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Seattle Human Services Department (የሲያትል ሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ)  

የ2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ የፕሮፖዛል ጥያቄ 

መመሪያዎች    
 

I. ማጠቃለያ 
 

ከጆርጅ ፍሎይድ ሞት በኋላ በፖሊስ ጭካኔ ላይ የተቃውሞ ሰልፎች በተለይም በጥቁር ማህበረሰቦች ውስጥ በመላው አሜሪካ እና በዓለም 

አቀፍ ደረጃ ተሰራጭተዋል። ልክ እንደ ብዙ ከተሞች ሁሉ በብዙ ዘር እና ከብዙ ባህላዊ ጥምረት ጋር የሚሰሩ በጥቁር አደራጆች የሚመራው 

ብጥብጥን ለማስቆም የዘር ፍትህ እና የማህበረሰብ መር መፍትሄዎች ጥሪ በሲያትል ውስጥ ከሚካሄዱት ጥረቶች ጋር ድምፃቸውን 

አሰምተዋል። በዚህ አደረጃጀት የህብረተሰቡን ደህንነት እንደገና ለማሰብ የገንዘብ ድጋፍን ለማሳደግ የሚያስችል ሕግ በሲያትል ተላለፈ።   
 

የሲያትል የሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ (Seattle Human Services Department (HSD)) የ2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ 

የፕሮፖዛል ጥያቄ (Community Safety Capacity Building Request for Proposals (RFP)) አመጽን ለማስቆም ከሚሰሩ በማህበረሰብ 

ከሚመሩ ቡድኖች እና በጥቁር፣ በአገሪቱ ተወላጅ እና ቀለም ባላቸው ሰዎች (BIPOC) በሚመራው ማህበረሰብ ውስጥ ደህንነትን እንደገና 

ለማሰብ በጥቁር፣ በአገሪቱ ተወላጅ ፣ በላቲንክስ፣ በፓስፊክ ደሴት፣ እና በስደተኞች እና በስደተኞች ማህበረሰቦች ላይ የተወሰነ ትኩረት 

በመስጠት ማመልከቻዎችን እየፈለገ ነው። የዚህ የገንዘብ ድጋፍ ዓላማ አመፅን ለማስቆም እና ደህንነትን ለመጨመር በማኅበረሰብ 

መሪነት መፍትሔዎች ላይ የሚሰሩ ቡድኖችን አቅም መገንባት ነው። 
 

የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ RFP ከጁላይ 1፣ 2021 እስከ ዲሴምበር 31፣ 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በአንድ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ 

በግምት $10,400,000 ኢንቨስት እያደረገ ነው። የተጠናቀቀ ማመልከቻን የማስገቢያ ቀነ-ገደብ አርብ፣ ኤፕሪል 9፣ 2021ከሰአት 12:00 

(እኩለ ቀን) ነው። ይህ RFP ደረጃውን ለጠበቀ  HSD ኤጄንሲ አነስተኛ የብቃት መስፈርቶችን እና በእነዚህ መመሪያዎች ውስጥ በአራተኛ 

ክፍል ውስጥ ለተዘረዘረ ማንኛውንም ተጨማሪ መስፈርት ለሚያሟሉ ድርጅቶች ክፍት ነው። ድርጅትዎ አነስተኛውን የብቁነት 

መስፈርቶችን የማያሟላ ከሆነ መስፈርቶቹን የሚያሟላ የፊስካል ስፖንሰር ማግኘት ይፈቀዳል። የፊስካል ስፖንሰር መስፈርቶች በገንዘብ 

ድጋፍ ሂደት ሀብቶች ስርበገንዘብ ድጋፍ ገጽ ላይ ይገኛሉ። ሃላፊነታቸው የተወሰነ ኩባንያዎች (Limited Liability Companies LLCs) በዚህ 

RFP ውስጥ እንዲያመለክቱ ተፈቅዶላቸዋል። እስከ 40 የሚደርሱ ሀሳቦች የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ። 
 

ሁከት ማቆም እና ወንጀል መቀነስን ጨምሮ ለደህንነት ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚሰሩ ሁሉም ድርጅቶች እንዲያመለክቱ የተበረታቱ ሲሆን 

በጥቁሮች፣ በአገሪቱ ተወላጆች፣ በላቲኖች፣ በፓሲፊክ ደሴት ለሚኖሩ እና በስደተኞች ለሚመሩ የህብረተሰብ ቡድኖች በዘረኝነት፣ የጭቆና 

ስርዓቶች እና በአመፅ እና በወንጀል የህግ ስርዓት ላይ የሚደርሰው ጉዳት ዋና ተጠቂ በመሆናቸው ቅድሚያ ይሰጣቸዋል።  አገልግሎቶች 

በሲያትል ውስጥ መከናወን አለባቸው። 
 

አነስተኛውን ብቃት ያሟሉ ሁሉም ድርጅቶች ቃለ መጠይቅ ይደረግላቸዋል። የቃለ መጠይቅ ጥያቄዎች እና መመዘኛዎች ቃለ-መጠይቅ 

ከታቀደበት ጊዜ ቢያንስ ከአንድ ሳምንት በፊት ይቀርባሉ። 
 

ሰንጠረዥ 1: RFP የጊዜ ሰሌዳ 

የጊዜ ሰሌዳ* 

RFP ተለቋል ሰኞ፣ ማርች 1፣ 2021 

የዌብናር መረጃ ክፍለ ጊዜ  

(መሳተፍ ግዴታ አይደለም ምዝገባም አያስፈልግም።) 

MS Teams ይቀላቀሉ  

Microsoft Teams ስብሰባ  

በኮምፒውተርዎ ወይም በሞባይል ስልክዎ መተግበሪያ 

ይቀላቀሉን  

ስብሰባውን ለመቀላቀል እዚህ ጠቅ ያድርጉ  

ወይም ይደውሉ (በድምፅ ብቻ)  

+1 206-686-8357,510827368#  አሜሪካ፣ ሲያትል  

የስልክ ስብሰባ መታወቂያ፡ 510 827 368#  

የአከባቢ ቁጥር ያግኙ | ፒኑን ዳግም ያስጀምሩ  

የበለጠ ለመረዳት | የስብሰባ አማራጮች  

ሐሙስ, ማርች 11፣ 2021፤ 1:00 p.m. – 2:30 p.m.   
 

የመረጃ ክፍለ ጊዜ እስከ አርብ፣ ማርች 12 ድረስ በHSD የገንዘብ 

ድጋፍ ድረ ገጽ ላይ ተመዝግቦ ማግኘት ይቻላል  

  

ማንኛውንም ማረፊያ ከፈለጉ እባክዎን ናታሊ ቶምሰን በ 

natalie.thomson@seattle.gov ያነጋግሩ 

ጥያቄዎችን ለማስገባት የመጨረሻው ቀን ሰኞ፣ ኤፕሪል 5፣ 2021 ከሰአት 5 ሰአት ላይ 

http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkOTRkZTAtMmY5ZS00MzY5LTgyNzgtNWY4NjcyMTVkYjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278e61e45-6beb-4009-8f99-359d8b54f41b%22%2c%22Oid%22%3a%22bfd2674d-e2e8-427d-9ac5-58193d4949ee%22%7d
tel:+12066868357,,510827368# 
https://dialin.teams.microsoft.com/f83dfb2b-53ff-4047-97f1-69d51d7a2b36?id=510827368
https://mysettings.lync.com/pstnconferencing
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bfd2674d-e2e8-427d-9ac5-58193d4949ee&tenantId=78e61e45-6beb-4009-8f99-359d8b54f41b&threadId=19_meeting_MmFkOTRkZTAtMmY5ZS00MzY5LTgyNzgtNWY4NjcyMTVkYjI4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
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የማመልከቻ ቀነ-ገደብ አርብ፣ ኤፕሪል 9፣ 2021 ከሰአት 12:00 ሰአት ላይ (እኩለ ቀን) 

ቃለ መጠይቆች ሜይ 5፣ 2021 – ሜይ 28፣ 2021 

የታቀደ የሽልማት ማስታወቂያ አርብ፣ ጁን 11፣ 2021 

የውሉ መጀመሪያ ቀን ማክሰኞ፣ ጁላይ 1፣ 2021 
*HSD በRFP የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ማንኛውንም ቀን የመቀየር መብቱ የተጠበቀ ነው። 

 

የRFP ሁሉም ቁሳቁሶች እና ዝመናዎች በHSD የገንዘብ ድጋፍ ዕድሎች ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ። HSD የተደረጉ ለውጦች ላይ ለእያንዳንዱ 

ግለሰብ ማሳወቂያ አይሰጥም፣ እና ድርጅቶች ማንኛውንም ለውጥ ለማጣራት ይህን ድረ-ገጽ በመደበኛነት የመከታተል ኃላፊነት 

አለባቸው። HSD ማመልከቻዎቻቸውን በሚዘጋጁበት ጊዜ በHSD የተጠየቀውን መረጃ በማቅረብ ወይም በምርጫው ሂደት ውስጥ 

በመሳተፍ ላይ ለሚወጣ ማንኛውም ወጪ HSD አይከፍልም።  
 

አንዳንድ የትርጉም ማቴሪያሎችን ማግኘት ይችላሉ። 
 

ጥያቄ ካለዎት እባክዎ የሚከተለውን ያነጋግሩ:  ናታሊ ቶምሰን፣ የገንዘብ ድጋፍ ሂደት አስተባባሪ፣ በ natalie.thomson@seattle.gov. 
 
