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ብቐጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት 2018-19 
  ካብ ርስሓት - ናጻ ዝኾነ ማሕበረሰባት ዝወሃብ ናይ ውድድር ዓስቢ 

 

ብዛዕባ እዚ ብቐጻሊ ዝሕተት ሕቶታት፣ ሓደስቲ ነገራት ከይህሉ ተመሊስካ ኣረጋግጽ።  
 
1. መንግስታውያን ትካላት ንክሓታ ተቐባልነት ኣለወን ድዩ? 

ኣይፋልን፣ መንግስታውያን ትካላት ተቐባልነት የብለንን። 
 
2. ቦታ ንግደይ/ ትካለይ ካብ ሲያትል ወጻኢ እያ ተደኲና እትርከብ።  ንኽሓትት ተቐባልነት ኣለኒ ድዩ? 

እወ፣ ክሳዕ ፕሮጀክትኻ ኣብ ሲያትል ዝካየድ ካብ ኮነ ወይ ድማ ናይ ሲያትል መትረብ ወሓዚ ጉሓፍ ዝትንክፍ ክሳዕ ዝኾነ። 
 
3. እቲ ንሓገዝ ተባሂሉ ዝተዋህበ ገንዘብ፣ ካብ ሲያትል ወጻኢ ንዝኾኑ ቦታታት ወይ ድማ ዓማዊል ዘገልግል ፕሮጀክታት ክንጥቀመሉ ንኽእል'ዶ? 

ፕሮጀክታት ኣብ ሲያትል ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ። እንተኾነ ግና፣ ገለ-ገለ ትካላት/ውዳበታት ነቶም ናይ ሲያትል ዓማዊሎም ካብ ናይ ኪንግ ካውንቲ 
ዓማዊሎም ንኽፈልይዎም ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ርኢና። ኣብ ሲያትል ክልል ወጻኣኢ ንዝዝርጋሕ ፕሮጀክታት፣ ጉዳይ ብጉዳይ ተራእዩ፣ ንእሽተይ 
ዓቐን ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበር ይከኣል ይኸውን።  
 

4. ንትርፊ ዘይተመስረቱ ናይ ከተማ ሲያትል ፍቓድ ወረቐት ንግዲ የድልዮም ድዩ? 

ኣብ ሲያትል ውሽጢ ንምትራፍ ዝስራሕ ይኹን ብዘይ ትርፊ ብዘየገድስ ገንዘብ  ክትኣኻኽብ እንተደሊኻ፣ ናይ ሲያትል ፍቓድ ወረቐት ንግዲ የድልየካ። 
 

5. ናይ ንግዲ ፍቓድ ወረቐት ንኸተውጽእ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ይውድእ? 

ናይ ከተማ ሲያትል ናይ ንግዲ ፍቓድ ወረቐት መጠን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል፣ https://www.seattle.gov/licenses/get-
a-business-license/cost-of-a-business-license።  

ናይ ዋሺንግተን ስተይት ናይ ንግዲ ፍቓድ ወረቐት መጠን ኣብዚ ዝስዕብ ክርከብ ይከኣል፣ http://bls.dor.wa.gov/faqlicense.aspx 
 
6. ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሓደ ንላዕሊ መመልከቲ ከነእቱ ንኽእል'ዶ? 

እወ፣ ካብ ሓደ ንላዕሊ መመልከቲታት ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። ኩለን እተን ዘእተኻየን መመልከቲ እንተድኣ ከም ናይ መዛዘሚ ተመሪጸን፣ ብታሓንቲ ጥራይ 
ኢኻ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሽለም እትኽእል።   

 
7. እቲ ባጀት ገምጋማዊ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ወይ ልክዕ መጠን? 

