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េសចកត ីែណនាឆំាន  ំ2019-20 
ឥណទានឥតសំណងែដលសមរសបេទៅនឹងសហគមន៍ែដល
គាម នកាកសំណល់ 

 

ពាកយេសន ើសុំ ផុតកណំត់េនៅរតឹមេម៉ាង 5:00 លាង ច ៃថងទី 22 ែខមីនា ឆាន ំ 2019 

បចច ុបបនន េនះ ែផនកេសវាសាធារណៈទីរកងុ Seattle (SPU) កំពុងទទួលយកពាកយេសន ើសុំឥណទានឥតសំណងសរមាប់គេរមាង
សហគមន៍ែដលេផាត តេលើការបងាក រកុំឲយមានសំរាម។ ការបងាក រកុំឲយមានសំរាម មានន័យថាជាការបេងក ើតសំរាមឲយមាន
ចំនួនតិច តាមរយៈការទិញ និងការេរបើរបាស់តិចតួច ការេរបើរបាស់របស់ែដលអាចេរបើរបាស់បានសារជាថមី និងការ
ែចករំែលក និងការផតល់សមាភ រៈនានា េដើមបីឲយអនកដៃទអាចេរបើរបាស់សមាភ រៈទាងំេនាះបានផងែដរ។ េនៅេពលែដលេយើង
បងាក រមិនឲយមានសំរាម េយើងជួយដល់បរសិាថ ន ការពារសុខភាពសាធារណៈ កសាងសហគមន៍ និងសនសសំំៃចរបាក់កាស។ 

េគាលបំណងៃនកមម វធិីឥណទានឥតសំណង៖ 
 គំារទដល់ភាពជាអនកដឹកនំានិងការៃចនរបឌិតរបស់សហគមន៍ជុំ វញិបញាហ ការបងាក រកុំឲយមានសំរាម 
 បេងក ើនការផតល់ជូនឱកាសសត ីពីការបងាក រមិនឲយមានសំរាមដល់សមាគមន៍ 
 កាតប់នថយចំនួនសមាភ រៈែដលនឹងកាល យជាសំរាមេនៅកន ុងទីរកងុ Seattle 

ការផតល់មូលនិធិ៖ 
 មានទឹករបាក់មូលនិធិសរុបចំនួន $100,000 ែដលរតវូផតល់ជូនសរមាប់វដតឥណទានឥតសំណងឆាន ំ 2019-20។  
 សំេណើសុំឥណទានឥតសំណង អាចមានចំនួនពី $5,000 េទៅ $20,000។ SPU រកសាសិទធិកន ុងការផតល់របាក់ឥណទាន

តិចជាង ឬេរចើនជាងេនះ។ 
 ការផតល់របាក់ឧបតថមភ រតវូបានេធវ ើេឡើងែផអកេលើមូលដាឋ នៃនការទូទាត់របាក់សំណង។ 
 របាក់មូលនិធិឥណទានឥតសំណង រតវូែតេរបើរបាស់កន ុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរេិចឆទចាប់េផតើមគេរមាង

។ ឥណទានឥតសំណង មិនមានផតល់ជូនរបាក់ឧបតថមភជាបនតបនាទ ប់សរមាប់គេរមាងនានាេនាះេទ។ 

 
 

េតើនរណាគួរដាកព់ាកយេសន ើសុំ 
 

SPU េលើកទឹកចិតតឲយមានការដាក់ពាកយសុំពី៖
 អងគការមិនរករបាក់ចំណូល 
 សហគមន៍ និងរកមុកន ុងសហគមន៍ជិតខាង  
 អាជីវកមម 
 សាលាេរៀន មហាវទិយាល័យ និងសាកលវទិយាល័យ 

 សាថ ប័ន (ដូចការែថទាសំុខភាព ឬកមម វធិីផទះជួល) 
 អងគការេធវ ើការេលើមូលដាឋ នជំេនឿ 
 កមម វធិីសរមាប់យុវជននិងកុមារ 

អនកដាក់ពាកយសុំអាចដាក់ពាកយសុំេលើសពីមួយ ប៉ុែនតមានសិទធិទទួលបានការផតល់ថរកិាែតមួយប៉ុេណាណ ះ។ 

អនកដាក់ពាកយេសន ើសុំ រតវូមានអាជាញ ប័ណណ អាជីវកមមរដឋវ៉ាសុីនេតាន និងអាជាញ ប័ណណ ទីរកងុ Seattle េដើមបីទទួលបានមូលនិធិ
ឥណទានឥតសំណង ឬេធវ ើការតាមរយៈភាន ក់ងារពនធែដលមានអាជាញ ប័ណណ ដូចែដលបានតរមូវេនះ។ ភាន ក់ងារពនធ  មាន
ទំនួលខុសរតូវកន ុងការទទួលនិងរគប់រគងមូលនិធិឥណទានឥតសំណងសរមាប់គេរមាងរបស់អនក។ ភាន ក់ងារពនធ  អាចគិត
ៃថលេសវារហូតដល់ 10% ៃនឥណទានឥតសំណងែដលទទួលបាន ែដលអាចេធវ ើការទូទាត់បានតាមរយៈរបាក់ឥណទាន
ឥតសំណង។ 

