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ናይ ወለድ ቅጥዒ – ንመይ 14, 2021 

እዚ ናይ ወለድ ቅጥዒ ምስ መረከቢ መምርሒኡ ኣብዚ ምርካብ ይከኣል  መረከቢ መዓልቱ ድማ መይ 14 ኣብ 11:59 p.m. እዩ 
ድሌት ዘለዎም ነገድቲ ናይ ወለድ ቅጥዒ ቅድሚ ምርካቦም እዚ ሰነድ እዚ ክግምግምዎ ክበረታትዑ ኣለዎም።  

ሕቶታት? 

ብዛዕባ Fresh Bucks ወይ ብዛዕባ እቲ መረጻ ከይዲ ሕቶ እንተሊኩም፣ ብኽብረትኩም ንኣሊሳ ፓትሪክ ኣብ 

FreshBucksRetail@seattle.gov ኢመይል ግበሩ ወይ ናብ 206-256-5501 ደውሉ። ክትድውሉ ከለኹም፣ ብኽብረትኩም 

ትዛረብዎ ቋንቋ ዘመላኽት eመልእኽቲ ግደፉ፣ ኣስተርጓሚ ኣዳሊና ድማ መሊስና ክንድውለልኩም ኢና።  
 

I. ድሕረ ባይታን መእተዊን  
Fresh Bucks ቤተ ሰበትን ውልቀ ሰባትን ናይ ምግቢ በጀቶም ንከስፍሑ ዝሕግዝ ብናይ Seattle ከተማ ሓለዋን ከባቢን ቤት ጽሕፈት 

ዝካየድ ኣብ ስያትል መሰረት ዝገበረ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ናይ ምግቢ ፕሮግራም እዩ። ካብ ጃንዋሪ 2021፣ ናብ 12,000 ዝጽግዑ ገዛውቲ 

አብ ናይ Fresh Bucks ቫወቸር ፕሮግራም ተመዝጊቦም እዮም። ተሳተፍቲ ገዛውቲ ኣብ ናይ ተሳተፍቲ ሓረስቶት ዕዳጋታት፣ ናይ ሕርሻ 

ቦታን መደብራትን ፍራምረታትን ኣሕምልቲን ንክገዝኡ $40 ብወርሒ ይወሃቦም።  

https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
mailto:FreshBucksRetail@seattle.gov
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Fresh Bucks ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ላቲንክስ፣ ጸለምቲ/ኣፍሪካን ኣሜሪካውያን፣ ኣሜሪካ ህንዳውያን/ኣላስካ ተወለድቲ (American 

Indian/Alaska Native, AIAN)፣ ከምኡውን ናይ ሃዋይ ፓስፊክ ደሴት ተወለድቲ (Native Hawaiian Pacific Islander, 

NHPI) ማሕበረ ሰባት፣ ከምኡውን ስደተኛታት፣ ብፍላይ ድማ ንናይ ቋንቋ ሕጽረት ዘለዎም ሰባት ጥዕንኡ ዝተሓለወ ምግቢ ኣብ ምርካብ፣ 

ኣብ ናይ ትኹረቱ ዝተሓለወ ናይ Fresh Bucks ቫውቸር ምዝገባ ናይ ዘርኢ ኣፈላላይ ንከይህሉ ዓሊሙ ይርሕ ኣሎ። ኣብ 2020, 70% 

ዝተመዝገቡ ሰባት ካብዞም ቅድሚያ ዝወሃቦም ህዝቢታት እዮም ነይሮም።  

Fresh Bucks ነጋዳይ ምስፋሕ 
ኣብ 2021፣ Fresh Bucks ካብ ናይ ወረቐት ቫውቸር ናብ ናይ e-benefit ሲስተም ይሰጋገር ኣሎ፣ እዚ ድማ ንዓማዊልን ነገድቲን እዚ 
ጥቕማ ጥቕሚ ንምጥቃም ቀሊል ይገብረሎም። ናብዚ ሓድሽ ሲስተም ክንሰጋገር ከለና፣ እቲ ከተማ ናይ Fresh Bucks ንግዲ ኔትዎርክ 
የስፍሕ ኣሎ ማለት እውን እዩ። Fresh Bucks ንኩሎም ባህሊታት፣ ዘርኢን ቋንቋታትን ዓዳሚ ናይ መደብር ከባቢ ምስ ዝፈጥሩን 
ዝተፈላለዩ ጽፈት ዘለዎም ናይ ፍሬሽ ምህርቲታት ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣብ ዝነብሩሉን ዝሰርሑሉን ቦታ ብቐጸሊነት ከቕርቡ ም 
ዝኽእሉ ሓቢሩ ክሰርሕ ይደሊ እዩ። ግዜኣዊ ናይ ነጋዳይ ኔትዎርክና ሓደ ናይ ሱፐርማርኬት ቸይን፣ ሓሙሽተ ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ 
ነገድቲን ኩሎም ኣብ Seattle ዘለዉ ናይ ሓረስቶት ዕዳጋታትን ዘካተተ እዩ። ኣብ 2021፣ ክሳብ ሰለስተ ዝኾኑ ሓደሽቲ ናይ ሱፐር 
ማርኬት ቸይናትን/ወይ ዓርሶም ብዝኸኣሉ ሰባት ዝውነኑ ግሮሰሪ መደብራት ከምኡውን ክሳብ ሸሞንተ ዝኾኑ ናይ ምግቢ ነገድቲ 
ክንመርጽ ኢና። ኣብዚ ሰነድ እዚ ዘሎ ናይ ምርጫ ከይዲን ናይ ወለድ ቅጥዒን ንናይ ኣናእሽተይ ምግቢ ነገድቲ እዩ። ናይ ሱፐር 

ማረኬታትን ግሮሰሪ መደብራትን ማመልከቻ መረጻ ከይዲ ኣብዚ ምርካብ ይከኣል. 
 