 

II. የቴክኒክ ድጋፍ 
 

ከባለድርሻ አካላት በተገኘ አስተያየት መሠረት HSD ከቴክኒክ አማካሪዎችManal Al-ansi, T.E.N. ጋር በመተባበር ላይ ነው። 

አማካሪዎቻቸው (manal@ten-consultants.com) እና ያስሚን ሀቢብ፣ ሀቢብ አማካሪ (habibconsultingllc@gmail.com) ፣ 

ለማህበረሰብ-ተኮር ድርጅቶች ፕሮፖዛሎቻቸውን በሚያያዘጋጁበት ጊዜ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲሰጡ የታሰቡ አማራጭ የእገዛ ክፍለ-

ጊዜዎችን የሚያዘጋጁ ናቸው። 
  
T.E.N. አማካሪዎች እና ሀቢብ አማካሪ የማመልከቻ እና የበጀት ጥያቄዎችን በማብራራት፣ ከአመልካቾች ጋር የፕሮፖዛል አዘገጃጀት ላይ 

በደንብ ማሰብ እና የቀረቡ ረቂቆችን በመገምገም ሊረዱ ይችላሉ። የቴክኒክ አማካሪዎች ለአመልካቾች ፕሮፖዛሎችን አይጽፉም።  

  
የአመልካች የእገዛ ክፍለ-ጊዜዎች ከማርች 1 እስከ ኤፕሪል 5፣ 2021 ባለው ቀጠሮ ሊያዙ ይችላሉ።  የቴክኒክ ድጋፍ በቨርቹዋል መንገድ 

ይከናወናል።   

  
አመልካቾች በተቻለ ፍጥነት የእገዛ ክፍለ ጊዜ ቀጠሮዎችን እንዲያሲዙ ይበረታታሉ። የማመልከቻ ቀነ-ገደቡ ሲቀርብ የሚቀርቡ ከፍተኛ 

መጠን ያላቸው ጥያቄዎች የቴክኒካዊ አማካሪዎች መገኘት ላይ ውስንነት ያስከትላል። አማካሪዎችን ማግኘት ላይ ውስንነት ካለ የእርዳታ 

ክፍለ-ጊዜ ቀጠሮዎች ለመያዝ ትኩረት በሚሰጣቸው ማህበረሰቦች ለሚመሩ ድርጅቶች እና $1,000,000 ዶላር በታች የሥራ ማስኬጃ በጀት 

ላላቸው ድርጅቶች ቅድሚያ ይሰጣል። የእገዛ ክፍለ ጊዜ ቀጠሮ ለማስያዝ፣ የርዕሰ ጉዳዩን መስመር በመጠቀምmanal@ten-

consultants.comወይምhabibconsultingllc@gmail.com ያነጋግሩ። “Requesting Help Session for Safety RFP” (ለደህንነት የRFP 

የእገዛ ክፍለ ጊዜን መጠየቅ”)። 
 
 

III. ዳራ እና ስልት  
 

A.  የማህበረሰብ ተሳትፎ 
 

ይህንን RFP ለማሳወቅ HSD ከጃንዋሪ እስከ ፌብሯሪ 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ 36 የባለድርሻ አካላት የተሳትፎ ክፍለ ጊዜዎችን አካሂዷል። 

እነዚህ ስብሰባዎች በስርዓት ዘረኝነት እና ዓመፅ ውስጥ የኖሩ የማህበረሰቡ አባላትን እና በወንጀል ሕጋዊ ስርዓት ጉዳት የደረሰባቸውን፣ 

እንዲሁም በማህበረሰብ ላይ መሰረት ያደረጉ ድርጅቶች (CBOs) የግንባር እና የአመራር ሰራተኞች የተሳተፉባቸው የማህበረሰብ ደህንነት 

ስራን በመሥራት ተሳትፈዋል።  
 

ተሳታፊዎች በማህበረሰብ ባለቤትነት፣ በራስ መወሰን እና በፅናት የመቋቋም ችሎታ ዙሪያ ገፅታዎችን በመለየት እና የጠመንጃ ጥቃትን 

ወይም የቤት ውስጥ እና የወሲብ ጥቃትን ወደ ሰፊ የደህንነት ስሜት ከመቀየር ያለፈ ሰፊ የማህበረሰብ ደህንነት እይታ ነበራቸው። የተካከቱ 

ቁልፍ ገጽታዎች፡ 
 

• የማህበረሰብ ደህንነት ሰፊ ነው፤ በግለሰቦች እና በቡድኖች በራሳቸው አገላለፅ መገለጽ እና መያዝ አለበት።  

• የማኅበረሰብ ደህንነት ፍቺ ሁለንተናዊ እና አካታች መሆን አለበት።  

http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
mailto:natalie.thomson@seattle.gov
mailto:manal@ten-consultants.com
mailto:manal@ten-consultants.com
mailto:habibconsultingllc@gmail.com
mailto:habibconsultingllc@gmail.com
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• እንደ የወንጀል ሕጋዊ ሥርዓት ወይም ከዓመፅ ድርጊቶች (ከአካላዊ እስከ ስሜታዊ) እንዲሁም የተስፋ እና የራስን ዕድል በራስ 

የመወሰን ስሜትን ከሚመለከቱ የጭቆና ስርዓቶች መፈወስን የሚጨምር የማህበረሰብ ደህንነት ገጽታ አለ።  

• ፈውስ ለሁለቱም ጉዳት ለሚያደርሱ እና ጉዳት ለደረሰባቸው ነው።  

• የማህበረሰባችንን ጥበብ ማክበር አስፈላጊ ነው፤ የማህበረሰቡ አባላት ምን እንደሚፈልጉ ስለሚያውቁ በአንድ የተወሰነ ሞዴል 

ወይም በብሔራዊ አሠራር ላይ ከመጣበቅ ይቆጠቡ።  

• የሕብረተሰቡን ደህንነት እንደገና ማሰብ ለፖሊስ ተግባራት አማራጭ ሊሆን አይችልም።   
  

የአገልግሎት አቅራቢ ሰራተኞች በማህበረሰብ ተሳትፎ ውይይቶች ውስጥ ሲሳተፉ በአቅም ዙሪያ ያሉ ሀሳቦችን ገልፀው ነበር፤ እነርሱም 

የሚከተሉትን ያካትታሉ፡  
 

• የአቅም ግንባታ ትርጓሜ ሰፊ መሆን አለበት እንጂ መዋቅሮችን መገንባት እና ማጠናከርን ብቻ ማካተት የለበትም።  

• ለአንድ ጊዜ ብቻ አቅም ግንባታ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ማለት ቡድኖች ከፍተኛ ግትር ያለመሆን እና የመጠቀም ችሎታ 

ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው።  

• HSD ስለሚፈቀዱ እና ስለማይፈቀዱ ወጪዎች ግልጽ መሆን አለበት።  

• ኮንትራቱ የተስተካከለ እና ለአነስተኛ ኤጀንሲዎች በቅድሚያ ገንዘብ መፍቀድ አለበት።  
 

B. የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ ስልት 
 

ማህበረሰቡ እና ፖሊሲ አውጪዎች የሲያትልን የማህበረሰብ ደህንነት ስርዓት እንደገና ሲያስቡ፣የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ RFP 

ለጠቅላላ ማህበረሰብ ደህንነት ሁከትን ማቆም እና ወንጀልነ መቀነስ ጨምሮ አስተዋፅዖ የሚያደርጉ በማህበረሰብ የሚመሩ የመፍትሄ 

ሀሳቦችን ለማስፋትየገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል።  ባህላዊ የአቅም ግንባታ ኢንቨስትመንቶች በጥቁር፣ በአገሪቱ ተወላጅ፣ በላቲን፣ በፓስፊክ 

