
28,685 

Noong 2018, ang mga  
programa para sa access sa  
pagkain na pinondohan ng  
SBT ay nagsilbi sa

$989,670

Ginagamit ang kita para muling mamuhunan 
sa Seattle sa pamamagitan ng...

2018

Supot ng mga lokal na 
prutas at gulay 
ang pinadala sa mga pamilya sa 

mga preschool at sa mga sentro ng 

komunidad nang libre.

705,381 pagkain ang 
hinain 
sa mga programang pangtag-init  
at programa sa labas ng regular 
na oras ng paaralan, mga lugar sa 
komunidad, at mga food bank. 

Ang ginastos sa sariwang mga 
produkto 
ng mga indibidwal na kuwalipikado 
ayon sa kita, mga pamilya, at sa 
pamamagitan ng mga programa 
ng subsidy sa mga lugar para sa 
pangangalaga ng bata, mga preschool, 
at mga mababang paaralan. 

Nagsagawa ang mga 
lokasyon ng mga programa 
para sa access sa 
masustansiyang pagkain
Kabilang sa mga lokasyong ito 

ang mga preschool, paaralan, 

organisasyon sa komunidad, food 

bank, farmers market at tindahan ng 

grocery.

$1,974,790

Sa mga pagkaing ito, 319,333 
ang dinala sa mga tahanan ng 
mga nakatatanda at mga hindi 
makalabas ng bahay.

Humigit-kumulang 50% nito 
ay ginastos para sa mga prutas 
at gulay na pinalaki sa WA.

Ang ginastos para sa lokal  
na Produkto
ng mga mamimili gamit ang 
kanilang mga benepisyo sa pagkain 
sa mga farmers market at mga 
programang Farm to Table  (Mula 
Bukid Hanggang Lamesa).

Pagpapabuti ng access sa masustansiyang pagkain

Ginagawang mas abot-kaya ang 
masustansiyang pagkain

Paggawa ng kita para sa lokal na ekonomiya

$1.00Ang perang ginastos sa lokalidad 
ay nananatiling lokal. 

705K

Sweetened Beverage 
Tax (Buwis sa  
Pinatamis na Inumin)

$1.80$1,781,406 
     Na ibinalik sa  
     ekonomiya

libreng

Ayon sa pananaliksik

45,000 
Mga bata at matatanda 

na ginastos sa
Lokal na 
produkto  

Ang bumabalik 
sa lokal na 
ekonomiya 



Ang pagbisita sa 
tahanan ay isang 
malakas na puhunan 
at isang subok na 
estratehiya para sa  
      paghahanda sa  
           pag-aaral.

mula sa mga sinanay na propesyonal 
na nagbibigay ng personal na suporta, 
mga materyales na pang-edukasyon, 
impormasyon at mga referral para 
suportahan ang kakayahan sa pagbasa 
at pagsulat, kalusugan, at pag-unlad 
ng bata.

$2,284,815 491 
may mababa o katamtamang  
kita na 

Manggagawang pamilya

84% ng mga pamilyang 
tumanggap ay hindi puti ang 
lahi.

96% ng mga ito ay mga pamilyang 

hindi puti ang lahi. 

Na nagsisilbi sa abot sa 

3,285 na bata 

 
Ang ib inigay 
sa

 
Ang ib inigay 
sa

22,080 na Pagbisita sa tahanan

Home Sweet home   

may mababa o katamtamang kita na 

Pamilya

Pagbuo ng abot-kayang pangangalaga sa bata

Pagsuporta sa mga pamilya sa pamamagitan ng pagbisita sa tahanan

Pagtuon sa mga Family Child Care (Pampamilyang 
Pangangalaga sa Bata, o FCC) Provider

Isang mahalagang bahagi ng lokal na sistema ng 
maagang pag-aaral.

369 
SA SEATTLE

Ang mga 
tagapagkaloob 
ng FCC
ay lisensyadong magbigay 
ng pangangalaga sa bata 
sa mga tirahan

na subsidy para sa Pangangalaga sa bata
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Na Pagbalik sa Puhunan
KADA TAON

dahil sa mas mabuting epekto  
sa ugali, lipunan, kalusugan,  
pag-aaral, at trabaho.

Ang mga programa para sa 
maagang pag-aaral para sa mga 
batang kaunti ang oportunidad 
sa buhay ay maaaring 
magkaroon na 13%

Sinuportahan ng SBT ang  
de-kalidad na kurikulum, 
pagtuturo, at mga suporta sa 
pagsasanay para sa 

90 
Provider ng FCC

Ito ay mga maliliit na negosyong 

pagmamay-ari at pinapatakbo 

ng maraming mga babaeng naiiba sa 

puti ang lahi at mga bagong imigrante.

Ginagamit ang kita para muling mamuhunan 
sa Seattle sa pamamagitan ng...

2018

Sweetened Beverage 
Tax (Buwis sa  
Pinatamis na Inumin)