ព័ត៌មានអាជាញ ប័ណណ អាជីវកមមរកងុសីុថល៖ https://www.seattle.gov/licenses/get-a-business-license/cost-of-a-
business-license។ ព័ត៌មានអាជាញ ប័ណណ អាជីវកមមរដឋវ៉ាសីុនេតាន៖ http://bls.dor.wa.gov/faqlicense.aspx 
 

 

ការដាកព់ាកយសំុេឡើងវញិ 
 

 
អនកដាក់ពាកយសុំអាចដាក់ពាកយសុំជំនួយថវកិាេឡើងវញិេនៅេរៀងរាល់ខួបផដល់មូលនិធិនីមួយៗតាមរយៈ៖ 

 ការដាក់ពាកយសុំេឡើងវញិសរមាប់គេរមាងែដលមិនទាន់ទទួលបានមូលនិធិ។ េយើងសូមែណនំាឲយអនកទាក់ទងមកេយើង 
េដើមបីែសវ ងយល់ពីរេបៀបែដលអនកអាចេធវ ើឲយពាកយសុំរបស់អនករបេសើរេឡើងសរមាប់ខួបផដល់មូលនិធិេលើកេរកាយ។ 

 ការដាក់ពាកយសុំសរមាប់គេរមាងថមី។  
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 ការដាក់ពាកយសុំពរងីកគេរមាង ឬអនុវតតដំណាក់កាលបនាទ ប់។ 
ពាកយសុំរតវូបងាហ ញពីការទប់សាក ត់កាកសំណល់ែដលេកើនេឡើង។ មូលនិធិជំនួយថវកិាមិនអាចរតវូបានេរបើ 
េដើមបីរទរទង់គេរមាងេនៅរតឹមករមិតទប់សាក ត់កាកសំណល់ែដលមានរសាប់េនាះេទ។ 

 
 

លកខខណឌ តរមូវៃនគេរមាង 
 

គេរមាងនានា រតូវបំេពញតាមលកខខណឌ វនិិចឆ ័យទាងំបីេដើមបីដាក់ពាកយសុំ៖ 

1. គេរមាងនានារតូវេធវ ើេឡើងេនៅកន ុងែដនកំណត់ៃនទីរកងុ Seattle ឬរតូវ
មានឥទធិពលេដាយផាទ ល់េទៅេលើសំរាមេនៅកន ុងទីរកងុ Seattle។ 
អនកដាក់ពាកយសុំអាចសថ ិតេនៅេរកៅរកងុសុីថល របសិនេបើគេរមាង
េនះេផាត តេលើរកងុសុីថល។ 

សូមេមើលកំែណែរបែផនទីខាន តធំៃនែដនកំណត់របស់ទីរកងុ Seattle តាម
អនឡាញ៖  
http://clerk.ci.seattle.wa.us/~public/nmaps/fullcity.htm   

2. គេរមាងនានារតូវេផាត តជាសំខាន់េលើការបងាក រកំុឲយមានសំរាម។ ឧទាហរណ៍
នានារមួមាន៖ 

 ការអប់រំសហគមន៍សត ីពីរេបៀបបងាក រមិនឲយមានសំរាម 

 ការកាត់បនថយការេរបើបាល សទ ិចែតមួយេលើក ដូចជាការេលើកកមពស់
ការេរបើរបាស់របអប់ដាក់េភសជជៈ និងមហ បូអាហារែដលេរបើបានយូរ 

 ការេរៀបចំសិកាខ សាលាេដើមបីជួយដល់របជាជនកន ុងការជួសជុលរបសរ់បរ
ែដលខូចបាក់ែបក 

 ការេធវ ើេតសតយុទធសារសត ថមី េដើមបីេធវ ើឲយមានសំណល់អាហារតិចេនៅកន ុង
េភាជនីយដាឋ ន 

 ការបេងក ើតកមម វធីិ េដើមបីជួបរបជាជនែចករំែលកនូវចំណីអាហារ និង
របស់របរេផសងេទៀត 

 ការែចករំែលកឧបករណ៍ជារបស់រមួ ជាជាងឲយមនុសសទិញរបស់េនាះ
េរបើរបាស់េរៀងៗខល នួ 

 ការបរចិាច គចំណីអាហារ សេមលៀកបំពាក់ ឬរបស់របរេផសងេទៀត េដើមបីឲយ
អនកដៃទេផសងេទៀតអាចេរបើរបាស់របស់ទាងំេនាះបាន 

 ការែកៃចនចំណីអាហារនិងកាកសំណល់េនៅសាលាេរៀនឲយេទៅជាជីកំប៉ុសត  េដើមបីេរបើរបាស់េនៅកន ុង
សាលាេរៀន ឬសួនដំណាសំហគមន៍ 

 គំនិតផត ចួេផតើមេផសងេទៀតែដលអនកមានសរមាប់បងាក រកំុឲយមានសំរាម! 
 