ባጀት ብዝተኻእለ መጠን ልክዕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ዳሕራይ ንተወሳኺ ዝኸውን ገንዘብ ኣይክትሕተትን ኢኻ፣ ስለዚ ናይ ኩሉ ፕሮጀክታትካ ወጻኢታት 
ኣብ ባጀትካ ከተእትዎ ከም ዘለካ ፍለጥ። 

 
8. ንመግብን መስተን ዝኸውን  ዝለዓለ መጠን ንውልቀሰብ ኣሎ ድዩ? 

ብሓፈሻ፣ ንሓደ ወልቀሰብ ተበዝሐ ንመግብን መስተን $10 ኢና እነፍቅድ፣ እንተኾነ ግና ኣብቲ ንጥፈታት እዩ ዝምርኮስ። SPU ስምቶም ንሓገዝ ንኽወሃቡ 
እተመርጹ ፕሮጀክታት፣ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ምኽንያታዊ እዩ ዝበሎ ንኸውሕሰሎም ክሰርሕ እዩ።  

 
9. ብዝበዝሐ ዓቐኑ ንመተባብዒ ዝኸውን መጠን ኣሎ'ዶ? 

ብሓፈሻ፣ ንመተባብዒ  ዝኸውን ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ንሕና ክኸውን ኣለዎ እንብሎ $25 እዩ፣ ግን ከኣ ኣብቲ ንጥፈታት እዩ ዝምርኮስ። SPU ስምቶም 
ንሓገዝ ንኽወሃቡ እተመርጹ ፕሮጀክታት፣ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ምኽንያታዊ እዩ ዝበሎ ንኸውሕሰሎም ክሰርሕ እዩ።  
 

10. ንፕሮጀክተይ ዝኸውን ፍሉይ ዝኾነ ውሕስነት የድልየኒ ድዩ? 

ብሓፈሻ፣ ፕሮጀክትታት እዚ ዝስዕብ ውሕስናታት ከድልዮም እዩ፣ 

 $1,000,000 ሓፈሻዊ ናይ ተጠያቃይነት ውሕስና (CGL) ኣብ ንግዲ 

 $1,000,000 ናይ ተሽከርከርቲ  ውሕስነት 
 ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ውሕስነት  

ንጹር ናይ ውሕስነት ኣድላይነታት ካብ ፕሮጀክታት ይፈላለ እዩ። SPU ረቛሒታት ውሕስነት ንምልላይ ምስቶም ሓገዝ ክወሃቡ እተመርጹ ፕሮጀክታት 
ክሰርሕ እዩ።  ምስ ፕሮጀክት ዝተኣሳሰር ካብ ክትሽፍኖ እትኽእል ዋጋታት ውሕስነት፣ ከም ኣካል ገንዘባዊ ሓገዝ ባጀት ክትረዳዳኣሉ ትኽእል ኢኻ። 

https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-license/cost-of-a-business-license
https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-license/cost-of-a-business-license
http://bls.dor.wa.gov/faqlicense.aspx
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11. ክንደይ ቅዳሕ ናይ መመልከቲ ክንሰድድ ኣለና? 

ሓንቲ ቅዳሕ። ብቐሊሉ ክቕዳሕን ዝመቓራሕን ዝኽእል ሰነዳት ከተቕርብ ከም ዘለካ ኣስተውዕል።   
 
12. እንታይ ዓይነት ናይ ድጋፍ ሰነዳት ኣብቲ መመልከቲ ከነእትዎ? 

ገምገምቲ ንብዙሕ ደገፍቲ ሰነዳት ከንብቡ ግዜ የብሎምን፣ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ሰነዳት ከተማልኡ ከም ዘለኩም ዘርኢ መምርሒ ኣለኩም። 

እወ -- ምስ መመልከቲ ሓውስዎ ኣይፋልን-- ምስ መመልከቲ ኣይትሓውሶ 

 ግምት ዋጋን ካልኦት ንባጀት መገምገሚ ዝኾኑ ደገፍቲ 
ሰነዳትን 

 ስእልታት፣ ካርታታት ወይ ድማ ካልእ ንፕሮጀክትና 
ክገልጹልና ዝኽእሉ ሰነዳት  

 ናይ ድጋፍ ደብዳቤ 
 ዓመታዊ ጸብጻብ 
 ጋዜጣ 

  ጽሑፋዊ ሓረጋት/ዓምድታት  
 ናይ ትካላት ኣሰራርሓ ባጀት ወይ ድማ ፋይናንሳዊ ዝርዝር 

 
13. ፕሮጀክታት ብምልኣት ድጋፍ ክረክባ ድየን? 