II. ናይ ኣናእሽተይ ምግቢ ነገድቲ መረጻ ከይዲ ሓፈሻዊ ርኢቶ 
ናይዚ ምስፋሕ እዚ መባእታዊ ሽቶታት ሓዲኡ ዓማዊል Fresh Bucks ክጥቀሙሎም ዝኽእሉ ናይ ኣናእሽተይ፣ ዓርሶም ዝኸኣሉ ናይ 

ምግቢ ነገድቲ ቁጽሪ ምውሳኽ እዩ፣ ኣብ ንዝኾነ ባህሊ ዝውክሉ ምግቢታት ዘዳልዉ ነገድቲን/ወይ ውሑድ ናይ Fresh Bucks 

ተጠቃሚነት ኣብ ዘለዎም ቦታታት ንዝርከቡ ነገድቲን ዝነበሩ ናይ Fresh Bucks ነገድቲን ትኹት ብምሃብ (ንዝርዝር ገጽ 4 ረኣዩ)። 

ንኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ግሮሪታት ምሻጥ ናይቲ ቢዝነስ ሞዴል ዓብዪ ኣካል ዝኾነሎም ዓመታዊ ኣታዊኦም ድማ ነይ Seattle 

ከተማ ሪፖርት ከምዝብሎ ካብ $2 ሚልዮን ዘይበዝሕ ዓርሶም ዝኸኣሉ ትካላት ኢልና ንጽውዖም። እዚ ድማ ኣናእሽተይ ዕዳጋታት፣ ዝኾነ 
ባህሊ ዝውክሉ ግሮሰሪታት፣ ከምኡውን ናይ ሕርሻ ቦታታት የካትት እዚኦም ጥራሕግን ኣይኮኑን። 

ናይ መረጻ ከይዲ 
በዞም ዝስዕቡ በዓል ክልተ ደረጃ ከይዲታት ክሳበብ ሸሞንተ ዝኾኑ ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ክንመርጽ ኢና: 

ደረጃ 1: ናይ ወለድ ቅጥዒ ገምጋም። ንምምዝጋብ፣ ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ መጀመርያ ናይ ወለድ ቅጥዒ መሊኦም 

ከረክቡ ኣለዎም ንሱ ድማ ኣብዚ ምርካብ ይኽእሉ  . ናይቲ ከተማ ስታፍ ማሕበረሰብ ኣጋራትን ብቑዕነት ንምግምጋም፣ 
መረጻ ንምሃብ፣ ከምኡውን ፕሮግራማቲክ ኣግባባዊነት ንምሕላው ነቶም ምላሻት ክግምግምዎም እዮም (ነገድቲ ንዝኾነ ባህሊ 
ዝውክሉ ምግቢታት የቕርብን/ወይ ኣብ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ዝተመደበ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ገጽ 4 ተዘርዚሩ ኣሎ)። 
ጂኦግራፊያውን ባህላውን ብዝሕነት ዘለዎም ናይ Fresh Bucks ዓማዊል ብኣግባቡ ንምግልጋል፣ እዚ ናይ ገምጋም ከይዲ ኣብ 
መላእ ናይ Fresh Bucks ነገድቲ ኔትዎርክ ዘሎ ናይ ነገድቲ ድሌተት ገምጋም ከካትት እዩ። ዕላማና ንናይ Fresh Bucks 
ዓማዊል ክንድ ዝከኣል ናይ ፍሬሽ ምህርቲታት መጠቀሚ ቦታታት ምድላውን ብዝተኸኣለ መጠን ድማ ንባህሎም ዝውክል 
መማረጺ ክህሉ ምግባርን እዩ።  

 
ደረጃ 2: ናይ ሳይት ምብጻሓት። ኣብ ደረጃ 1 ዝተመረጹ ነገድቲ ኣብዞም ናይ ሳይት ምብጻሓት ንክሳተፊ ክዕደሙ እዮም። ናይ 

Fresh Bucks ስታፍ ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም ዝበለጸ ንምብርህራህን ናይቲ መደብር ድሉውነትን ብቕዓትን ንምግምጋምን፣ ናይ 
ምህርቲ ማኔጅመንትን፣ ማሕበረ ሰባዊ ምትእትታው ንምብርህራህን ዝተመረጹ ነገደቲ ክበጽሕ እዩ። ናይ ሳይት ምብጻሓት 

ብናይቲ መደብር ተረከብቲ ዝመርጽዎ ቋንቋ ክካየዱ እዮም። ድሕሪ ናይ ሳይት ምብጻሓት፣ እቲ ናይ Fresh Bucks ጉጅለ ናይ 
መወዳታ ናይ ነገድቲ መረጻ ክገብር እዩ።  

ናይቶም ዝተመረቲ ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ግዜ ገደብ ብናይ ዘድልዮም ናይ ሓገዝ ደረጃን ናይ ኮንትራክቲንግን ቴክኖሎጂን 

ኢንተግሬሽን ከይዲን መሰረት ዝተፈላለዩ ክኾኑ እዮም። እዚ ናይ e-benefit ሲስተም ኣብ ሓደሽቲ ዝተመረጺ መደብራት ኣብ 2021-

http://www.seattle.gov/environment/sustainable-communities/food-access/fresh-bucks/retail-partners
https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
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2022 ክጸንሕ ክንገብር ዕላማ ኣለና። ኣብዚ ዓመት እዚ ዘይተመረጹ ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ክፈልጡ ክግበር እዩ ሓበሬታቶም ድማ 

ንናይ መጻኢ መረጸ ከይዲ ተቐሚጡ ክጸንሕ ክግበር እዩ።  

III. ናይ ብቑዕነት ረቋሒታት  
ነገድቲ ንብቑዕነት ኣብ ግምት ንምእታው እዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት ከማልኡ ኣለዎም። ብተወሳኺ፣ ነገድቲ እንተንኢሱ ኣብ ሓደ ናይ 

ንባህሊ ዘትኮሩ ግሮሰራት ክፋል ዝምደብ ክኸውን ኣለዎ ወይ እንተንኢሱ ትሕት ክብሉ ዝተዘርዘሩ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣብ 

ሓዲኡ ዘገልግሉ ክኾኑ ኣለዎም።  

ዘድልዩ ረቛሒታት  
ነገድቲ ብቑዓት ንክኾኑ ኩሎም ዝስዕቡ ረቛሒታት ከማልኡ ኣለዎም።     

• ናይ ነጋዳይ ዓመታዊ ኣታዊ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ነይ ቢዝነስን ስራሕን (business and occupation, B&O) ግብሪታት ናይ 

Seattle ከተማ ፋይናንን ምምሕዳርን ኣገልግሎት ክፍሊ (Department of Finance and Administrative Services) 