ឥណទានឥតសំណងមិន ផតល់មូលនិធិដល់គេរមាងែដលេផាត តេលើ៖ 
 ការែកៃចនេរបើរបាស់េឡើង វញិ 
 ការេធវ ើកំប៉ុសត េនៅេរកៅទីតំាង (ែកៃចននិងលក់េទៅកែនលងេផសង) 
 ការជួលកង់ និងរថយនតរយៈេពលខល ី 

3. គេរមាងនានារតូវមានលកខណៈពិេសសមួយឬេរចើនយ៉ាង ដូចមានេរៀបរាប់េនៅែផនកខាងេរកាម៖ 

 រតវូមានការៃចនរបឌិត៖ េធវ ើេតសត  ឬពរងីកេលើ វធីិសារសត ថមីៗ ឬបេចចកវទិយាថមី ដូចជាការបេងក ើតកមម វធីិ ឬដឹកនំាឲយ
មានការបេងក ើតេរាងជាងជួសជុលេនៅកន ុងទីរកងុ Seattle 
និង/ឬ 

 ចូលរមួជាមួយសហគមន៍មួយឬេរចើនដូចខាងេរកាម៖ សហគមន៍ជនមិនមានែសបកស សហគមន៍
ជនអេនាត របេវសន៍ សហគមន៍ជនេភៀសខល នួ សហគមន៍សរមាប់អនកមានរបាក់ចំណូលករមិតទាប សហគមន៍ជន
ពិការ សហគមន៍មនុសសចាស់ សហគមន៍មនុសសេពញវយ័ សហគមន៍យុវជន សហគមន៍កុមារ និង/ឬ អាជីវកមម
ខាតតូច 
និង/ឬ 

 ជួយសហគមន៍ែដលកំពុងរតវូការជំនួយ៖ 
ដូចជាការបេងក ើនលទធភាពេរបើរបាស់តាមរយៈការផតល់ធនធានេដាយឥតគិតៃថល ឬតៃមលទាប 
ឬការបណត ុ ះបណាត លការងារដល់សហគមន៍អនកគាម នផទះសែមបង ឬមានរបាក់ចំណូលទាប 
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លកខខណឌ តរមូវនានាៃនមូលនិធិ នងិមូលនធិិបនសុ  ី
 

ការផតល់មូលនិធិ៖ 

 មានទឹករបាក់មូលនិធិសរុបចំនួន $100,000 ែដលរតវូផតល់ជូនសរមាប់វដតឥណទានឥតសំណងឆាន ំ 2019-20។ 
 សំេណើសុំឥណទានឥតសំណង អាចមានចំនួនពី $5,000 េទៅ $20,000។ SPU រកសាសិទធិកន ុងការផតល់របាក់ឥណទាន

តិចជាង ឬេរចើនជាងេនះ។ 

 ការផដល់ជំនួយថ វកិាអាចទាបជាងចំនួនទឹករបាក់ែដលបានេសន ើសុំ 
អារស័យេលើឆនាទ នុសិទធិរបស់គណៈកមាម ធិការរតួតពិនិតយ និង SPU 

 មូលនិធិឥណទានឥតសំណងនឹងរតវូបង់ែផអកេលើមូលដាឋ នៃនការទូទាត់របាក់សំណង។ របសិនេបើៃថលចំណាយ
ចុងេរកាយៃនគេរមាងែដលបានបញចប់ គឺតិចជាងកញចប់ថវកិា ការផតល់របាក់ឧបតថមភេនះនឹងរតូវកាត់បនថយ។ 

 របាក់មូលនិធិឥណទានឥតសំណង រតវូែតេរបើរបាស់កន ុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរេិចឆទចាប់េផតើមគេរមាង
។ របាក់ឧបតថមភេនះ មិនបានផតល់មូលនិធិរយៈេពលែវងសរមាប់គេរមាងនានាេនាះេទ។ អនកដាក់ពាកយសុំ អាចេធវ ើ
ការេសន ើសុំេឡើង វញិជារបចំាឆាន ំ សរមាប់គេរមាងថមី ឬគេរមាងែដលបានពរងីកបែនថម។ 

