ ត។ ង្លើសពីង្នេះង្ទៀត ង្ៅកន ុរ របាយការ ៍អំពីការមានអាហារស ែភាព ឆ្ន ំ 2019, 

នាយកដ្ឋា នស ែភាពសាធារ ៈបានកំ ត់តំបន់តូចៗង្ៅកន ុរង្កបែ ា តំបន់អាទិភាពទារំ

ង្នេះខដលមានង្បជាជនមានង្បាក់ចំ ូលទាបអាចង្ប ម្នឹរបញ្ជា កន ុរការទទួលបានអាហារស 

ែភាព។ មានអនកលក់រាយខដលមានង្សាប់ខតមួ្យគត់របស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks 

ង្ៅកន ុរតំបន់ង្នាេះ។  

• International District, Beacon Hill, Central District និង Belltown។ 

ជង្ង្ម្ើសកសិ្លខដលមានង្សាប់ និរជង្ង្ម្ើសរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ង្ៅកន ុរតំបន់ 

International District, Central District, និរ Belltown ភាគង្ង្ចើនជាទី្ាររបស់កសិករ 

និរតូបកសិដ្ឋា នង្ៅកខនារខដលង្ពលង្វល្លមានកំ ត់។ ខ ន្កែាេះននតំបន់ Beacon Hill 

មិ្នង្តូវបាន ត្ល់ង្សវាកម្មង្ដ្ឋយអនកលក់រាយណាមួ្យរបស់កម្ម វធីិ Fresh Bucks ង្ទ។  

 

 
2 ង្នេះខ អ្កង្លើទិននន័យឆ្ន ំ 2019 ខដលបានវភិាគង្ៅកន ុររបាយការ ៍របស់ PHSKC សត ីពីការមានអាហារស ែភាព 
និរបណាត ញធនាោរង្សបៀរអាហារ។ ការពិភាកាអំពីតំបន់អាទិភាពអាហារស ែភាពចាបង់្ ត្ើម្ង្ៅទំព័រទី 23 
ននរបាយការ ៍ង្នេះ។  

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
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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