ሪፖርት ከምዝብሎ ካብ $2 ሚልዮን ክሓልፍ የብሉን።  

• ነጋዳይ ዝሰርሕ ናይ Seattle ከተማ ናይ ንግዲ ፈቓድ ክህልዎ ኣለዎ። 

• እቲ ነጋዳይ ናይ ግብሪ መኽፈሊ መለለዪ ቁጽሪ ክህልዎ ኣለዎ ክሕተት ከሎ ድማ ናይ IRS W-9 ቅጥዒ ከረክብ ኣለዎ።  

• እቲ ነጋዳይ እንተንኢሱ 10 ዓይነታት1 ናይ ፍሬሽ ምህርቲታት ዝሓዘ ዝርዝር ክህልዎ ኣለዎ። 

• እቲ ነጋዳይ ናይ Fresh Bucks ፕሮሰሲንግ ኣፕ ንምሕጋዝ Wi-Fi ወይ ናይ ሞባይል ዳታ ክህልዎ ኣለዎ። 

 
1 ናይ ምህርቲ ዓይነት ከብ ሕድሕዶም ዝፈላለዩ ናይ ምህርቲ ኣይተማት ይውክል፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ናይ ምህርቲ ዓይነት ካብ ዝህቡ ቫርያንት። 
ንኣብነት፣ ኣፕል እቲ መደብር ዝተፈላለዩ ናይ ኣፕል ዓይነታት ዋላ የቕርብ ከም ሓደ ዓይነት ምህርቲ ይሕሰብ።  
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ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲን ንዝኾነ ባህሊ ዝውክሉ ግሮሰራትን 

ጠረቤዛ 1: ነገድቲ እንተንኢሱ ኣብ ሓደ ናይ ንባህሊ ዘትኮሩ ግሮሰራት ክፋል ዝምደብ ክኸውን ኣለዎ ወይ እንተንኢሱ ትሕት 
ክብሉ ዝተዘርዘሩ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣብ ሓዲኡ ዘገልግሉ ክኾኑ ኣለዎም። 

ቅድሚያ ዝወሃቦም ባህሊ ዝውክሉ ግሮሰራት ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ 

• ኤስያውያን ግሮሰራት  
• ምበብራቕ ኣፍሪካውያንን/ወይ ሃላል ግሮሰራት 

• ላቲንክስ ግሮሰራት 

እዞም ባህሊ ዝወክሉ ግሮሰራት ኣብ ናይ 2020 ናይ 
Fresh Bucks ዓማዊል ጽንዓትን ምስ Fresh Bucks 
ምስ ዝሰርሑ ናይ ማሕበረ ሰብ ድርጅታት ኣብ ዝተገበሩ 
ዝርርባትን እዮም ተፈሊጦም። 

*ማስታወሻ: ዝጽበይዎም ረቛሒታት ዘማልኡ ኣብዚ 
ዝተመደቡ ግሮሰራት ዝርዝር ብቑዓት እዮም፣ ዋላ ቦትኦም ኣብ 
ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣይኹን።  

 

ቅድሚያ ዝወሃቦም 1 ጎረባብቲ:  

• South Park, Delridge, High Point, Georgetown 

• ቢተር ሌክ፣Bitter Lake, Haller Lake, Lake City 

• International District, Beacon Hill, Central 
District, and Belltown 

ቅድሚያ ዝወሃቦም 2 ጎረባብቲ: ናይ ዘርኢን ማሕበራዊ ማዕርነትን 
ኢንዴክስ (Race and Social Equity Index, RSE) ልዑል 
ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ (ኣብ ጥብቆ A ካርታ ይርኣዩ) 
 

ቅድሚያ ዝወሃቦም 1 ጎረባብቲ ንናይ ፍሬሽ ምህርቲታት ውሱን 
ኣቕርቦት ኣብ ዘለዎም ቦታታትን/ወይ ናይ Fresh Bucks ነገድቲ 
ዝነብሩ ናይ Fresh Bucks ዓማዊል ዝነብሩሎም ቦታታተ እዮም። 

ቅድሚያ ዝወሃቦም 2 ጎራባብቲ ብ Seattle ከተማ RSE ኢንዴክስ 
መዛሕትኦም ነበርቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ብናይ ጥዕናን ካልኦት 
ብዘርኢ ዝመጹ ኣፈላላያትን ዝኾኑሎም ቦታታተ እዮም። ኣብ 
ቅድሚያ ዝወሃቦም 1 ጎረባብቲ ንዘለዉ ነገድቲ መማረጺታት ክህብ 
እዩ። ጥብቆ A ብምርኣይ ናይ RSE ካርታን ዝበለጸ ናይቶም 
ጎረባብቲ ሓበሬታታትን ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

* ማስታወሻ: ኣብዞም ቦታታት እዚኦም ወይ ኣብ ጥቕኦም ዝርከቡ 
ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ኮይኖም ካልኦት ረቛሒታት እውን ዘማልኡ 
እንተኾይኖም እዚኦም ብቑዓት እዮም፣ ዋላ ቅድሚያ ዝወሃቦም ባህሊታት 
ዝውክሉ ግሮሰራት ኣይኹኑ። 

 

  

https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
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IV. ግዜ ገደብን ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜን 
እዚ ዝስዕብ ናይቶም ዝተመረጹ ግዜ ገደባት፣ ናይ ወለድ ቅጥዒታት ኣበይ ምርካ ከምዝከኣል፣ ከምኡውን ንናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜ ከመይ 
ምምዝጋብ ከምዝከኣል ሓፈሻዊ ርኢቶ የቕርብ።  

ጠረቤዛ 2: ናይ መረጻ ግዜ ገደብ 

ንጥፈት ዕለታት 

ቨርችዋል ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜ 

ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜታት ነገድቲ ብዛዕባ Fresh Bucksን ናይ መረጻ 
ኬዱን ሕቶ ንምሕታት ዝምችዉ ዕድላት እዮም። ምዝገባ ብዝምልከት 
ዝበለጹ ሓበሬታታትን ሊንክታትን ትሕት ክትብሉ ምርካብ ትኽእሉ።  

ሓሙስ፣ ኣፕሪል 8፣ 2021 ኣብ 1፡00 p.m.  

ሓሙስ፣ ኣፕሪል 29, 2021 ኣብ 3:00 p.m.  