លកខខណឌ តរមូវៃនមូលនិធិបនសុ ី៖ 

 មូលនិធិបនសុ ី រតវូែតមានចំនួនពាក់កណាត លៃនរបាក់មូលនិធីែដលបានេសន ើេឡើង (តៃមល 50 កាក់សរមាប់
រាល់ចំនួនទឹករបាក់១ដុលាែដលបានផតល់ជូនតាមរយៈសាលារកងុ)។ 

 អនកដាក់ពាកយេសន ើសុំ រតវូេរៀបចំឯកសាររបាក់មូលនិធិបនសុ ីេដើមបីទទួលបានឥណទាន។ 

 របាក់វភិាគទានបនសុ ី អាចជាសមាភ រៈេសវាកមម ឬជាសាច់របាក់។ 
 ធនធានទីរកងុ Seattle ដូចជាេម៉ាងបុគគលិកទីរកងុ ការេរបើរបាស់បរកិាខ រទីរកងុ និង/ឬរបាក់ឧបតថមភទីរកងុ អាច

មិនរតូវបានរាប់បញច លូជាែផនកមួយៃនមូលនិធិបនសុ ីេនាះេទ។ 

លកខខណឌ ទាមទារចំេពាះការធានារ៉ាប់រង៖ 

ជាទូេទៅ គេរមាងនឹងរតូវការការធានារ៉ាប់រងដូចខាងេរកាម៖ 

 $1,000,000 េនៅកន ុងការធានារ៉ាប់រងេលើការទទួលខុសរតវូទូេទៅែផនកពាណិជជកមម (CGL) 

 $1,000,000 េនៅកន ុងការធានារ៉ាប់រងេលើការទទួលខុសរតវូែផនកយានយនតពាណិជជកមម។ 
ការធានារ៉ាប់រងគឺសរមាប់ែតេទៅេលើការេរបើរបាស់យានជំនិះពាណិជជកមម 
មិនែមនជាការធានារ៉ាប់រងេលើយានជំនិះផាទ ល់ខល នួេទ។ លកខខណឌទាមទារេនះអាចរតវូបានេលើកែលង 
របសិនេបើគេរមាងមិនពាក់ព័នធនឹងការេរបើយានជំនិះ ឬរបសិនេបើគេរមាងេនះេរបើរបាស់ែតេសវាកមមបេញញ ើ 
ឬការដឹកជញជ នូែដលមានអាជាញ ប័ណណ  និងមានការធានារ៉ាប់រងែផនកពាណិជជកមមរចួេហើយ។ 

 ការធានារ៉ាប់រងេលើសំណងកមមករ 

លកខខណឌទាមទារចំេពាះការធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់នឹងែរបរបួលតាមគេរមាងនីមួយៗ។ SPU 
នឹងេធវ ើការជាមួយគេរមាងែដលរតវូបានេរជើសេរសីផដល់ជំនួយថវកិា េដើមបីកំណត់អំពីលកខខណឌទាមទារចំេពាះការធានា
រ៉ាប់រង។ ការធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ចំេពាះគេរមាងមានតៃមលខពស់ជាងការធានារ៉ាប់រងធមមតារបស់អនក 
គឺអាចរមួបញច លូេនៅកន ុងសំេណើសុំជំនួយថវកិារបស់អនក េដាយេរចើនបំផុតរតឹម $500 ែដលអាចទទួលបានតាម
រយៈជំនួយថវកិា។ 

របេភទៃនការចំណាយ៖ 

ការចំណាយនានាែដលទូទាត់សំណងបាន វញិ និង វភិាគទានបនសុ ី រតវូមានការជាប់ទាក់ទងេដាយផាទ ល់េទៅនឹងគេរមាង
េនះ។  

  វភិាគទានបនសុ ី អាចចាប់េផតើមេនៅរតឹមៃថងផុតកំណត់ការដាក់ពាកយេសន ើសុំ។  

 ចំណាយេលើការទូទាត់សំណង អាចចាប់េផតើមេនៅេពលែដលមានការចុះកិចចសនយាជាមួយនឹងសាលា
រកងុសុីេញញ កុងរតា។ 

 

 ចំណាយេលើការទូទាត់សំណង មូលនិធិបនសុ ី 

េពលេវលារបស់បុគគលិកចំេពាះគេរមាងេនះ (អាចរាប់បញច លូទាងំកា
រចំណាយទូេទៅ)   

បរកិាខ រផគត់ផគង់ សមាភ រៈ និងឧបករណ៍គេរមាង   

េសវាែដលពាក់ព័នធនឹងគេរមាង ដូចជាេសវាបកែរប ការេបាះពុមព 
និងការេរៀបចំគេរមាងជាេដើម   
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 ចំណាយេលើការទូទាត់សំណង មូលនិធិបនសុ ី 