ደሴት ነዋሪ እና ስደተኞች ለሚመሯቸው ድርጅቶች እና ማህበረሰቦች አጋዥ ያልሆነ እንዲሁም ጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ።   
 
ለዚህ RFP ዓላማ ሲባል አቅም መገንባት ማለት “ድርጅቶች እና ማህበረሰቦች መቆየት እንዲችሉ፣ እንዲላመዱ እና እንዲበለፅጉ 
የሚያስችሏቸውን የክህሎቶች፣ ችሎታዎች፣ ሂደቶች እና ሀብቶች በማዳበር እና በማጠናከር ለአጠቃላይ ማህበረሰብ ደህንነት አስተዋፅዖ 
የሚያደርጉ የማህበረሰብ መር መፍትሄዎችን አቅም ማስፋት” ማለት ነው።1  

 

በመጀመርያው የማህበረሰብ ተሳትፎ እና በባለድርሻ አካላት አስተያየት ላይ በመመርኮዝ ይህ RFP የድርጅቶችን እድገት የሚያረጋግጥ 

የአቅም ግንባታ የለውጥ አቀራረብን የሚከተሉትን መንገዶች ይከተላል፡ 

• በጥልቅ እምነት ላይ በመመስረት 

• የድርጅቶችን ባህል መሰረታዊ ቅጦች እና እምነቶች ለመረዳት እና ለመፍታት በመስራት 

• ቡድኖች አጠቃላይ ባለሙያዎችን ሳይሆን ልዩ ባለሞያዎች እንዲሆኑ ማበረታታት 

• ኃይልን ለማመንጨት እና ስርዓቶችን ለመለወጥ ትስስሮችን ማጎልበት  

• በመሪዎች ውስጣዊ ደህንነት እና እድገት ላይ ኢንቨስት ማድረግ 

• በአንድ ጊዜ፣ ባለብዙ ገፅታ የአቅም ግንባታ ዕድሎችን መስጠት2 
 

የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ RFP በሲያትል ውስጥ የህብረተሰቡን ደህንነት እንደገና ለማሰብ<በማህበረሰብ የሚመሩ 

አገልግሎቶችን ቀጣይነት ባለው ጥረት ለማቀናጀት አቅዷል። በሲያትል ዓመፅን ለመከላከል እና የማህበረሰብ ደህንነት ስራን የሚሰራ 

ማንኛውም ድርጅት እንዲያመለክት ይበረታታል።  የHSD ማህበረሰብ ተሳትፎ በ2019 እና 2021 እና በቅንጅት ፆታን መሠረት ያደረገ 

አመፅን ማስቆም/ ኪንግ ካውንቲ የማህበረሰብ እና የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ የመከላከል እቅድ 2020፡ የመጀመሪያ ሪፖርት 

በቅንጅት ፆታን መሠረት ያደረገ አመፅን ማስቆም እምነት-ተኮር እና የለውጥ አቀራረቦች የደህንነት ባህልን ለመገንባት ምርጥ ልምዶች 

ተብለው ተለይተዋል። 
 

IV. የፕሮግራም መስፈርቶች 
 

ተሸላሚ አመልካቾች በየወሩ በከተማ አቀፍ ስርዓት የማቀናጀት ስብሰባዎች ላይ እንዲሳተፉ ይፈለጋል (ስብሰባው የሚደረግበት የጊዜ 

ድግግሞሽ ሊቀየር ይችላል)።  የተቀናጀ ስርአት ማግኘት የሚችሏቸውን አገልግሎቶች የአቅራቢውን ዕውቀት ያሳድጋል፣ የሪፈራል ሂደቶችን 

ያበረታታል እንዲሁም በማህበረሰብ የሚመራ የደህንነት መረብን ያጠናክራል። በተጨማሪም የተሻሻሉ የማህበረሰብ ውጤቶችን በማሳየት 

እና በሲያትል ማህበረሰብ ደህንነት ኢኒሽዬቲቭ እንዲሁም በከተማው ሁሉ አቀፍ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጭዎች ለሚሰጡ አገልግሎቶች 

ተደራሽነትን ለማሳደግ ቅንጅት ወሳኝ ይሆናል። የሚከተሉት የRFP ፕሮግራም መስፈርቶች ናቸው።  

 
1 Blumenthal, Investing in Capacity Building: A Guide to High-impact Approaches, 2003 
2 Nishimura, Sampath, Le, Sheikh, Valenzuela, Transformative Capacity Building, Stanford Social Innovation Review, Fall 2020, pp33-36 
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A.  ትኩረት እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ማህበረሰቦች 
 

ትኩረት የሚሰጣቸው ህዝቦች በኢንቨስትመንት አካባቢ ከፍተኛ ልዩነት ካላቸው ሰዎች ውስጥ የተወሰኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸው የዘር እና 

የጎሳ ቡድኖች ናቸው። ትኩረት የሚሰጣቸው ህዝቦች፡ 

• ጥቁር/ አፍሪካ አሜሪካዊ 

• ስፔይን/ ላቲን 

• አሜሪካዊ/ የአላስካ ተወላጅ 

• የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ 

• ስደተኞች 
 

ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሕዝቦች አንድ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል (ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ቤተሰቦች፣ ወዘተ) ያካተቱ በቡድን (ወይም 

ቡድኖች) ተለይተዋል ወይም የተወሰነ የጋራ ጉዳይ መኖር (በስነ-ባህሪ ጤና፣ በአመጽ የተሳተፈ፣ ወዘተ) የሚከተሉት ሕዝቦች ቅድሚያ 

ይሰጣቸዋል፣ በተለይም ብዙ ወይም እርስ በእርስ የሚያያዙ ችግሮች ያጋጠማቸው፡  
 

• ልጆች  

• ወጣት/ ጎልማሳ  

• ቀደም ሲል ወይም በአሁኑ ጊዜ የታሰሩ ሰዎች  

• ቤት የሌላቸው ሰዎች  

• ስደተኞች በተለይም ያልተመዘገቡ ሰዎች  

• ከዚህ በፊት ችግር ፈጥረው የነበሩ ሰዎች  

• አደንዛዥ እፅ የሚጠቀሙ ሰዎች  

• አካል ጉዳተኛ ሰዎች  

• የወሲብ ሠራተኞች  

• ፆታ የቀየሩ ሰዎች  

• LGBTQ ማህበረሰብ  

• ጡረተኛ ወታደሮች  

• ሴቶች እና ሌዝቢያኖች  
 

B. የሚጠበቁ የአፈፃፀም ግዴታዎች  
 

የአቅም ግንባታ ፕሮግራም ደረጃ መለኪያዎች በኮንትራት ልማት ጊዜ ድርድር የሚደረግባቸው ሲሆን በቀጥታ በፕሮፖዛሎች ይነገራቸዋል። 

የፕሮግራም ደረጃ መለኪያዎች የድርጅቱን አቅም እድገትና ጥልቀት ለማሳየት እና የታሰበውን ተፅእኖ ለማሳየት ያለመ ነው። ይህንን RFP 

ተከትሎ የብቃት ማረጋገጫ ጥያቄ (RFQ) በማህበረሰብ ደረጃ አመልካቾች እድገት ላይ ከሁሉም ተሸላሚዎች ጋር በትብብር ለመስራት 

ለግምገማ ቡድን ሊለቀቅ ይችላል። 
 
 

C. የRFP የተወሰኑ የብቃት፣ መረጃዎች እና የኮንትራት መስፈርቶች  
 

የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ አመልካቾች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል፡  
 

1. በማህበረሰብ የሚመራ ቡድን ወይም ድርጅት 
 

በማህበረሰብ የሚመሩ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች፡ 

• ለቡድንዎ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ሰዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ (51% ወይም ከዚያ በላይ) እርስዎ ከሚያገለግሉት ማህበረሰብ ውስጥ 

ያሉ ናቸው፤  

• በህብረተሰቡ ውስጥ ኃይልን ለመገንባት እና/ ወይም ከጭቆና ተጽዕኖ ለመዳን ፈውስን ለመደገፍ ቁርጠኝነት ያላቸው፤  

• ውስጣዊ ጭቆናን ለማስወገድ ቁርጠኛ ናቸው፤ እና / ወይም 

• የሁሉንም የማህበረሰብ አባላት የሚያበረታቱ እና አቅመ ቢስነት፣ የግብረሰዶማውያን ፍራቻ፣ ጾታ የቀየሩ ሰዎች ፍራቻ እና 

የተሳሳተ አስተሳሰብን ጨምሮ ሁሉንም የጭቆና ዓይነቶች ለማቆም ቁርጠኝነት ያላቸው3.  