ናይ ወለድ ቅጥዒ ዝርከበሉ 

ናይ ወለድ ቅጥዒታት ኣብዚ ምርካ ይከኣሉ  ኣብ 11:59 p.m. ድማ 
ኣታዊ ክግበሩ ኣለዎም ቅጥዒታት ብኦንላይን ወይ ብተሌፎን ኣብ 206-
256-5503 ምርካብ ይከኣል። ክትድውሉ ከለኹም፣ ብኽብረትኩም 
ትዛረብዎ ቋንቋ ዘመላኽት eመልእኽቲ ግደፉ፣ ኣስተርጓሚ ኣዳሊና ድማ 
መሊስና ክንድውለልኩም ኢና። 

ዓርቢ፣ መይ 14, 2021 ኣብ 11:59 p.m. 

ናይ ሳይት ምብጻሓትን ገምጋምን 

ናይቲ ከተማ ስታፍን ማሕበረባዊ ኣጋራትን ፓነል ናብቲ ናይ መረጻ ከይዲ 
ናይ ሳይት ምብጻሕ ዝሓልፉ ንምምራጽ ናይ ወለድ ቅጥዒታት ክግምግሙ 
እዮም። ኣብ ናይ ሳይት ምብጻሓት ግዜ፣ ናይ Fresh Bucks ፕሮግራም 
ብዝምልከት ዝበለጸ ሓበሬታ ክነቕርብ ኢና ከምኡውን እቲ ፕሮግራም ኣብ 
ተግባር ንምውዓል ናይቶም መደብራት ድሉውነትን ብቑዕነትን ንምርኣይ፣ 
ናይ ምህርቲ ማኔጅመንትን፣ ማሕበረሰባዊ ምትእትታውን ክንግምግም ኢና። 
ናይ ሳይት ምብጻሓት በቲ ናይቲ ዝተመረጸ ቋንቋ ክካየዱ እዮም። 

ጁን - ጁላይ 

ናይቲ ናይ ሳይት ገምጋምን ምርጫን ገምጋም 

ናይ Fresh Bucks ጉጅለ ናይ ሳይት ምብጻሕ ገምጋማት ክኽልስ እዩ ናይ 
ነገድቲ ምርጫ ድማ ቅድሚያ ክህብ እዩ።  

ጁላይ 

ዝተመረጹ ነገድቲን ክፈልጡ ዝተገበሩን 

ዝተመረጹ መደብራት ብዛዕባ መረጻ ኣብ ክረምቲ መወዳእታታት ክፈልጡ 
ክግበር እዩ። ኣብ 2021 ዝተመረጹ መደብራት ኣብ ዝርዝር ክቕመጡ እዮም 
ብዛዕባ ናይ መጻኢ መረጻ ከይዲ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ክህልዎም እዩ።  

ኦገስት 

ኣብ ከይዲ ዘሎ ኣጋር 

እዚ ኣብ ከይዲ ዘሎ ፕሮሰስ ንሕድሕድ መደብር ዘድሊ ናይ መጀመሪ ሓገዝን 
ብቕዓትን ምግምጋም፣ ኮንትራታት ምድርዳርን ምፍራምን፣ ኣብቲ መደብር 
ናይ e-benefit ሲስተም ምድላው፣ ከምኡውን ናይ ስታፍ ስልጠና ዘካተተ 
እዩ።  

እቲ ናይ ምስታፍ ከይዲ ኣብ መጀመርያ ጽድያ 2021 
ክጅምር እዩ። ናይ ግዜ ገደባት ብናይ መደብራት 
ዘድልዩ ናይ ሓገዝ ደረጃታትን ናይ ኮንትራትን 
ቴክኖሎጂን ምግጣም ከይዲ መሰረት ክፈላለ እዩ። 

 

 

ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜ 

https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
https://seattle.surveymonkey.com/r/MTTNM37
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ድሌት ዘለዎም ነገድቲ ብናይ Fresh Bucks ስታፍ ካብ ዝቐርቡ ክልተ ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜታት ሓዲኦም ንክሳተፉ ይበረታትዑ። ናይ 
ሓበሬታ ክፍለ ግዜታት ንነገድቲ ሕቶ ናይ ምሕታትን ናይ ነገድቲ ኣጋራት ዕድልን ናይ መረጻ ከይዲን ዕድል ይህቡ።  

እዞም ክፍለ ግዜታት ብቨርችዋል መንገዲ፣ ኦንላይን ወይ ብተሌፎን ናይ ምስታፍ መማረጺ ዘለዎም ኮይኖም ክቐርቡ እዮም። ናይ ቋንቋ 
ትርጉማትን ካልኦት ምደባታትን ሓቲትኩም ምርካብ ትኽእሉ። ነገድቲ ኣድላይቲ ዝኾኑ ምደባታት ንከዳልዉ ግዜ ንምሃብ እንተንኢሱ 
ቅድሚ ሕድሕድ ምድላዋት ትሕት ክብሉ ዘለዉ ሊንክታት ብምጥቃም ንክምዝገቡ ይበረታትዑ።  

ናይ ክፍለ ግዜታት ዕለትን ሰዓትን 

• ሓሙስ፣ ኣፕሪል 8፣ 2021 ኣብ 1:00 p.m. | ብኽብረትኩም ምደባ እንተደሊኹምኣብ ኣፕሪል 5, 2021 ኣብዚ 
ተመዝገቡ።  

• ሓሙስ፣ ኣፕሪል 29, 2021 ኣብ 3:00 p.m. | ብኽብረትኩም ምደባ እንተደሊኹምኣብ ኣፕሪል 22, 2021 ኣብዚ 
ተመዝገቡ። 

  

https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
https://seattle.surveymonkey.com/r/9697LP7
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V. ናይ E-Benefit ኢንተግሬሽንን መጀመሪ ሓገዛትን ንዝተመረጹ ነገድቲ 
ምስዚ ሓድሽ ናይ e-benefit ሲስተም፣ ናይ Fresh Bucks ዓማዊል ወርሓዊ ጥቕማ ጥቕሞም ኣብ ዴቢት ካርድን/ወይ ሞባይል ኣፕ 

ክቕበሉ እዮም። ናይ Fresh Bucks ኣናእሽተይ ናይ ምግቢ ነገድቲ ናይ Fresh Bucks ንግዲ ልውውጥ ንምክያድ ታሌታት ወይ ሞባይል 

መሰረት ዝገበረ ናይ Fresh Bucks ኣፕ ክጥቀሙ እዮም። ትሕት ክብል ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬሽን፣ ዝተተሓሓዘ ወጻኢ፣ 
ከምኡውን እቲ ከተማ ንዝተመረጹ ነገድቲ ዝህቦ ሓገዝ ዝበለጸ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል። 