ការជួលទីតំាងសរមាប់សកមមភាពគេរមាង   

អាហារ និងេភសជជៈសរមាប់សកមមភាពសហគមន៍ពាក់ព័នធនឹង
គេរមាង េដាយមិនរាប់បញច លូេភសជជៈមានជាតិអាល់កុល 
(ចំនួនទឹករបាក់សរមាប់មនុសសមាន ក់ៗរតវូមានតៃមលសមរមយសរមាប់គ
េរមាង េដាយចំនួនអតិបរមារតឹម $10 កន ុងមនុសសមាន ក់) 

  

របាក់េលើកទឹកចិតតសរមាប់អនកចូលរមួកន ុងគេរមាង 
(ចំនួនទឹករបាក់សរមាប់មនុសសមាន ក់ៗរតវូមានតៃមលសមរមយសរមាប់គ
េរមាង) 

  

ចំណត និងៃថលសំាងពាក់ព័នធ នឹងគេរមាងេនៅកន ុងទីរកងុ Seattle (រតវូ
បានទូទាត់តាមអរតាៃថលសំាងេធវ ើដំេណើររបស់សហព័នធ )   

ៃថលភាន ក់ងារសារេពើពនធ  (អាចមិនេលើសពី 10% ៃនរបាក់
ឧបតថមភគេរមាងសរុបេនាះេទ)   

ការធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ចំេពាះគេរមាងមានតៃមលខពស់ជាងការធា
នារ៉ាប់រងធមមតារបស់អនក 
(ចំនួនទឹករបាក់ធានារ៉ាប់រងរតូវមានតៃមលសមរសបនឹងលទធផលរបស់
គេរមាង េដាយចំនួនអតិបរមិារតឹម $500 ែដលអាចទទួលបាន
តាមរយៈជំនួយថវកិា) 

  

េពលេវលាអនកសម ័រគចិតតេធវ ើការឲយគេរមាង (មានតៃមល $24/េម៉ាង)   

ចំណាយេលើការេធវ ើដំេណើរេនៅេរកៅទីរកងុែដលពាក់ព័នធនឹងគេរមាង   

មូលនិធិឥណទានដៃទេផសងេទៀត ឬ វភិាគទានសាច់របាក់ចំេពាះ
គេរមាងេនះ (មិនរមួបញច លូមូលនិធិេផសងេទៀតពីទីរកងុ Seattle េនាះ
េទ) 

  

 
 
 

ដំេណើរការពាកយេសន ើសំុ 
 
 

 
តារាងេពលេវលា៖ 

ៃថងផុតកំណត់ការដាក់ពាកយេសន ើសំុ ៃថងទី 22 ែខមីនាឆាន ំ 2019

េសចកត ីជូនដំណឹងអំពីេសចកត ីសេរមចចិតត ឧសភាឆាន ំ 2019

កិចចសនយាជាមួយទីរកងុែដលបានចុះហតថេលខា េនៅរតឹមែខសីហា ឆាន ំ 2019

ការងារចាប់េផតើម ែខកកកដា - តុលាឆាន ំ 2019

កិចចការបានបញច ប់ កន ុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរេិចឆទចាប់េផតើមគេរមាង 

ជំហានៃនការដាក់ពាកយេសន ើសំុ៖ 

ជំហានទី 1៖ សូមអានេគាលការណ៍ែណនា ំ

ជំហានទី 2៖ ទំនាក់ទំនងមកេយើង 

 បញាជ ក់ថាគេរមាងរបស់អនកមានសិទធិទទួលបានរបាក់ឧបតថមភ 
 សាកសួរសំណួរនានាអំពីេសចកត ីែណនំា និងពាកយេសន ើសុំ 

ជំហានទី 3៖ ចូលរមួវគគបណត ុ ះបណាត លព័ត៌មានសត ីពីឥណទានឥតសំណង (មិនចាបំាច់) 

រកងុសុីថលខាងេជើង 
ៃថងទី 15 ែខមករា ឆាន ំ 2019 
េម៉ាង 5:30-7:00 លាង ច 
បណាណ ល័យ Green Lake 
7364 E Green Lake Dr N 

រកងុសុីថលកណាត ល
ៃថងទី 26 ែខមករា ឆាន ំ 2019 
េម៉ាង 12:00-1:30 រេសៀល 
បណាណ ល័យ Montlake 
2401 24th Ave E 

រកងុសុីថលខាងតបូ ង
ៃថងទី 4 ែខកុមភៈ ឆាន ំ 2019   
េម៉ាង 5:30-7:00 លាង ច  
បណាណ ល័យ Columbia 
4721 Rainier Ave S 