 
3   Seattle Office for Civil Rights, 2020 Collaborative Grantmaking: Community Alternatives to Incarceration and Policing Request for Proposals, September 
18, 2020. 
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በትልቅ ድርጅት ውስጥ ያለ ፕሮግራም አካል ከሆኑ ፕሮግራሙ በማኅበረሰብ የሚመራ ቡድን መመዘኛዎችን ማሟላት አለበት። 
 

አጋርነት እና ትብብር ተግባራዊ ሲሆኑ እና የህብረተሰቡን ፍላጎቶች በተሻለ ሲያሟሉ ይበረታታሉ።   
 

2. የፕሮፖዛሎች ቁጥር  

የማህበረሰብ ድርጅቶች እና ቡድኖች እርስ በርሳቸው እንዲተባበሩ እና እንዲደግፉ ቢበረታቱም ማመልከቻዎች የተባዙ መሆን 

የለባቸውም።   
 

3. የስርዓቶች ቅንጅት፣ የመረጃ እና የመረጃ አሰባሰብ እና ግምገማ 

ሁሉም የገንዘብ ድጋፍ ያላቸው አመልካቾች የመረጃ አሰባሰብ፣ የግምገማ እና የመማር ጥረቶችን በሚያካትቱ ስርዓትን 

የማቀናጀት ስብሰባዎች ላይ እንዲሳተፉ ይጠየቃሉ። ይህ ቡድን ግንኙነቶችን ያዳብራል፣ ሀብትን ያጋራል እንዲሁም ለደህንነት 

ሲባል የማህበረሰብ ደረጃ አመልካቾችን ማዘጋጀት ይጀምራል።  እነዚህ ቡድኖች በውጫዊ (ከከተማ ውጭ) ቡድን ይዘጋጃሉ። 
 

4. ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ። 

ለዚህ RFP የፕሮግራም አገልግሎቶች በሲያትል ከተማ ውስጥ መቀመጥ አለባቸው። HSD በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እንደ ሥራ 

ከሚሠሩ ኤጀንሲዎች እና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለክልላዊ አሰራር በቁርጠኝነት መስራት ቀጥሏል። 
 

5. የኮቪድ-19 ደህንነት መመሪያዎች  

የማህበረሰብ ድርጅቶች የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል በሲያትል-ኪንግ ካውንቲ የህዝብ ጤና  በተገለፀው ወቅታዊ፣ ተገቢ 

የጤና ፕሮቶኮሎችን ማክበር ይጠበቅባቸዋል።  
 
 
 
  

https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
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Seattle Human Services Department (የሲያትል ሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ)  

2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ RFP 

ማመልከቻ 
 

I. የቅርጸት መመሪያዎች 
 

ማመልከቻዎች ደረጃ የሚሰጡት በHSD የተጠየቀውን ማንኛውንም ግልጽ መረጃ ጨምሮ በ2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ 

RFP በተጠየቀው መረጃ ላይ በመመስረት ብቻ ነው። እያንዳንዱን ክፍል ሙሉ በሙሉ ይመልሱ። ከማመልከቻዎ ጋር ደብዳቤዎችን ወይም 

ብሮሸሮችን አያካትቱ። የሚያስፈልገውን አሰራር የማይከተሉ ማመልከቻዎች ደረጃ ላይሰጣቸው ይችላል።  ለትርጉም ጥያቄዎች 

በሚከተለውን ያነጋግሩ: natalie.thomson@seattle.gov. 
 

ለጽሑፍ ማመልከቻ አስፈላጊ የአሰራር ሂደት፡  

• በደብዳቤ መጠን (8 ½ x 11 ኢንች) ወረቀት ተፅፈው ተቀምጠዋል  

• አንድ ኢንች ጠርዞችን፣ ነጠላ ክፍተትን እና አነስተኛውን መጠን ይጠቀሙ 11-ነጥብ ፎንት 

• ከ6ገፅየሚረዝም መሆን የለበትም (የተጠየቁ አባሪዎች ከገጹ ወሰን ጋር አይቆጠርም)። 
 

II. የፕሮፖዛል መግለጫ እና ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት 
 

A–E ላሉት ለሁሉም ክፍሎች መግለጫ ምላሽ ይጻፉ። በጥያቄዎቹ መሠረት እያንዳንዱን ክፍል ሙሉ በሙሉ ይመልሱ። በድምሩ ከ6 ገፅ 

አይለፉ።   
 

A. የድርጅት ታሪክ፣ ተሞክሮ እና ማህበረሰብ-መር ሥራ(30 ነጥብ) 

1. ስለድርጅትዎ ታሪክ፣ ተሞክሮ እና ስለሚሠሩት ሥራ ይንገሩን። ጥቁሮች፣ የአገሪቱ ተወላጆች፣ ላቲኖች፣ የፓስፊክ ደሴት ነዋሪዎች፣ 

ስደተኛ ማኅበረሰቦች በዚህ ሥራ እንዴት ትኩረት ተሰጥቷቸዋል? 

2. ድርጅትዎ ትኩረት በሚሰጣቸው ህዝቦች በአንዱ የሚመራ ነው? እባክዎን ይግለጹ።  

3. ቡድንዎን ወይም ድርጅትዎን ይህንን ሥራ ለመስራት ተመራጭ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው?  

4. ፀረ-ዘረኛ፣ ፀረ-ፆታ አድልዎ እና የፆታ ማንነት ሚያበረታታ ሥራዎ ውስጥ ያተኮረ መሆኑን እንዴት ያረጋግጣሉ?  
 

ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት - ጠንካራ ማመልከቻ ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል። 

• አመልካች ለ ጥቁሮች፣ ለአገሪቱ ተወላጅ፣ ለላቲን፣ ለፓሲፊክ ደሴት ነዋሪዎች ወይም ለስደተኛ ማህበረሰቦችበስራቸው ውስጥ 

እንዴት ትኩረት እንደሚሰጡ ማሳየት ይችላሉ።  (8 ነጥቦች) 

• አመልካች በአንድ ወይም በብዙ ትኩረት በሚሰጣቸው ሰዎች ይመራል። (8 ነጥቦች) 

• አመልካች የማህበረሰብ ደህንነት ሥራን በመሥራት ረገድ ሙያዊ ችሎታ ማሳየት ይችላል። (8 ነጥቦች) 

• አመልካች ፀረ-ጾታዊ እና ፆታዊ ተሳትፎን የሚያበረታታ አካሄድ ከBIPOC ማህበረሰቦች ጋር በተሰራው ስራ ላይ ያተኮረ መሆኑን 

እንዴት እንደሚያረጋግጡ በግልፅ ይገልጻል። (6 ነጥቦች) 
 

B. የማኅበረሰብ ደህንነት ራዕይ (25 ነጥቦች) 

1. እርስዎ ያቀረቡት ፕሮፖዛል የሚፈታው በእርስዎ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የደህንነት ጉዳይ ምንድነው? 

2. ይህ ፕሮፖዛል በነባር አገልግሎቶች ላይ ክፍተቶችን ይሞላል ወይም ሌሎች ያልተሟሉ የህብረተሰብ ደህንነት ፍላጎቶችን ያሟላል? 

እባክዎን ግልጽ ያድርጉ።  

3. ስኬት ምን ይመስላል እና እንዴት ይለኩታል? 

 
ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት - ጠንካራ ማመልከቻ ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል። 

• አመልካች ቁልፍ የማህበረሰብ ደህንነት ጉዳይ(ጉዳዮችን) ይለያል (8 ነጥቦች) 

• አመልካች ክፍተቱን ወይም ፍላጎቱን እና በዚህ ፕሮፖዛል እንዴት እንደሚሞላ ይገልፃል (8 ነጥቦች) 

• አመልካች ስኬትን መለየት እና መለካት ይችላል። (9 ነጥቦች) 
 

C. የአቅም ግንባታ እንቅስቃሴዎች(30 ነጥቦች) 

1. የአቅም ግንባታ ፍላጎቶችዎን ይግለጹ። ድርጅትዎ በ18 ወር ጊዜ ውስጥ (ከጁላይ 2021 እስከ ዲሴምበር 2022) የሚወስዳቸው 

የአቅም ግንባታ ተግባራት እና ስልቶች ምንድናቸው?  
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2. በፕሮፖዛልዎ ውስጥ የተገለፀውን የደህንነት ችግር ለመቅረፍ አቅምዎን መገንባት እንዴት ይረዳዎታል? 
3. እንቅስቃሴዎቹ በተሻለ ለማህበረሰብ ደህንነት አስተዋፅዖ የሚያደርጉ እንደሆነ እና በ BIPOC ማህበረሰቦች ውስጥ ፈውስን 

የሚያመጡ በማህበረሰብ የሚመሩ አገልግሎቶችን ለማስፋፋት ለወደፊቱ በተሻለ ገንዘብ ለመጠቀም ወይም በተሻለ ሁኔታ ላይ 

እንዲገኙ እነዚህ እንቅስቃሴዎች የድርጅትዎን አቅም እንዴት እንደሚገነቡ ያብራሩ።  

4. እንደ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ያሉ የኮቪድ-19 የደህንነት ፕሮቶኮሎች ካሉ እርስዎ የገለጹዋቸውን ተግባራት ደህንነታቸው 

ተጠብቆ እንዴት ይተገብራሉ?  
 

ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት - ጠንካራ ማመልከቻ ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል። 

• አመልካች ስለ አቅም ግንባታ ፍላጎቶች፣ እንቅስቃሴዎች እና ስልቶች ጥልቅ ገለፃ ያቀርባል። (10 ነጥቦች) 

• አመልካች የድርጅታቸው አቅም መጨመሩ ለማህበረሰብ ደህንነት እንዴት አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ በግልፅ ይገልጻሉ።  (10 

ነጥቦች) 

• አመልካች የወደፊቱን የገንዘብ ድጋፍን ለመተግበር እንቅስቃሴዎቹ የአደረጃጀት አቅምን እንዴት እንደሚገነቡ በግልፅ ይገልጻሉ። 

(5 ነጥቦች) 

• አመልካቹ ማንኛውንም የሚመለከታቸውን የኮቪድ-19 የጤና ፕሮቶኮሎችን በማክበር እንቅስቃሴዎችን ለመተግበር ተጨባጭ 

እቅድን ይገልጻሉ። (5 ነጥቦች) 

 
D. የመረጃ እና የፊስካል አስተዳደር (10 ነጥቦች) 

1. የአቅም ግንባታዎ የታሰበውን ያክል ተጽዕኖ እንዳለው ለማወቅ ምን ዓይነት መረጃ ለመሰብሰብ አቅደዋል?  

2. ያንን መረጃ እንዴት ይጠቀማሉ?  

3. የሚጠቀሙባቸውን ማናቸውንም የፋይናንስ ሥርዓቶች ጨምሮ ቡድንዎ ወይም ድርጅትዎ ፋይናንሶችን እንዴት 

እንደሚያስተዳድሩ ይግለጹ።  

4. ሌላ ድርጅት እንደ ፊስካል ስፖንሰር ሆኖ እንዲሠራ የማድረግ ዕቅድ አለዎት? መልስዎ አዎ ከሆነ የድርጅቱን ስም እና የመገኛ 

መረጃውን ያመልክቱ። (ነጥቦች የሉትም) 
 

ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት - ጠንካራ ማመልከቻ ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል። 

• ዳታ እና መረጃዎች ጠንካራ እና በማህበረሰብ ድምጽ ላይ ያተኮሩ ናቸው። (3 ነጥቦች) 

• በድርጅቱ እና በማህበረሰቡ አባላት በተወሰነው መሠረት መረጃ ስኬትን ይለካል። (3 ነጥቦች) 

• ድርጅቱ ፊስካል ተጠያቂነት አለበት። (4 ነጥቦች) 
 

E. በጀት (5 ነጥቦች) 

1. የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ለሚፈልጉባቸው የአቅም ግንባታ ሥራዎች የታቀደውን የፕሮግራምና የሠራተኛ በጀትን (አባሪ 2 እና 3) 

ይሙሉ። የአጠቃላይ ቡድንዎን ወይም የድርጅትዎን በጀት አያቅርቡ። ወጪዎች የታቀዱትን ተግባራት እና ውጤቶችን 

ማንፀባረቅ አለባቸው። በጀቶች የ6 ገፅ ገደብ ላይ ተጨምረው አይቆጠሩም።  
 

ደረጃ አሰጣጥ መስፈርት - ጠንካራ ማመልከቻ ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል። 

• የተካተቱት ወጭዎች በዚህ RFP በኩል በገንዘብ ለሚደገፉ ተግባራት ብቻ የሚውሉ ናቸው። (2 ነጥቦች) 

• በቀረበው የእንቅስቃሴ እና የውጤት ደረጃ ላይ በመመርኮዝ ወጪዎች ምክንያታዊ ናቸው። (3 ነጥቦች) 
 
 

III. ቃለመጠይቆች እና ጠቅላላ የማመልከቻ ውጤቶች 
 

ዝቅተኛ የብቁነት መስፈርቶችን የሚያሟሉ ማመልከቻዎች ያሏቸው ሁሉም ኤጀንሲዎች ቃለ መጠይቅ ይደረግላቸዋል። የመስመር ላይ 

ቃለመጠይቆች ለየብቻ ይቀጠራሉ።  ቃለ መጠይቆች በታሰበው የአቅም ግንባታ ተግባራት ላይ ያተኩራሉ። ጥያቄዎች ከታቀደው ቃለ 

መጠይቅ ከአንድ ሳምንት በፊት ይቀርባሉ።  ቃለመጠይቁ ከተጻፈው ፕሮፖዛል በተናጠል ውጤት ይሰጠዋል። የቃለ መጠይቁ ክፍል 100 

ነጥቦች አሉት። የተዋሃደው ማመልከቻ እና ቃለ-መጠይቅ በድምሩ 200 ነጥቦች አላቸው። 
 

IV. የተጠናቀቀ ማመልከቻመስፈርቶች 
 

A. ማመልከቻ ማስገባት 

ፕሮፖዛሉ የሚከተሉትን ማካተትአለበት ፡ 

1. የተጠናቀቀ እና የተፈረመ ባለ ሁለት ገጽ የማመልከቻ የሽፋን ገፅ(አባሪ 2) 

2. የተጠናቀቀ የመግለጫ ምላሽ (በ6 ገጽ የተገደበ) 
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3. የተጠናቀቀ የፕሮፖዛል ፕሮግራም በጀት (አባሪ 3) 

4. የተጠናቀቀ የሰው ኃይል ፕሮፖዛል ዝርዝር በጀት (አባሪ 4) 

5. ከሌላ ኤጄንሲ ጋር ከፍተኛ ትብብር ወይም የውል ፕሮፖዛል የሚያቀርቡ ከሆነ ከድርጅቱ ዳይሬክተር ወይም ከሌላ ባለስልጣን 

ተወካይ የተፈረመ ደብዳቤ ያያይዙ። 
 

የተጠናቀቁ ማመልከቻዎችአርብ፣ ኤፕሪል 9፣ እኩለ ቀን 12:00 ላይ መግባት አለባቸው። ፕሮፖዛሎች በHSD የመስመር ላይ ማስገቢያ 

መንገድ ወይም  በኢሜይል በኩል መቅረብ አለባቸው።  በኮቪድ-19 ምክንያት በፋክስ፣ በፖስታ ወይም በእጅ የተላለፉ ፕሮፖዛሎች 

ተቀባይነት የላቸውም። 
 

1. በHSD የመስመር ላይ ማስገቢያ መንገድ (http://web6.seattle.gov/hsd/rfi/index.aspx ) 

በኢንተርኔት ግንኙነትዎ ላይ ምናልባት ችግር ካጋጠምዎ እንዳይቸገሩ HSD ከቀነ ገደቡ ከብዙ ሰዓታት በፊት የፕሮፖዛል ሰነዶችን 

እንዲጭኑ ይመክራል። HSD ማመልከቻዎች በመጨረሻው ቀን መድረሳቸውን በማረጋገጡ ኃላፊነት የለበትም።  
 

ለጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ወይም ድጋፍ በመስመር ላይ ማስገቢያ መንገድ ላይ እባክዎን ሞኒክ ሳልየርን ያነጋግሩ: 

monique.salyer@seattle.gov ወይም በ(206) 256-5185 ይደውሉ። 
 

*ወይም* 
 

2. በኢሜይል(HSD_RFP_RFQ_Email_Submissions@seattle.gov ያግኙ)  

የኢሜይል አባሪዎች በ30 ሜባ የተገደቡ ናቸው። ርዕሰ ጉዳዩ መፃፍ አለበት 202104 Community Safety Capacity Building 