ጠረቤዛ 3: ቴክኖሎጂ፣ ክፍሊታትን ዝቐርብ ሓገዝን 

E-Benefit ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬሽን ክ ፍሊታት  ዝቐር ሓገዝ 

ናይ ሞባይል ኣፕ    
እቲ ናይ e-benefit ቨንደር፣ ሶሉትራን፣ 
ኣብ ታሌት መሰረት ዝገበረ ካብቲ ዘሎ ነይ 
መሸጣ ነጥቢ (point of sale, POS) 
ሲስተምን ናይ ካሽ ምዝገባን ዝተፈለየ 
ዲጂታል ኣፕ እዩ። 

እዚ ናይ e-benefit ቴክኖሎጂ ዓመታዊ 
ፈቓድን ናይ ንግዲ ልውውጥ ክፍሊትን 
የድልዮ። Seattle ከተማ ንኣናእሽተይ 
ነገድቲ እዞም ወጻኢታት እዚኦም ንክሽፍኑ 
ፋይናንሳዊ ሓገዝ የቕርብ። ንኣብነት፣ እቲ 
ከተማ ዝሽፍኖ ወጻኢ:  

• ዓመታዊ ናይ ፈቓድ ክፍሊታት ን 5 
ፍሉያት ተጠቀምቲ ብፈቓድ።  

• ናይ ንግዲ ልውውጥ ክፍሊት ክሳብ 
$500/ቨንደር /ዓመት (3,333 
ልውውጥ/ዓመት ይኸውን)።  

ነገድቲ ካብዞም ገደባት እዚኦም ዝሓልፉ 
ናይ ፈቓድን ናይ ንግዲ ልውውጥን 
ክፍሊታት ባዕሎም ይኸፍሉ። እዞም 
ወጻኢታት በቢ መደብሩ ይፈለለዩ እዮም፣ 
ስለዚ እቲ ከተማ ኣብቲ ናይ ምስታፍ ከይዲ 
ከም ኣካል ኮይኖም ንዝተመረጹ ኣጋራት 
ዝበለጸ ናይ ግምት ዝርዝር ከቕርብ እዩ። 
መደብራት ኣብ ሕድ ሕድ መውጽኢ e-
benefit ፕሮሰስ ንምግባር 
ታሌት(ታት)ን/ወይ ናይ ሞባይል 
ዲቫይስ(ሳት) ከድልይዎም እዮም። 

ንኣብቲ “ክፍሊታት” ረድፊ ዝተዘርዘሩ 
ናይ ክፍሊት ዌቨራት ብተወሳኺ፣ እቲ 
ናይ Seattle ከተማ እዞም ዝስዕቡ 
ሓገዛት የቕርብ:  

• ኣብ ናይ ፕሮግራማት ኣብ ተግባር 
ምውዓል ናይ መጀመርያ ክፍሊታት 
ንምሕጋዝ፣ እቲ ከተማ ንነገድቲ ካብ  
$3,500 ብዓመት ንክለተ ዓመት 
ዘይሓፍ ክፍሊት ክኸፍሎም እዩ። 

• ናይ Seattle ከተማ Fresh 
Bucks ስታፍ ኣብ መንጎ ነገድቲን 
ናይ e-benefit ቨንደርን ኣብዚ ናይ 
ምስታፍ ከይዲ ከም መራኸቢ ኮይኑ 
የገልግል ንናይቲ መደብር ስታፍ 
ድማ ስልጠና ክህብ እዩ።   

 

VI. ናይ ዝተመረጹ ነገድቲ ረቛሒታት 
በዚ ከይዲ እዚ ናይ Fresh Bucks ኣጋር ክኾኑ ዝተመረጹ ነገድቲ ምስ ናይ Seattle ከተማን ናይ e-benefit ቨንደርን ናይ Fresh 

Bucks ዓማዊል ወጻኢ ንምቕባል ኮንትራት ይኣስሩ። ነገድቲ ኣብ ዓመታዊ ናይ ምሕዳስ ከይዲ ክሳቱ ከድልዮም እዩ። ዕላማና ንናይ 

Fresh Bucks ዓማዊል በቢ ዓመቱ ልሙድ ተጠቃሚነት ንምሓዝ ምስ ዓመታዊ ናይ ምሕዳስ ረቛሒታት ዘማልኡ ናይ ነገድቲ ኣጋራት 
ኮንትራትና ምቕጻል እዩ። 

ዝተመረጹ ነገድቲ እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ከማልኡ አለዎም:  

• ነቲ ከተማን ናይ e-benefit ቨንደርን ናይ ግብሪ ከፋሊ መለለዪ ቁጽሪ፣ ናይ IRS W-9 ቅጥዒን ናይ መድሕን ሓበሬታን 

ክሓቱኹም ከለዉ ኣቕርቡ፣ ከምኡድማ ካሕሳ ንምድላው ናይ e-benefit ቨንደር ዘድልይዎ ካልኦት ሰነዳት እውን ሓዊሱ።  
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• ካብ ናይ ክፍሊት ዌቨር ወጻኢ ምስ ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬሽን ዝተተሓሓዙ ወጻኢታትን ናይ Seattle ከተማ ዘቕርቦ 

ነይ ብቕዓት ፈንድን ወጻኢታት ይሽፍን (ኣብ ጠረቤዛ 3 ተገሊጹ ኣሎ)።  

• ንFresh Bucks ዝጥቀሙ ሰባት ዓዳሚን ኣወንታዊ ናይ ሸመታ ልምዲ ዘለዎን ከባቢ ምፍጣርን ምክንኻንን፣ ምሕዝነታዊን 
ፍልጠት ዘለዎምን ናይ ካሸር ስታፍን ፈረምቲን ሓዊሱ። 

• ናይ Fresh Bucks ብራንድ፣ ሎጎን ናይ ዕዳጋ ማቴርያልን ብናይ Seattle ከተማ መምርሒታት መሰረት ምጥቃም። ናይ 

Fresh Bucks ዘሎ ዘካትቱ በቲ ነጋዲ ዝዳለዉ ዝኾኑ ይኹኑ ማቴርያላት ምስ ከተማ Seattle ብምትሕብባር እዮም ክምዕብሉ 
ዘለዎም።  

• ንናይ መደብር ማናጀራት፣ ካሸራትን ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ተወከልቲን ናይ e-benefit ሲስተም ከመይ ምጥቃም 