រកងុសុីថលខាងលិច
ៃថងទី 9 ែខកុមភៈ ឆាន ំ 2019 
េម៉ាង 12:00-1:30 រេសៀល 
បណាណ ល័យ Delridge 
5423 Delridge Way SW 

សូម េសន ើសុំ េសវាបកែរបភាសា ឬក៏តរមូវការអវ ីេផសងៗយ៉ាងេហាចណាស់មួយសបាត ហ៍ មុនវគគសិកសាព័ត៌មាន។ 
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ជំហានទី 4៖ របគល់ពាកយេសន ើសំុឥណទានឥតសំណងរបស់អនកជាទរមង់ឯកសារេបាះពុមព ឬជាទរមង់ វេីដអូ 
េនៅរតឹមៃថងទី 22 ែខមីនា ឆាន ំ 2019។ 

 ទរមង់ពាកយេសន ើសុំែដលបានេបាះពុមព (មិនរតូវែវងជាង 7 ទំព័រេនាះេទ) 
  វេីដអូសត ីពីេសចកត ីែណនំាគេរមាង (មិនរតវូេលើស 20 នាទីេនាះេទ) 
 ទរមង់ពាកយេសន ើសុំកញចប់ថិវកិា (សរមាប់ពាកយសុំជាឯកសារេបាះពុមព និង វេីដអូ) 

ពាកយេសន ើសុំរតូវរបគល់ជូនជាភាសាែដលអនកចង់បាន។ SPU នឹងផតល់ការបកែរបឯកសារ/ការបកែរបផាទ ល់មាត់។ 
 
 

ការរតួតពិនិតយពាកយេសន ើសំុ 
 

រកមុរតួតពិនិតយ៖ 
រកមុរតួតពិនិតយឥណទានឥតសំណង គឺរមួមានសមាជិកសហគមន៍ និងបុគគលិកទីរកងុ Seattle ែដលមានសាវតាេផសង
គាន  និងមានជំនាញខុសៗគាន ។ 

លកខខណឌ វនិិចឆ ័យៃនការរតួតពិនិតយ៖ 
គេរមាងនានានឹងរតវូបានរតួតពិនិតយជាេលើកទីមួយេដើមបីរបាកដថា គេរមាងទាងំអស់េនាះបំេពញតាមលកខខណឌ តរមូវ
នានារបស់គេរមាងេនះ។ បនាទ ប់មកេទៀត រកមុរតួតពិនិតយឥណទានឥតសំណង នឹងដាក់ពិនទ ុ េលើគេរមាងែដល
ទទួលបានសិទធ េទៅតាមលកខខណឌ  វនិិចឆ ័យៃនការេរជើសេរសីចំនួនរបំាមួយចំណុច ដូចបានេរជើសេរសី ខាងេរកាម។ SPU 
នឹងេធវ ើការពិចារណាអំពីពិពិធភាពៃនទីតំាងភូមិសារសត  សហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាល់ និងរបេភទៃនគេរមាង។ 

1. (30%) ការបងាក រកុំឲយមានសំរាម៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកន ុងការបងាក រកំុឲយមានសំរាម។  

 េតើគេរមាងអាចវាស់សទ ង់ភាពេជាគជ័យបានែដរឬេទ? 

 េតើអវ ីេទៅជាសកាត នុពលសរមាប់ការកាត់បនថយែដលអាចគិតជាេលចឬចំនួនេផានៃនសមាភ រៈនានាែដលនឹង
ចូលេទៅកន ុងរបឡាយទឹកសអ ុយ? 

 េតើអវ ីេទៅជាសកាត នុពលសរមាប់ការរបារស័យទាក់ទងជាមួយសហគមន៍ និងមានការផាល ស់បត រូអាកបបកិរយិា? 

 េតើការបងាក រកំុឲយមានសំរាម នឹងមានឥទធិពលេលើការបនតគេរមាងបានយ៉ាងដូចេមតច បនាទ ប់ពីឥណទានឥត
សំណងេនះរតូវបានបញចប់? 

2. (15%) ការៃចនរបឌិត៖ ការេរបើរបាស់ វធីិសារសត  និងបេចចកវទិយាថមីៗរបស់គេរមាង។ 

 េតើគេរមាងនឹងេធវ ើេតសត  ឬពរងីកេលើ វធីិសារសត  ឬបេចចកវទិយានានាយ៉ាងដូចេមតច? 

 េតើគេរមាងេនះអាចនឹងេធវ ើេឡើងសារជាថមីេដាយអនកដៃទេផសងេទៀតេនៅកន ុងសហគមន៍ែដរឬេទ? 

 េតើ វធីិសារសត និងលទធផលគេរមាងអាចែចករំែលកជាមួយសហគមន៍បានយ៉ាងដូចេមតច? 