RFP ፕሮፖዛል በኢሜይል ከማቅረብ ጋር የተያያዙ ማናቸውም አደጋዎች የአመልካቹ ሀላፊነት ይሆናሉ። አመልካቾች 

ማመልከቻቸውን መድረሱን የሚያረጋግጥ ኢሜይል ይቀበላሉ።  
 

የHSD የባለቤትነት እና ሚስጥራዊ መረጃ  

የዋሽንግተን ግዛት የህዝብ መዝገቦች ህግ (ይፋዊ መረጃዎችን ይፋ ማድረግ / መግለፅ) በዋሽንግተን ስር   

የስቴት ሕግ (ማጣቀሻ RCW ምዕራፍ 42.56፣ የህዝብ መዝገቦች ሕግ)ሁሉም ቁሳቁሶች እንደተቀበሉ ወይም  

በሲያትል ከተማ የተፈጠሩት የህዝብ መረጃዎች ተደርገው ይወሰዳሉ። እነዚህ መዝገቦች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ በእነርሱ ብቻ ግን 

አይገደቡም፡ የተፃፉትን ጨምሮ የRFP/Q መግለጫ ምላሾች፣ የበጀት ሥራ ወረቀቶች፣ የቦርድ ዝርዝር፣ ሌሎች የ RFP/Q 

ቁሳቁሶች የኤሌክትሮኒክ ደብዳቤ በተጨማሪም HSD RFP/Q የማመልከቻ ቁሳቁሶች ለደረጃ አሰጣጥ ኮሚቴ ይለቀቃሉ አባላት እና ሁሉም 

የደረጃ አሰጣጥ ኮሚቴ አባላትለምስጢራዊነት እና ግጭት ህጎችን መፈረም እና ማክበር አለባቸው የፍላጎት መግለጫ። በእነዚህ ቁሳቁሶች 

ላይ የገቡ በግል የሚለዩ መረጃዎች ለሚከተለው ተገዢ ናቸው የዋሽንግተን የህዝብ መዝገቦች ህግ እና ምናልባት ለሶስተኛ ወገን 

ጠያቂ ሊገለጥ ይችላል።  
 
 

http://web6.seattle.gov/hsd/rfi/index.aspx
http://web6.seattle.gov/hsd/rfi/index.aspx
http://web6.seattle.gov/hsd/rfi/index.aspx
mailto:HSD_RFP_RFQ_Email_Submissions@seattle.gov
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/how-to-do-business-with-hsd
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2021 የፕሮፖዛል የማኅበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ ጥያቄ 

የማመልከቻ ማረጋገጫ ዝርዝር 
 

ይህ የማረጋገጫ ዝርዝር ማመልከቻዎ ከማስረከብዎ በፊት የተሟላ መሆኑን ለማረጋገጥ እንዲረዳዎት ነው። እባክዎን ይህንን ቅጽ 

ከማመልከቻዎ ጋር አያስገቡ። 
 

የሚከተሉትን አድርገዋል… 
 

 ገንዘብ ድጋፍ ዕድሎች ድረ ገጽ ላይ የተገኙትን የሚከተሉትን ተጨማሪሰነዶች አንብበው ተረድተዋል? 
 

 የHSD ኤጄንሲ ዝቅተኛ የብቃት መስፈርቶች 

 የHSD ደንበኛ መረጃ እና የፕሮግራም ሪፖርት መስፈርቶች 

 የHSD ኮንትራት መስፈርቶች 

 የHSD የገንዘብ ድጋፍ ዕድል ምርጫ ሂደት 

 የHSD ይግባኝ ሂደት 

 የ HSD የባህል ምላሽ ሰጭ አገልግሎቶችን በገንዘብ ለመደገፍ ቁርጠኝነት 

 የ HSD መመሪያ መርሆዎች 

 የHSD ማስተር ኤጀንሲ አገልግሎቶች ስምምነት ናሙና 
 
 

 ባለ 2 ገጽ የማመልከቻ ሽፋን ገፅ (አባሪ 2)ተጠናቋል እንዲሁም ተፈርሟል?* 

• ማመልከቻዎ የተወሰኑ የአጋር ወኪሎችን ከጠቀሰ የእነዚህ ኤጀንሲዎች ተወካዮችም የማመልከቻው ሽፋን ወረቀት ላይ መፈረም 

አለባቸው። 
 

 የመግለጫውንምላሽ እያንዳንዱን ክፍል አጠናቀዋል? 
 

 የታቀደውን የፕሮጀክት በጀት ሙሉ በሙሉ (አባሪ 3) አጠናቀዋል?* 
 

 ሙሉ የቀረበውን የሰራተኞች ዝርዝር በጀት (አባሪ 4) አጠናቀዋል? * 
 

 የሚከተሉትን የድጋፍ ሰነዶች አያይዘዋል? * 

 ወቅታዊ ማረጋገጫ ለትርፍ ያልተቋቋመ መሆኑን ማረጋገጫ ወይም የመዋሃድ ማስረጃ ወይም እንደ የህጋዊ አካል ሁኔታ፣ 

የሚመለከተው ከሆነ 
 

*እነዚህ ሰነዶች ለፕሮፖዛል መግለጫ ክፍል ባለ 6 ገጽ ገደብ ላይ አይቆጠሩም። 
 

ሁሉም ማመልከቻዎች ለሲያትል ሰብዓዊ አገልግሎት መምሪያ እስከ አርብ፣ ኤፕሪል 9፣ እኩለ ቀን 12፡ 00 ድረስ የሚገቡ ናቸው። ከዚህ 

የጊዜ ገደብ በኋላ የደረሱ የማመልከቻ ጥቅሎች ከግምት ውስጥ ላይገቡ ይችላሉ። ለማስረከብ መመሪያዎች ለማግኘት ክፍል I ን 

ይመልከቱ። 

http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
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Seattle Human Services Department (የሲያትል ሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ) 

የ2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ግንባታ የፕሮፖዛል ጥያቄ 

የማመልከቻ ሽፋን ገፅ 
 

1. የአመልካች ድርጅት፡        

2. የድርጅቱ ሥራ አስፈፃሚ/ መሪ፡        

3. የድርጅት የመጀመሪያ ደረጃ ተጠሪ  

 ስም፡        ርዕስ:       

 አድራሻ፡       

 ኢሜይል፡       

 ስልክ #:       

4. የድርጅቱ ዓይነት 

   ለትርፍ ያልተቋቋመ   ለትርፍ የተቋቋመ   የህዝብ ወኪል   ሌላ (ይግለጹ)፡       

5. የፌደራል ግብር መታወቂያ ወይም 

EIN የሚመለከተው ከሆነ፡ 

      6. የDUNS ቁጥር 

የሚመለከተው ከሆነ፡ 

      

7. WA የንግድ ፈቃድ ቁጥር የሚመለከተው ከሆነ፡       

8. ትኩረትየሚሰታቸው ሰው(ዎች) ፕሮግራም 

የሚከተሉትን አገልግሎቶች ይሰጣል 

(የሚመለከተው ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ፤ 

ምልክት የተደረገባቸው በመግለጫው ውስጥ 

ከሚያገለግሏቸው ጋር መዛመድ አለባቸው)፡  

      ጥቁር/ አፍሪካ አሜሪካዊ  

      የአገሪቱ ተወላጅ  

      የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ  

      ስፔይን/ ላቲን  

      ስደተኛ ወይም የፈለሰ  

      ሌላ ፣ እባክዎን ይግለጹ፡  

9. የተጠየቀው የገንዘብ ድጋፍ መጠን፡       

10. የእርስዎ ፕሮግራም የፖሊስን ተግባር ይተካል?  

11. ድርጅትዎ ወይም ለፖሊስ ተግባር አብሮ ምላሽ 

የሚሰጥ ይሆናል? 

12. ሌላ?  

(ለክትትል ዓላማ ብቻ) 

አዎ ወይም አይ 

 

አዎ ወይም አይ 

______________ 

13. ፕሮግራምዎ በየትኛው የከተማ ምክር ቤት 

አውራጃ ይገኛል? 