ከምዝኽእሉ፣ ናይ Fresh Bucks ልውውጥ ከመይ ምክያድ ከምዝኽእሉን፣ ናይ Fresh Bucks ዓማዊል ጥቕማ ጥቕሚታቶም 
ከመይ ምጥቃም ከምዝኽእሉን ናይ መጀመርያን ቀጻላይ ዝኾነን ስልጠና ይወስዱ። እዚ ድማ እቲ ከተማ ኣብ ዘዳልዎም 
ስልጠናታት ምስታፍን ንሓደሽቲ ስታፍ ስልጠና ምሃብን የካትት።  

• ብናይ Fresh Bucks ጥቕማ ጥቕሚታት ዝፍቀዱ ኣይተማት ጥራሕ (ፍራምረታትን ኣሕምልትን) ከምዝግዝኡ ንምርግጋጽ ናይ 

Fresh Bucks ንግዲ ልውውይ ተቖጻጸር። 

• ኩሎም ናይ ፕሮግራም ፖሊሲታት ፍቐዱን ተቖጻጸሩን ናይ ፕሮግራም ምምሕያሻት ዝምልከቱ ጉዳያት ንክፈቕዱ ድማ ንናይ 

ከተማ Seattle ሓብሩ።  

ከም ናይዚ ስምምዕነት እዚ ኣካል፣  Seattle ከተማ ዝስዕቡ ከቕርብ እዩ: 

• ናይ መጀመርያ ስልጠናን ማቴርያላትን ናይ e-benefit ከይዲ ብዝምልከትን ኣብ ናይ ንግዲ ልውውጦም ድማ ንዓማዊል 
ንምሕጋዝ ንነገድቲ ምሃብ። እዚ ድማ ኦረንቴሽንን ነቲ ኣሰልጣኒ ናይ ምስልጣን ክፍለ ግዜን ዘካተተ እዩ፣ ብዝደለ ቋንቋ 
ዝተተርጎሙ ናይ ስልጠና ማቴርያላት እውን ዝሓዘ እዩ።  

• ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታትበቢ ዓመቱ ንክልተ ዓመት ካብ $3,500 ንከይበዝሕ፣ ናይ መጀመሪ ወጻኢታት ምስ ናይ ፕሮግራም 
ኣብ ተግባር ምውዓል ዝተተሓሓዙ። 

• ናይ ፈቓድ ክፍሊት ዌቨራት ክሳብ ሓሙሸተ ፍሉያት ተጠቀምቲን ናይ ንግዲ ልውውጥ ክፍሊት ዌቨር ክሳብ $500 ብቨንደር 

ዝኸውንን፣ በቢ ዓመቱ (ክሳብ 3,333 ናይ ንግዲ ልውውጣት ብቨንደር፣ በቢ ዓመቱ ዝኾኑ)።  

• ዝተነደፉ ናይ ማርኬቲን ማቴርያላት ነገድቲ ናይ Fresh Bucks ተጠቃሚነት ንከበረታትዑ ንምሕጋዝ።  

• ቀጻላይ ቴክኒካል ሓገዝ ናይ e-benefit ኣብ ተግባር ምውዓል ዝተሳኸዐ ንክኸውን። 

VII. ናይ ወለድ ቅጥዒ ሕቶታትን ናይ ሳይት ምብጻሕ ብቕዓትን 
ናይ ከተማ ስታፍን ማሕበረ ሰባዊ ኣጋራትን ፓነል ናይቲ ነጋዳይ ብቑዕነት ንምግምጋምን ዝተሓዋወሰ ድሌት ዘለዎም ነገድቲ ናይ Fresh 

Bucks ዓማዊል ድሌትን ምርጫን ከማልኡ ምግባር ኣብ ግምት ንምእታውን ናይ ወለድ ቅጥዒታት ክግምግሙ እዮም። ናይቲ ናይ ወለድ 
ቅጥዒ ሕቶታት ትሕት ክብሉ ብቑዕነት ንምግምጋምን ናይ ሳይት ምብጻሕ ነገደቲ ቅድሚያ ምሃብን ምስ ዝሓዙ ሕቶታት ተዘርዚሮም 
ኣለዉ። እዚ ናይ ገምጋም ከይዲ ኣብ መላእ ናይ Fresh Bucks ነገድቲ ኔትዎርክ ዘሎ ክፍተት፣ እዞም ሕውስዋስ መደብራት ንናይ Fresh 

Bucks ዓማዊል ክንድ ዝደልይዎ ናይ ፍሬሽ ምህርትታት መጥቀሚ ቦታታትን ባህሊታት ዝውክሉን ቦታታት ከምዝረኽቡን እውን ዘካተተ 
ገምጋም እዩ። 

ናይ ወለድ ቅጥዒ ሕቶ ዕላማ/ናይ ገምጋም ረቛሒ 

ሽም ነጋዳይ:  

መባአታዊ ተረካቢ: 

ናይ ርክብ ኣርእስቲ:  

ናይቲ ተረካቢ ቁጽሪ ተሌፎን:  

ናይቲ ነጋዳይ መለለዪ ሓበሬታ ዝተመረጹ መደብራት ናይ ሳይት 
ምብጻሓት ንከዳልዉን ናይ ቋንቋ ተጠቃሚነት ምርጫንክውስኑን 
ንምርካብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ።  
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ናይ ወለድ ቅጥዒ ሕቶ ዕላማ/ናይ ገምጋም ረቛሒ 

ካልኣይ ቁጽሪ ተሌፎን (መማረጺ): 

ናይቲ ተረካቢ ዝመረጾ ቋንቋ:  

ናይቲ ተረካቢ ኢመይል (ከምምርጫኹም):  

ብኽብረትኩም ናይቲ ነጋዳይ ቦታ(ታት) ኣድራሻ(ታት) ሃቡና: ናይቲ ነጋዳይ ኣድራሻ(ታት) ኣብ ወይ ድማ ጥቓ (ኣብ ውሽጢ 
0.25 ማይላት) ካብቲ ቅድሚያ ዝወሃቦ 1 ወይ ቅድሚያ ዝወሃቦ 
2 ጎረባብቲ ንምግምጋም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ (ኣብ ጥብቆ A ዘሎ 
ካርታ ወይ ኣብ ገጽ 4 ዘሎ ጠረቤዛ ረኣዩ)።  