3. (15%) ការចូលរមួរបស់សហគមន៍៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកន ុងការឲយសហគមន៍ចូលរមួយ៉ាងមានរបសិទធិភាព
ពាក់ព័នធនឹងការបងាក រ/ការរបាស់េឡើង វញិ។ 

 េតើគេរមាងេរបើរបាស់យុទធសារសត ចូលរមួែដលមានរបសិទធិភាពសរមាប់អនកចូលរមួសាត ប់ែដរឬេទ? 

 េតើសហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាល់នឹងចូលរមួកន ុងការេធវ ើែផនការនិងការអនុវតតគេរមាងបានយ៉ាងដូចេមតច? 

 េតើគេរមាងេធវ ើការសហការៃដគូជាមួយសហគមន៍យ៉ាងដូចេមតច? 

 េតើគេរមាងចូលរមួជាមួយសហគមន៍មិនែមនជនជាតិែសបកស ជនអេនាត របេវសន៍ ជនភាសខល នួ 
អនកមានរបាក់ចំណូលករមិតទាប ជនពិការ មនុសសចាស់ មនុសសេពញវយ័វយ័េកមង យុវជន កុមារ និង/ឬ
អាជីវកមមតូចៗយ៉ាងដូចេមតច? 

4. (15%) អតថរបេយាជន៍សហគមន៍៖ សកាត នុពលគេរមាងសរមាប់ការផតល់ជូនអតថរបេយាជន៍ដល់សហគមន៍។  

 េតើគេរមាងេនះផតល់អតថរបេយាជន៍ដល់សហគមន៍យ៉ាងដូចេមតច (ដូចជា ការេលើកកមពស់សុខភាពសាធារណៈ 
ការផតល់ការងារឬជំនាញការងារ ឬការផតល់ធនធានេដាយឥតគិតៃថលឬកន ុងតៃមលទាប)? 

 េតើគេរមាងផតល់អតថរបេយាជន៍ដល់សហគមន៍ែដលមានតរមូវការ ដូចជាជនអាណាថា ឬអនកមានរបាក់
ចំណូលករមិតទាបបានេរចើនប៉ុណាណ ? 

5. (15%) សមតថភាពគេរមាង៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកន ុងការសេរមចបានេជាគជ័យែផអកេលើសមតថភាព។ 

 េតើគេរមាងេនះមានបុគគលិក ៃដគូ អនកសម ័រគចិតត និងធនធានហិរញញ វតថ ុរគប់រគាន់េដើមបីសេរមចបានេជាគ
ជ័យែដរឬេទ? 

 េតើភាពជាៃដគូនានារតូវបានពរងឹងេហើយឬេនៅ? 

 េតើគេរមាងមានចំេណះដឹង ជំនាញ បទពិេសាធន៍ និងទំនាក់ទ◌ំនង េដើមបីសេរមចបានេជាគជ័យែដរឬេទ? 
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6. (10%) កញច ប់ថវកិា៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកន ុងការសេរមចបានេជាគជ័យែផអកេលើកញចប់ថវកិាែដលេសន ើសុំ។ 

 េតើកញចប់ថវកិារសបគាន ជាមួយនឹងសំេណើគេរមាងែដរឬេទ? 

 េតើការប៉ាន់តៃមលកញចប់ថវកិាមានភាពរតឹមរតូវចបាស់លាស់ែដរឬេទ? 

 េតើរាល់ការចំណាយទាងំអស់សមរសបេទៅនឹងឥណទានឥតសំណងេនះែដរឬេទ? 

 េតើចំនួនទឹករបាក់ែដលបានេសន ើសុំសមរសបសរមាប់លទធផលរំពឹងទុក ែដរឬេទ? 
 

 
 

ការចះុកិចចសនយា និងការបង់របាក់ 
 

ការចុះកិចចសនយា៖ 

 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ រតវូមានអាជាញ ប័ណណ អាជីវកមមរដឋវ៉ាសុីនេតាន និងអាជាញ ប័ណណ ទីរកងុ Seattle េដើមបី
ទទួលបានមូលនិធិឥណទានឥតសំណង ឬេធវ ើការតាមរយៈភាន ក់ងារពនធែដលមានអាជាញ ប័ណណ ដូចែដលបានតរមូវ
េនះ។ 

 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ រតវូចុះកិចចសនយាជាមួយ SPU េដើមបីទទួលបានមូលនិធិឥណទានឥតសំណង។ 
កិចចសនយាេនះ នឹងរមួបញច លូនូវលកខខណឌ និងខែចងៃនឥណទានឥតសំណងេនះ។ 

