
  

 

   Maligayang Pagbabalik Seattle  
          2021 Oportunidad Para Sa Kumonidad 

  

Seattle Parks and Recreation Mission 

SEATTLE PARKS AND REC AY NAGBIBIGAY NG LIGTAAS NA OOPOTUNIDAD PARA MAKAPAGLARO, 

MATUTO, MAPKAPAGNILAY AT BUMUO NG KOMUNIDAD, AT MAKAPAG TAGUYOD NG 

RESPONSABLENG PANGANGASIWA NG LUPA. ITINATAGUYOD NAMIN ANG MALUSOG NA TAO, 

MALUSOG NS KAPALIGIRAN AT MALAKAS NA KOMUNIDAD 

Seattle Parks and Recreation ay malugod na ipnaaalam ang Welcome Back Seattle 
grant. Miyembro ng komunidad at organisasyon ay maaring makatanggap ng 

hanggat sa $10,000 sa pamamagitan niton maliit at simpleng bigay ay mapopondohan 
ang mga programa sa Seattle Parks. 

Kung gusto nyo mag apply, pakibasa ng mga sumusunod na patnubay at pagkatapos ay 
pumunta sa seattlepark.gosmart.org para makapag apply on-line. 

Layunin: Etong pinanasyal na pagkaloob ay para makapagbigay ng oportunidad  at daan sa ibat ibang 
komonuidad na malayo sa lahi, edukasyon, ekonomiya, pangkalusugan at katarungan sa lipunan at 
dapat suportahan ang paghilom sa tri-pandemics ng katarungan sa lipunan at pagkakaiba-iba, Covid 
paghihiwalaty sa lipunan at ang pagbagsak ng ekonomiya. 

Pinopondohan namin ang mga program amay kaugnatyan sa kultura na may sentro sa pisikal na 

kalusugan, maayos na pagiisip, pagpapatibay ng pinansyal napagkakatitaan at paghilom ng 

komunidad na binibigyan diin ang BIPOC na komunidad. Ang mga mapondohang aktibidad ay 

mapapatibay ang pakikipagtulungan ng Seattle Parks and Recreation at Seattle Communities.  

 
Para sa karagdagang kaalaman may ibat ibang sesyon para sa komunidad: 
Bertwal; Para sa bertwal na link at impormasyion sumulat sa PKS_SPRFunds4All@seattle.gov 
Huwebes, Abril 15th 6:30-8:00pm & Martes, Abril 20th 6:30 – 8:00pm  
 
Sa Persona:: Magrehistro ng isang (1) oras na usapan, makipaguganayan sa 
PKS_SPRFunds4All@seattle.gov 
Sabado, Abril 10th    1-5:00pm   Rainier Beach Community Center  
Sabado, Abril 17th  1-5:00pm   Garfield Teen Life Center  
Sabado, Mayo 1st   1-5:00pm    Possible location in Lake City Neighborhood (contact us for info) 

Pagkakasunod sunod ng mga kaganapan: 
Magkakaroon ng aplikasyon sa seattlepark.gosmart.org: Abril 9th, 2021 
Magsasara ang aplikasyon:  Mayo 7th 
Pagsusuri ng mga aplikasyon: Mayo 12- 21st  
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Paglalabas ng mga matagumpay na aplikasyon: Mayo 25 & 26th  
Lahat ng napondohang programa ay dapat maganap simula Hunyo 26th hanggang Desyembre 12th 
2021 
 
Kligtasan sa Covid :  
Lahat ng programa ay dapat sumunod sa ligtas at pangkalusugang patakaran inilathala ng batas ng 
estado at pederal  at dapat sumunod sa COVID-19 worksite-specific safety practices, na mandato ni 
Governor Jay Inslee’s “Stay Home, Stay Healthy” Proclamation 20-25, alinsunod sa Washington State 
Department of Labor & Industries General Requirements and Prevention Ideas for Workplaces and 
the Washington State Department of Health Workplace and Employer Resources & 
Recommendations at https://www.doh.wa.gov/Coronavirus/workplace.  
 