ብቑዕ ንምዃን፣ ነገድቲ እንተንኢሱ ኣብ ሓደ ናይ ንባህሊ ዘትኮሩ 
ግሮሰራት ክፋል ዝምደብ ክኸውን ኣለዎ ወይ እንተንኢሱ ትሕት 
ክብሉ ዝተዘርዘሩ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣብ ሓዲኡ 
ዘገልግሉ ክኾኑ ኣለዎም።   

ናይቲ ነጋዳይ ኣድራሻን ቦታን ናብ ናይ ህዝባዊ መጎዓዓዝያታት 
ዘለዎ ቅርበት ንምግምጋም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እዮም። 
ብመጎዓዓዝያ ብቐሊሉ ክርከቡ ዝኽእሉ ነገድቲ ቅድሚያ 
ይወሃቦም። 

ዝሰርሕ ናይ Seattle ከተማ ናይ ንግዲ ፈቓድ ኣለኩም ዶ? 
ብኽብረትኩም ናይቲ ፈቓድ ቁጸሪ ኣቕርቡ። 

 

ናይ ንግዲ ፈቓዳት እቲ ነጋዳይ ኣብቲ ከተማ ምምዝጋቡ 
የረጋግጹ። ብቑዕ ንምዃን፣ መደብራት ናይ Seattle ከተማ ናይ 
ንግዲ ፈቓድ ክህልዎም ኣለዎ። 

ኣብ መደብርኩም ናይ Fresh Bucks ጥቕማ ጥቕሚ ንምክያድ 
ብታብሌት ወይ ሞባይል ተሌፎን ክትጥቀምዎ ትኽእሉ Wi-Fi 
ኣለኩም ዶ?  

 

ናይ Fresh Bucks ናይ ንግዲ ልውውይ ንምክያድ Wi-Fi ወይ 
መተኣማመኒ ናይ ሞባይል ርክብ ኣድላዪ እዩ። 

ብቑዕ ንምዃን፣ መደብራት Wi-Fi ከምኡውን/ወይ መተኣማመኒ 
ናይ ሞባይል ርክብ ክህልዎም ኣለዎ።  

ንግዲኹም እንተንኢሱ 51% ብኣንስተይቲን/ወይ ንኡስ ኣካላት 
ዝውነን ድዩ? 

ከተማ Seattle ደቂ ኣንስትዮን ንኡስ ኣካል እቲ ማሕበረ ሰብ 
ዝወነኑ ቢዝነሳት (Women and Minority Owned 
Businesses, WMBE) ዝብሎም እንተንኢሱ 51% ብደቂ 
ኣንስትዮ ወይ ንኡስ ኣካል እቲ ማሕበረ ዝውነኑ እንተኾይኖም 
እዩ። ከተማ Seattle ምስ ናይ WMBE ኮንትራክታራት ኣጋርነት 
ብንጥፈት ይድግፍ። እዚ ረቛሒ እዚ ዘማልኡ ነገድቲ ቅድሚያ 
ክወሃም እዩ።  

ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክንደይ ዝኸውን ምህርቲ ተዳልዮም 
ይህልዉኹም?  

 

ብቑዕ ንምዃን፣ መደብራት እንተንኢሱ 10 ዓይነት ምህርቲታት 
ንመሸጣ ብቐጻልነት ከዳልዉ ኣለዎም።  ልዕሊ 10 ዓይነት 
ምህርቲታት ከቕርቡ ዝኽእሉ ነገድቲ ቅድሚያ ይወሃቦም። 

ንዝኾነ ባህሊ ወይ ዓሌታዊነት ዝውክሉ ወይ ዝኾነ ናይ ኣመጋግባ 
ድሌት ዝውክሉ ምህርቲታት ትሸጡ ዲኹም? ትሸጡ 
ተኾይንኩም፣ ብኽብረትኩም ኣየኖት ባህሊታት፣ ዓሌታትን ናይ 
ኣመጋግባ ድሌታትን ኣብ መደብርኩም ከምዝውከሉ ንገሩና።    

እዞም ባህሊታት ዝውክሉ ግሮሰራት ኣብ ናይ 2020 ናይ Fresh 
Bucks ዓማዊል ጽንዓትን ምስ ናይ Fresh Bucks ማሕበረ 
ሰባዊ ድርጅታት ብምዝርራብን እዮም ተፈልዮም: 

• ኤስያውያን ግሮሰራት  
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ናይ ወለድ ቅጥዒ ሕቶ ዕላማ/ናይ ገምጋም ረቛሒ 

• ምበብራቕ ኣፍሪካውያንን/ወይ ሃላል ግሮሰራት 

• ላቲንክስ ግሮሰራት 

ብቑዕ ንምዃን፣ ነገድቲ እንተንኢሱ ኣብ ሓደ ናይ ንባህሊ ዘትኮሩ 
ግሮሰራት ክፋል ዝምደብ ክኸውን ኣለዎ ወይ እንተንኢሱ ትሕት 
ክብሉ ዝተዘርዘሩ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ኣብ ሓዲኡ 
ዘገልግሉ ክኾኑ ኣለዎም። 

ናይ Fresh Bucks ነጋዳይ ክትኮኑ ድሌት ክህልወኩም እንታይ 
ጌርኩም? 

 

ናይዚ ሕቶ እዚ መልሲ ንናይ Fresh Bucks ጉጅለ ነገድቲ ነቲ 
ፕሮግራም ክንደየናይ ከምዝፈልጥዎ ንምግምጋምን ናይ Fresh 
Bucks ኣጋር ናይ ምዃን ተስፍኦም/ ምኽንያቶም እንታይ 
ከምዝኾነ ንምፍላጥን ይሕግዞም።  

ከም ናይ ንእሽተይ ናይ ምግቢ ነጋዳይ ብቑዕ ንምዃን፣ ኣብ 
Seattle ዘለኩም ናይ ንግዲኹም ዓመታዊ አታዊ ካብ $2 
ሚልዮን ክሓልፍ የብሉን። ዓመታዊ ኣታዊ ብሓፈሻዊ ናይ 
ቢዝነስን ስራሕን (B&O) ግብሪ ናይ Seattle ከተማ ናይ 
ፋይናንስን ምምሕዳርን ኣገልግሎት ክፍሊ (Department of 
Finance and Administrative Services) መሰረት 
ክንግምግም ኢና። እዚ ናይ ወለድ ቅጥዒ እዚ ብምረካብ፣ ንናይ 
Seattle ከተማ ናይ ሓለዋን ከባቢን ጽሕፈት ቤት (Office of 
Sustainability & Environment) ነቲ ብቢዝነስኩም ኣታዊ 
ዝተገበረ ናይ B&O ግብሪ ሓበሬታ ክግምግም ሓላፍነት 
ትህብዎ። 