የምክር ቤት አውራጃ ፍለጋ ገጽ 

      

14. የባልደረባ ኤጀንሲ (የሚመለከተው ከሆነ)፡       

 ስም፡       ርዕስ:       

 አድራሻ፡       

 ኢሜይል፡       ስልክ ቁጥር፡       

 የአጋር ወኪል የታቀዱ ተግባራት መግለጫ፡ 

       
 

የአጋር ወኪል ተወካይ ፊርማ፡  ቀን፡  
 

 

http://www.seattle.gov/council/meet-the-council/find-your-district-and-councilmember
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15. የባልደረባ ኤጀንሲ (የሚመለከተው ከሆነ)፡       

 ስም፡       ርዕስ:       

 አድራሻ፡       

 ኢሜይል፡       ስልክ ቁጥር፡       

 የአጋር ወኪል የታቀዱ ተግባራት መግለጫ፡ 

       
 

የአጋር ወኪል ተወካይ ፊርማ፡  ቀን፡  
 

ከሁለት በላይ የአጋር ድርጅቶች የሚያመለክቱ ከሆነ ተጨማሪ ክፍሎችን ይጨምሩ። 

 

16. የፊስካል ስፖንሰር (የሚመለከተው ከሆነ)፡       

 

ስም፡       ርዕስ:       

አድራሻ፡         

ኢሜይል፡       ስልክ ቁጥር፡       

የፊስካል ስፖንሰር መስፈርቶች ሰነድ አንብቤ ተረድቻለሁ እናም አመልካቹ የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኝ ከሆነ ሁሉንም ግዴታዎች 

አከብራለሁ። 
 

የፊስካል ስፖንሰር ተወካይ ፊርማ፡ _____________________________ ቀን፡ ___________ 
 

የአመልካች/ መሪ ድርጅት የተፈቀደ አካላዊ ፊርማ  

እስከማውቀው እና በእኔ እምነት፣ በዚህ ማመልከቻ ውስጥ ያለው መረጃ ሁሉ እውነተኛ እና ትክክለኛ ነው። ለአመልካቹ የገንዘብ ድጋፍ 

ከተደረገ ሁሉንም የውል ግዴታዎችን በሚፈጽም በአመልካቹ የአስተዳደር አካል ሰነዱ በተገቢው ፈቃድ ተሰጥቶታል። 

የተፈቀደለት ተወካይ ስም እና ማእረግ፡       

የተፈቀደለት ተወካይ ፊርማ፡  ቀን፡       
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2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅምለፕሮፖዛሎች ጥያቄ አዘገጃጀት 

የቀረበው የፕሮጀክት በጀት 

ጁላይ 1፣ 2021 - ዲሴምበር 31፣ 2022 
 

የበጀት ቴምፕሌት የኤክሴል ስሪቶች በHSD የገንዘብ ድጋፍ እድል ድረ ገጽ ማመልከቻ ገጽ ላይ ይገኛሉ። ስለ የወጪ ምድቦች ማብራሪያ 

የBARS ምደባ (አባሪ 4)ን ይመልከቱ። 

የአመልካች ስም፡       

የቀረበው የፕሮግራም ስም፡       

 

 የገንዘብ መጠን በገንዘብ ምንጭ  

እቃ 
የተጠየቀ የHSD 

የገንዘብ ድጋፍ 
ሌላ1 ጠቅላላ ፕሮጀክት 

1000 - የሰራተኞች አገልግሎቶች 

1110 ደመወዞች (ሙሉ እና የትርፍ ሰዓት)       $                       

1300 ተጨማሪ ጥቅሞች     $                       

1400 ሌሎች የሰራተኛ ጥቅሞች2   $ 

ንዑስ ድምር- የግል አገልግሎቶች   $                      $                       $                       

2000 - 4000 - አቅርቦቶች፣ ሌሎች 

አገልግሎቶች እና ክፍያዎች 

2100 የቢሮ አቅርቦቶች       $                      

2200  የስራ ማስኬጃ አቅርቦቶች32      $                       

2300  ጥገና እና ጥገና አቅርቦቶች   
$  

3100  ባለሙያ እና አማካሪ አገልግሎቶች4   
$  

3140  ሥራ ስምሪት ኮንትራት5   
$  

3150  የዳታ ሂደት   
$  

3190  ሌሎች ሙያዊ አገልግሎቶች6   
$  

3210  ስልክ   
$  

3220  ፖስታ   
$  

3300  የመኪና ወጪ   
$  

3310  ስምምነት እና ጉዞ   
$  

3400  ማስታወቂያ   
$  

3500  ማተም እና ማባዛት   
$  

3600  መድን   
$  

3700  የህዝብ መገልገያ አገልግሎቶች   
$  

3800  ጥገና    
$  

3900  ኪራዮች - ሕንፃዎች   
$  

           ኪራዮች - መሣሪያዎች   
$  

4210  የትምህርት ወጪ   $ 

4290  ሌሎች ልዩ ልዩ ወጪዎች7     $                       

4999  ቀጥተኛ ያልሆኑ ተቋማት እና አስተዳደር 

(F & A) ወጪዎች8     $                       

http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
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ንዑስ ድምር - አቅርቦቶች፣ ሌሎች 

አገልግሎቶች እና ክፍያዎች  $                       $                        $                       

ጠቅላላ ወጪዎች  $                       $                        $                       

 
1 ከላይ ባለው “ሌላ” በሚለው አምድ (ዶች) ስር የተካተቱ 

የተወሰኑ የገንዘብ ምንጮችን መለየት- 
 

2ሌሎች የሰራተኞች ጥቅሞች - ከዚህ በታች ይለዩ (የቢሮ 

አቅርቦቶችን አያካትቱ): 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

ጠቅላላ  $   ጠቅላላ $ 
3 የስራ ማስኬጃ አቅርቦቶች (የቢሮ አቅርቦቶችን አያካትቱ) - ከዚህ 

በታች ይለዩ፡  
 

4የባለሞያ እና አማካሪ አገልግሎቶች- ከዚህ በታች ይለዩ:  

   $      $  

   $      $  

   $      $  

   $      $  

ጠቅላላ  $   ጠቅላላ  $  
5ሥራ ስምሪት ኮንትራት- ከዚህ በታች ይለዩ፡ 

 
6ሌሎች ሙያዊ አገልግሎቶች - ከዚህ በታች ይለዩ፡ 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

ጠቅላላ  $   ጠቅላላ $ 
7ሌሎች ልዩ ልዩ ወጪዎች - ከዚህ በታች ይለዩ: 

 

8ቀጥተኛ ያልሆኑ ተቋማት እና የአስተዳደር (F & A) ወጪዎች 

- ከዚህ በታች ይለዩ፡ 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

   $     $ 

ጠቅላላ  $   ጠቅላላ $ 

 
8 ቀጥተኛ ያልሆኑ ተቋማት እና የአስተዳደር (F&A) ወጭዎች - እነዚህ ወጪዎች እንደ ያልታወቁ፣ ያልታወቁ ወጪዎች፣ ወይም አስተዳደራዊ 

ወጪዎች ተብለው ተጠቅሰዋል። እነዚህ የድርጅቱን መደበኛ የንግድ ሥራዎች ለማከናወን የወጡ ትክክለኛ ወጭዎች እና በቀላሉ 

በፕሮግራም ወጪነት የማይታወቁ ወይም በቀጥታ የተከፈሉ በመሆናቸው የእያንዳንዱን ተጠቃሚ ድርሻ በትክክል ለመገምገም 

ያስቸግራል። እነዚያ ቀጥተኛ ያልሆኑ የF&A ወጪዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ 
• አጠቃላይ አስተዳደር 

• መምሪያ አስተዳደር 

• የስራ አመራር እና ጥገና 

• የህንፃ እና የመሣሪያዎች ዋጋ መቀነስ የካፒታል ያልሆነ ፍላጎት 

• የካፒታል ያልሆነ ፍላጎት 
 

ወኪሉ በፌዴራል የተፈቀደ ደረጃ አለው?  አዎ  አይ 

አዎ ከሆነ ተመኑን ያቅርቡ።       



አባሪ 4 

14 

 

2021 የማህበረሰብ ደህንነት አቅም ለፕሮፖዛል ጥያቄ ማዘጋጀት 

የቀረበው የሰራተኞች ዝርዝር በጀት 

ጁላይ 1፣ 2021 - ዲሴምበር 31፣ 2022  
 

የበጀት ቴምፕሌት የኤክሴል ስሪቶች በHSD የገንዘብ ድጋፍ እድል ድረ ገጽ ማመልከቻ ገጽ ላይ ይገኛሉ  
 

የአመልካች ድርጅት ስም፡       

የቀረበው የፕሮግራም ስም፡       

 

የኤጀንሲው የሙሉ 

ሰዓት ተቀራራቢ (Full-
Time Equivalent (FTE)) = 

      በሳምንት የሚሰራባቸው ሰዓታት መጠን በገንዘብ ምንጭ (ጮች) 

የሥራ መደቡ መጠሪያ የሰራተኞች ስም 
የሰዓት 

ክፍያ  

ይህ የገንዘብ 

ድጋፍ በሳምንት 

ስንት ሰዓት 

ይከፍላል 

የተጠየቀ የHSD ገንዘብ 
($) 

ሌላ የገንዘብ ምንጭ ጠቅላላ ፕሮግራም 

       

       

       

       

       

       