 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ អាចេធវ ើការរគប់រគងមូលនិធិឥណទានឥតសំណងេដាយខល នួឯង ឬេរបើរបាស់
ភាន ក់ងារសារេពើពនធ។ ៃថលភាន ក់ងាសារេពើពនធ  អាចរតួវបានគិតៃថលពីរបាក់ឥណទានឥតសំណង ឬអនុវតតចំេពាះ
 វភិាគទានបនសុ ី។ អនកទទួលបានការឧបតថមភ ែដលេរជើសេរសីមិនេរបើរបាស់ភាន ក់ងារសារេពើពនធ  រតវូផតល់នូវ
េលខសមាគ ល់ពនធ របស់ខល នួ និងអនុវតតតាមតរមូវការរបស់រដឋបាលហូតពនធដា។  

 ឥណទានឥតសំណង នឹងេធវ ើការទូទាត់សងេទៅេលើការចំណាយនានាណាែដលេកើតេឡើងបនាទ ប់អំពីកិចចសនយាែដល
បានចុះហតថេលខាប៉ុេណាណ ះ។ 

ភាន ក់ងារពនធ៖ 
 អនកដាក់ពាកយេសន ើសុំ អាចេរជើសេរសីេធវ ើការងារតាមរយៈភាន ក់ងារពនធ  ែដលមានទំនួលខុសរតវូកន ុងការទទួល និង

រគប់រគងមូលនិធិឥណទានឥតសំណងសរមាប់គេរមាងេនាះ។ 

 អនកដាក់ពាកយេសន ើសុំ មានទំនួលខុសរតវូកន ុងការកំណត់អតតសញាញ ណភាន ក់ងារពនធ របស់ខល នួផាទ ល់ និងេធវ ើការបញាជ ក់
ថា ភាន ក់ងារពនធេនាះ មានអាជាញ ប័ណណ អាជីវកមមរដឋវ៉ាសុីនេតាន និងអាជាញ ប័ណណ ទីរកងុ Seattle កន ុងេពលបចច ុបបនន
េនះ។ 

 ភាន ក់ងារពនធ  អាចគិតៃថលេសវារហូតដល់ 10% ៃនរបាក់ឥណទានឥណសំណងែដលទទួលបាន។ អនកអាចរមួបញច លូ
របាក់ៃថលេសវាេនះេទៅកន ុងកញចប់ថវកិាគេរមាងបាន។ 

ការបង់របាក់៖ 
អនកទទួលបានការឧបតថមភ នឹងរបគល់នូវ វកិកយបរតរបចំាែខ ឬរបចំារតីមាសសរមាប់ៃថលចំណាយពាក់ព័នធនឹងគេរមាង។ 
SPU នឹងេផញើសំបុរតៃរបសនីយ៍ៃនមូលបបទានបរតទូទាត់របាក់កន ុងរយៈេពលបួនសបាត ហ៍បនាទ ប់ពីទទួលបាន វកិកយបរត។ 
ការបង់របាក់ នឹងរតូវពនយារេពល របសិនេបើ វកិកយបរត មិនទាន់បានបញចប់សពវរគប់ ឬបាត់របាយការណ៍ ឬឯកសារតរមូវ
មួយចំនួន។ 

ការេធវ ើរបាយការណ៍៖ 
 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ តរមូវឲយរបគល់ជូននូវរបាយការណ៍វឌឈនភាពការងារ ជាមួយនឹង វកិកយបរត

នីមួយៗ។  

 មុនេពលទទួលបានការបង់របាក់ឥណទានឥតសំណង ចុងេរកាយ អនកទទួលបានការឧបតថមភ រតវូរបគល់ជូននូវ
របាយការណ៍ចុងេរកាយែដលែចករំែលកពីលទធផល និងេមេរៀនែដលេរៀនសូរតពីគេរមាងេនាះ។ របាយការណ៍រតវូ
ចុះផសាយេនៅេលើេគហទំព័ររបស់ SPU។ 
 

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់េយើង 
ទាក់ទងេទៅ wastefreegrants@seattle.gov ឬ (206) 684-7868 សរមាប់ជំនួយជាភាសាអង់េគលស ឬភាសាែដលមិនបាន
េរៀបរាប់េនៅែផនកខាងេរកាម។ 

សរមាប់ជំនួយជាភាសាខាងេរកាមេនះ សូមទំនាក់ទំនងៃដគូរបស់េយើង ECOSS តាមរយៈ info@ecoss.org ឬ (206) 
767-0432 ext. 1009. សូមេផញើសារទុក េហើយេគនឹងទូរសពទេទៅអនក វញិ។ 

 អាមហារចិ 

 ចិនកាតំាង 

 ែខម រ 

 កូេរ៉ 

 ចិនទីជីវ 

 ស៊ូ ម៉ាលី

 េអសបាញ 

 ទីរហគ ីនយ៉ា

 េវៀតណាម 

 