Ang proyekto ay dapat: 

• Gaganapin sa syudad ng Seattle Parks and Recreation Park, o sa espasyo sa labas o bigyan ng 

bertwal na paraan ang komunidad. 

• Magbigay ng mga pag aaral, mga proyekto, programa at mga kaganapan para sa mga kapos 

palad na komunidad. 
 

Karapat dapat na mag apply: 

• Indibidwal 

• Lokal na grupo ng komunidad 

• Maliit na Negosyo nagtatrabaho sa mga kinilalang komunidad*  

• Non-profit at Not-for-profit organizations* 
 

*Mga Negosyo at non-profit organizations ay dapat may ponding mababa sa $150,000 na kinita.  Lahat ng negosyo at 

non-profit organizations are kailangan maglakip ng kopya mg kanilang organizational budget para sa pangakasalukuyang 

taon. 

 

Mga grupong nag apply ay hindi kinakailangan 501(C) (3) nonprofit o kinakailangan may fiscal sponsor. Kung 

mapondohan, kinakailangan kumuha ng City of Seattle Business License at nararapat na liability insurance.  

Ang halaga ng Business License at insurance ay pwede isama sa aplikasyon budget. 

 

Sino ang HINDI pwede mag apply: Mga ahensya ng gobyerno, mga unibersidad, mga grupong 

political at organisasyon o angmga maliit na negosyong kumikita ng higit sa $150,000 kada taon.  

 

Kailangan na impormasyon sa mga aplikasyon: 

• Magbigay ng pangalan ng Negosyo/organisasyon, grupo o indibidwal 

• Kung Kanino makikipag ugnayan  

• Phone/email 

• Magbigay ng busines license number, kopya ng W-9 at dokumento ng insurance (kung meron) 
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Mga Layunin at Sukatan ng Proyekto: 

• Layunin: Malinaw na pagpapaliwanag ng layunin ng programa at kng paano marating ang 

misyon ng inyong organisasyon at pati na rin sa misyon ng Parks and Recreations. 

• Kalidad ng Proyekto: Malinaw at napag aralan na proyekto na itinataguyod ang libangan, 

kultura at komunidad o partisipasyon sa pisikal na aktibidad, malakas na relasyon sa 

komunidad at tunay sa komunidad.  

• Epekto sa komunidad, Pag abot ng tulong at Kinalabasan ng Programa: Ang plano ng 

proyekto ay inilalarawan ang pamamaraan kung paano makarating sa mas nakakarami at 

dumami ang partisipasyon ng komunidad. Maipakita ang epekto sa kokmunidad na binibigyan 

serbisyo.  Anong klaseng komunidad ang binibigaynag serbisyo, Ilang kabataan, pamilya, 

matanda, ang nais mong maabot at kung ano ang nais na kinalabasan para sa komunidad 

binibigyang serbisyo (mas magandang kalusugan dahil sa mas maraming gawaing pisikal).  

• Kakayanan ng Pagsasagawa: Ang organisasyon/komunidad/Negosyo ay may napatunayan ng 

mga programa, aktibidad o mga pangyayari na nagpapakita nga kakayanan na kayang 

maisagawa nag programa; makapagbigay ng ebidensya ng pagkakasangkot at suporta sa mga 

komunidad nais na paglingkuran 

• Inilaang Gugulin: Pwede humingi ng hanggat sa $10,000. Isang malinaw, , makatotohanan na 

budget ay dapat nakalakip sa programa, kasama din lahat ng gastos, tulong materyal, at kung 

ano man pakikipagsosyo na karagdagang pondo. Bibigyang prayoridad ang mga aplikasyon na 

ipinapakita anag klarong pinanasyal na pangangailangan upang masimulan ang proyekto.  