ፕሮጀክታት ብምልኣት ክምወልሉ ዘይክእሉ ክልተ ኩነታት ኣሎ፣ 1) ባጀትኩም ዘይብቑዕ ዝኾነ ዋጋታት ዘጠቓለለ እንተድኣ ኮይኑ፣ ወይ 2) ገምጋሚት 
ኮሚተ ምስቲ ናይ ዛዛሚ ብልጫ ኣብ ውሽጢ $100,000 እተሰልዐ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ባጀት ምትዕርራይ ክትገብር ምስ እትደሊ።   እንተዘይኮይኑ፣ 
ንነፍሲ ወከፍ ተቐበልቲ ብልጫ ባጀት ብምልኣት ክንምውሎ ክንፍትን ኢና።   ንፕሮጀክትኻ ዘድልየካ ባጀት መድብ፣ ከምኡ'ውን ኮነ ኢልካ ልዕሊ ዓቐን 
ዝኾነ ባጀት ኣይትግበር። 
 

14. ዘእተናዮ መመልከቲ ተቅባልነት ኣይረኸበን። ከም ብሓድሽ'ዶ ከነመልክት? 

እወ፣ ኣብ ነፍሲወከፍ ዓመት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ዳግማይ ንምምልካት እንተሓሲብካ፣ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ ንኽትረኽበና 
ንደሊwastefreegrants@seattle.gov ወይ ድማብቑጽሪ (206) 386-9791 ደዊልካ ከመይ ጌርካ ኣብ ዝመጽእ ናይ ምወላ ዓንኬል መመልከቲኻ 
ንኸተመሓይሽ።  
 

15. ፕሮጀክትና ንኽንቅጽል ንተወሳኺ ምወላታት በቢዓመቱ ከነመልክት/ክንሓትት ንኽእል'ዶ? 

ገንዘባዊ ሓገዝ ንፕሮጀክትኻ ከየቐጽሎ ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግና ፕሮጀክትኻ ንምስፍሕፋሕ ሓድሽ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 
እቲ ሓድሽ መመልከቲ ዝበዝሐ ናይ ጉሓፍ መከላኸሊ ኣገባብ ከርኢ ኣለዎ። 

ፕሮጀክትኻ ካብ ዝለዓለ መጠን ናይ $15,000 እንተሓሊፉ፣ ፕሮጀክትኻ ኣብ ደረጃታት መቓቒልካ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ክትመቕሎ ትኽእል ኢኻ፣ 
ከምኡ'ውን ፈላሊኻ ንነፍሲወከፈን መመልኸቲ ተቕርበለን። ነፍሲወከፍ ክፋል ከም ንጽል ፕሮጀክት እያ ክትወዳደር፣ ስለዚ ንኹሉ ክፋላት ክትምወል 
ከም ዘለካ ዘኽእለካ ውሕስነት የብልካን።   

 
16. ምስ እንምወል፣ ኣብ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክንክፈል ንኽእል? 

ናይ ምወላ ሓገዛት፣ ብናይ ኣከሓሕሳ መሰረት እዩ ዝኽፈል። ወርሓዊ ወይ ድማ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ንመኽሓሲ ዝኸውን ቅብሊት ከተእትዉ ከድልየኩም 
ይኽእል እዩ። ንነፍሲወከፍ ቅብሊት ምስ ኣእተኻ፣ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰሙን ክፍሊት ተጸበ። 
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