ንዑስ ድምር- ደመወዝ     

የሰራተኞች ጥቅሞች፡ 

FICA    

ጡረታ ክፍያ/ ጡረታ    

የኢንዱስትሪ መድን    

ጤና/ ጥርስ    

የሥራ አጥነት ካሳ    

ሌሎች የሠራተኛ ጥቅሞች    

ንዑስ ድምር- የሰራተኞች ጥቅሞች፡    

ጠቅላላ የሠራተኛ ወጪዎች (ደመወዝ እና ጥቅሞች)፡    

 

http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
http://www.seattle.gov/humanservices/funding-and-reports/funding-opportunities
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በእቃ መመሪያ የወጪዎች BARS ምደባ  

  

ሰብኮንትራት የተደረጉ ፕሮግራሞች  

  
1000  የሰራተኛ አገልግሎቶች- በኤጀንሲው ለተቀጠሩ ሁሉም ሰዎች የሚሰጥ የደመወዝ እና ተያያዥ የሠራተኛ ጥቅማጥቅሞችን ያካትታል። 

  
  1100  ደመወዝ - ለተሰጡ የሰራተኛ አገልግሎቶች የሚከፈሉ ክፍያዎች። 

  
    1110  ደመወዝ (ሙሉ እና የትርፍ ሰዓት)- የሙሉ እና የትርፍ ሰዓት ሰራተኞች ለሚሰጡት አገልግሎቶች 

የሚከፈሉ ደመወዝዎች። 
  

    1190  ሌሎች ደሞዝዎች- ጊዜያዊ እና የማያቋርጡ ሰራተኞች ለሚፈጽሟቸው አገልግሎቶች የሚከፈሉ 

ደመወዝዎች። 

ምሳሌዎች፡   የሥራ ጥናት፣ የCETA ሽፋን  
  

    1220  የትርፍ ሰዓት- ከመደበኛ የሥራ ሰዓት መስፈርቶች ውጪ ለሚከናወኑ አገልግሎቶች ከመደበኛ ደመወዝ 

በተጨማሪ የሚከፈሉ ክፍያዎች።  
  

  1300  ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞች  
  

    1310  FICA  
  

    1320  ጡረታ ክፍያ እና ጡረታ  
  

    1330  የጤና እንክብካቤ  
  

    1340  የኢንዱስትሪ መድን እና የሕክምና ዕርዳታ  
  

    1360  የጥርስ  
  

    1380  የሥራ አጥነት ካሳ  
  

  1400  ሌሎች የሰራተኛ ጥቅሞች- ሌሎች የፍሪንጅ ጥቅሞች ከዚህ በላይ ያልተመደቡ፣ራዕይን፣ የአካል ጉዳት መድን፣ 

የሕይወት መድን፣ የሠራተኞች ዕርዳታ ፕሮግራም፣ የአውቶቡስ ማለፊያ ድጎማ፣ እና የጡረታ እቅድ አስተዳደራዊ 

ወጪዎችንብቻ የሚያጠቃልሉ። 
  

2000  አቅርቦቶች- የሚጠቀሙባቸውን መጣጥፎች ወይም ሸቀጣ ሸቀጦችን ያካትታል።  
  

  2100  የቢሮ አቅርቦቶች- በቢሮ ውስጥ አገልግሎት ላይ የሚውሉ አቅርቦቶችን እና ቁሳቁሶችን ብቻ ያጠቃልላል። 

ምሳሌዎች፡ የቢሮ የጽሕፈት መሣሪያዎች፣ ቅጾች እና አነስተኛ መሣሪያዎች (ከ$5,000 ዶላር በታች ዋጋ ያላቸው፣ 

ከኮምፒዩተር እና ከሶፍትዌር በስተቀር)።  
  

  2200  የስራ መስሪያ አቅርቦቶች- የአሠራር ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚያገለግሉ አቅርቦቶች። 

ምሳሌዎች፡ የግብርና አቅርቦቶች፣ ኬሚካሎች፣ መድኃኒቶች፣ የላቦራቶሪ አቅርቦቶች፣ የፅዳት እና የአካባቢ ጽዳትና 

ንፅህና አቅርቦቶች፣ ለሰው ፍጆታ የሚሆን ምግብ፣ ቅባቶች፣ የቤተሰብ እና ተቋማዊ አቅርቦቶች።  
  

  2300  ጥገና እና ጥገና አቅርቦቶች - ለጥገና እና ለጥገና አገልግሎት የሚውሉ አቅርቦቶች፡፡  

ምሳሌዎች፡ የግንባታ ቁሳቁሶች እና አቅርቦቶች፣ ቀለሞች እና የስዕል አቅርቦቶች፣ የውሃ አቅርቦቶች፣ የሞተር 

ተሽከርካሪ ጥገና እና ትናንሽ መሣሪያዎች።  
  

  2500  የነዳጅ ዋጋ  
  

    2510  ጋዝ  
  

    2520  ናፍጣ  
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    2530  ማሞቂያ  

  
    2590  ሁሉም ሌሎች የነዳጅ ወጪዎች- ከዋሽንግተን የተፈጥሮ ጋዝ (ኮድ 3700) በስተቀር 

  
  2600  አናሳ የመረጃ ማቀነባበሪያ ዕቃዎች  

  
    2610  የግል ኮምፒተር እና አታሚ ውቅሮች- ዋጋ በአንድ እቃ አሰራር ከ$1000 በላይ እና ከ$5,000 በታች። 

  
    2620  የሶፍትዌር ግዢዎች- በአንድ እቃ ከ$5,000 በታች። 

  
3000-  
4000  

ሌሎች አገልግሎቶች እና ክፍያዎች  
  

    3100  
  

የባለሙያ እና አማካሪ አገልግሎቶች - ባልተደጋገመ ሁኔታ የሚከናወኑ አገልግሎቶች። 

ምሳሌዎች፡ የሂሳብ ምርመራ አገልግሎቶች፣ የሂሳብ አያያዝ አገልግሎቶች፣ ልዩ የሕግ አገልግሎቶች እና 

ሌሎች የግለሰብ እና የአንድ ጊዜ አገልግሎቶች።  
  

    3140  
  

ሥራ ስምሪት ኮንትራት- ለግለሰቦች ወይም ለንግድ ድርጅቶች ለጊዜያዊ ወይም ለአጭር ጊዜ አገልግሎት 

የሚከፈሉ ክፍያዎች። 

ምሳሌዎች፡  የሰው ኃይል ሰዎች፣ ኬሊ ገርልስ  
  

    3150  የመረጃ ሂደት- ሁሉም የመረጃ ሂደት ክፍያዎች። 
  

    3190  ሌሎች ሙያዊ አገልግሎቶች- ከላይ በተጠቀሱት ምደባዎች ያልተሸፈኑ ሙያዊ አገልግሎቶች። 

ምሳሌዎች:  የፅዳት አገልግሎት፣ የመከላከያ አገልግሎቶች፣ የፎቶግራፍ አገልግሎቶች (የፊልም 

ማቀነባበሪያ) እና ሌሎች የሙያ አገልግሎቶች።  
  

    3210  ስልክ- የመጫኛ፣ ረጅም ርቀት፣ የማውጫ አገልግሎት እና የአካባቢ የስልክ አገልግሎት ወጪዎችን 

ያካትታል። 
  

    3220  ፖስታ- ሁሉንም ሜትር ፖስታ፣ ቴምብሮች፣ የፖስታ ፈቃዶችን ያካትታል።  
  

    3290  ሌሎች ግንኙነቶች- የ Western Union (ዌስተርን ዩኒየን) ወጪዎችን ያካትታል። 
  

    3300  የመኪና ወጪ- የሊዝ እና የሞተር ፑል ክፍያዎችን ያካትታል። 
  

    3310  ስምምነት እና ጉዞ- ይፋዊ ግዴታዎችን በማከናወን ሠራተኛው ያወጣቸውን የትራንስፖርት፣ የምግብ እና የማረፊያ 

ወጪዎችን ያካትታል።  በስራ አስፈፃሚ ቦርድዎ የተፈረመ የስምምነት እና የጉዞ ፈቃድ ማንኛውንም 

የስብሰባ እና የጉዞ ወጪን የሚከፍል ቼክ ጋር አብሮ መቅረብ አለበት። 
  

    3320  የግል የመኪና አበል- የሊዝ እና የሞተር ፑል ክፍያዎችን ያካትታል። 
  

    3390  ሌሎች የትራንስፖርት ወጪዎች- ከላይ በተጠቀሱት ምደባዎች ያልተሸፈኑ የትራንስፖርት ወጪዎች። 
  

    3400  ማስታወቂያ- የማስታወቂያ ወጪን፣ የሕዝብ ማስታወቂያዎችን ማተም፣ የጨረታ ማስታወቂያዎች እና 

ሌሎች እንደዚህ ዓይነቶቹን ያካትታል። 
  

  
 