• Pagpapanatili: Mga proyekto na may planong panatilihing lagpas sa ibinigay na pondo ay mas 

bibigyang halaga halimbawa: pakikipagsosyo para sa kaunlaran, materyal na donasyon, 

sertipikasyon sa pangangatawan, sama samang epekto ng pakikiapagsosyo.   

 

Limitasyon ng Pondo 

• Mga bagay na pwede sa pondong ibibigay: bayad sa guro, bayad sa promosyon at 

pagbabahagi ng impormasyon, bayad sa tagapamahala, ng proyekto, mga gamit na 

kinakailangan, bayad sa mga hihiramin na mga kagamitan at lahat ng gastos na kasama sa 

pagsasagawa ng proyekto tulad ng mga sertipaksyon at iba pa. Hindi dapat humigit sa 10% ng 

pondo ay pwede gamitin sa pagkain habang nagaganap ang programa. 

• Ang pondo ay HINDI pwede gamitin sa: gastos sa pagbuo ng organisasyon, paglalakbay at 

kaukulang gastos, fundraising o sa regalo. Kasama din dito ang renta, milyahe, at mga 

personal na benepisyo at iba pa. 

 

Mga Kakailanganin sa mga Kwalipikadong Proyekto: 

• Dapat Libre at bukas sa lahat 

• Dapat gaganapin sa syudad ng Seattle  

• Pagsisilbihan ang tutok na populasyon 

• May mga kasosyong sa komunidad na kasama sa proyekto 

• Dapat gaganapin sa syudad Seattle sa hunyo 26th hanggang Desyembre 12th, 2021 

• Sumunod sa Seattle Park and Recreation’s mission statement 



• Walang kahit anumang utang o kahit anumang perang iginawad ng Seattle Parks and 

Recreation's Business Service Center (BSC) 

• Lahat ng papeles para sa pondo ay naisumite na at napapanahon. 

 

Prayoridad na Populasyon para sa Pondo: 

Mga proyekto na kinikilala ang mga sumusunod na prayoridad na grupo na mabibigyan ng mas 

mataas na konsiderasyon:  

• People of color/ BIPOC 

• Immigrant/refugee populations 

• Mga kabataan kasama ang mga paslit  

• Matanda na may edad (19-50 years) 

• Mas Matanda na may edad 50+ 

• Taong may kapansanan 

• Ibat ibang henerasyon 

• LGBTQIA                         

 

Prayoridad na parke at lugar na matatagpuan sa NE, NW, SE, central at SW kapitbahayan:  

 

Judkins 

Rainier 

Bitterlake 

Licton Springs 

Burke Gilman 

Virgil Flame 

Hubbard Homestead 

Little Brook 

Pratt 

Colman 

Garfield 

Rainier Vista 

Maplewood 

Van Asselt 

Seward  

Lakewood 

Powell Barnet 

Be’er Sheva 

Georgetown 

Delridge 
South Park 

Roxhill 

Westcrest 

Oxbow  

Jefferson 

Lake City 

Walt Huntley

 

**Kung nag proyekto ay wala sa mga nailistang lugar paki bigay alam sa amin kng paano 

maiparating sa mga komunidad na binibigyan prayoridad sa inyong iminungkahing lugar. 

 

Pagsususri at Pagpapaalam ng aplikasyon 

Isang hiwalay na grupo na binubuo ng ibat ibang miyembro ng organisasyon sa non profit, 

komunidad, at Seattle Parks and Recreation na representante ay syang titingin at magsusuri ng 

mga aplikasyon alinsunod sa pamantayan at rekomendayon para mabigyan ng pondo. 

Ipagbibigay alam kung ang makakatanggap ng ponod sa Abril 2021. 

 

 

Mga Tanong? PKS_SPRFunds4All@seattle.gov 

 

Manager   Support       Support 

Lakema Bell   Laura Wilburn      Giovannina Souers 

Lakema.bell@seattle.gov  laura.wilburn@seattle.gov       giovannina.souers@seattle.gov  

206-684-7006   206-946-5697      206-637-4561 
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