ናይ B&O ግብሪ ዓመታዊ ኣታዊኹም ንምርግጋጽ ኣብ ጥቕሚ 
ክውዕል እዩ።  

ብቑዕ ንምዃን፣ ናይ መደብርኩም ዓመታዊ ኣታዊ ካብ $2 
ሚልዮን ክበዝሕ የብሉን።  
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ጥብቆ A: ናይ 2021 ናይ ኣናእሽተይ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ ነገድቲ 
ትሕት ክብል ልዑል ቅድሚያ ዝወሃቦም ዘርኢታትን ናይ ማሕበራዊ ማዕርነት ኢንዴክስ ጎረባብቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዞም 

ጎረባብቲን ናይ ፍሬሽ ምህርቲን ናይ Fresh Bucks ገድቲ ሕጸረት ዘለዎም ቦታታትን ካርታ ምርካ ይከኣል። 

ናይ Fresh Bucks 2021 ነገድቲ ቅድሚያ ዝወሃቦም ጎረባብቲ 

  

ቅድሚያ ዝወሃቦ 1 ጎረባብቲ ናይ ፍሬሽ ምህርቲን/ወይ ናይ 

Fresh Bucks ነገድቲ ሕጽረት ዘለዎም ቦታታት እዮምቅድሚያ 

ዝወሃቦ ጎረባብቲ እዚ ድማ Georgetown, South Park, 

Delridge, High Point, Bitter Lake/Haller 

Lake/Lake City, International District, Central 

District, Beacon Hill and Belltown። 

ቅድሚያ ዝወሃቦ 2 ጎረባብቲ ዝበሃሉ ናይ Seattle ከተማ 
ዘርኢን ማሕበራዊ ማዕርነት ኢንዴክስን ቅድሚያ ዝወሃቦም 
ቦታታት እዮም። እዚ ኢንዴክስ ብናይ ትልሚን ናይ ማሕበረ ሰብ 
ምዕባለን ቤት ጽሕፈት (Office of Planning and 

Community Development) ዝተተሓዘ እንትኸውን ከም 
ድኽነት፣ ዘርኢን ናይ ማሕበረ ሰባት ናይ ጥዕና መመላኸቲታትን 
ዝኣመሰሉ ድማ እዮም። 

ቅድሚያ ዝወሃቦ 1 ጎረባብቲ 

ቅድሚያ ዝወሃቦ 2 ጎረባብቲ 

RSE ልዑል ቅድሚያ ዝወሃቦም ቦታታት 

0.25 ማይላት 

 

https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
https://seattlecitygis.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=764b5d8988574644b61e644e9fbe30d1
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እቶም ቅድሚያ ዝወሃቦ 1 ጎረባብቲ  ናይ ፍሬሽ ምህርቲን ንዝነበሩ ናይ Fresh Bucks ነገድቲን ውሱን ኣቕርቦት ዘለዎም፣ ብዝበለጸ 

ትሕት ክብል ተብራህሪሁ ኣሎ: 

• South Park, Delridge, High Point, and Georgetown። እዞም ጎረባብቲ ብህዝባዊ ጥዕና ሓለዋ ዝተፈለዩ እዮም – 

Seattle ኪንግ ካውንቲን ጥዕንኡ ዝሓለወ ምግቢ ምርካ ዝኽልኩሉ ኣብ ሰለስተ ዋና ምኽንያታት ብምድርራብ—ዝዓበየ 
ናይቶም ነበርቲ በዝሒ ህዝቢ ትሑት ኣታዊ ዘለዎ፣ ናብ ጥዕንኦም ዝተሓለወ ምግቢ ዝሸጡ ነገድቲ ዘሎ ናይ ጉዕዞ ሰዓት ነዊሕ 

ዝኾነ፣ ጥዕንኦም ናይ ዘየተሓለዉ ናይ ምግቢ መሸጣታት ሚእታዊ ዝበዝሐሎም እዮም።2 ኣብዞም ኣረባዕተ ጎረባብቲ እዚኦም 

ክልተ ዝነበሩ ናይ Fresh Bucks ነገድቲ ጠራሕ እዮም ዘለዎም። 

• Bitter Lake, Haller Lake, Northgate, and Lake City. እዞም ናይ ሰሜን Seattle ጎረባብቲ ብ USDA ብዙሓት 
ነበርቲ ካብቲ ዝቐረበ ዝበሃል ሱፐር ማርኬት ፍርቂ ማይል ርሒቖም እዮም ዝነብሩ ተባሂሎም ዝተፈለዩ እዮም። ብተወሳኺ፣ 
ኣብ ናይ 2019 ጥንኦም ዝተሓለዉ ምግቢ ኣቕርቦት ሪፖርት ፣ ህዝባዊ ጥዕና ሓለዋን ኣብዞም ጎረበባብቲ ዘለዉ ትሑት ኣታዊ 
ዘለዎም ነበርቲ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ምግቢ ምርካብ ዝጽገሙሎም ኣናእሽተይ ቦታታት ከምዘለዉ ፈልዮም። ኣብቲ ቦታ ንሱ ሓደ 

ጥራሕ ናይ Fresh Bucks ነጋዳይ እዩ ዘሎ።  

• ኢንተርናሽናል ዲስትሪክት፣ ቢከን ሂል፣ ማእኸላይ ዲስትሪክትን ቤልታውንን። ኣብ International District, Central 

District, and Belltown ዘለዉ ምህርቲታትን ናይ Fresh Bucks መማረጺታትን መብዛሕትኦም ናይ ሓረስቶት ዕዳጋታትን 

ሰዓታቶም ዝተገደቡ ናይ ሕርሻ ቦታታትን እዮም። ናይ Beacon Hill ክፋል ናይ Fresh Bucks ነገድቲ ኣገልግሎት 
ኣይረክብን።  

 

 
2 እዚ ድማ ብናይ 2019 ዳታ ትንተና ናይ PHSKC’s መሰረት እዩ ጥዕንኡ ናይ ዝሓለወ ምግቢ ኣቕርቦትን ናይ ምግቢ ባንክ ኔትዎርክ ሪፖርት ። ናይ 
ጥዕንኦም ዝተሓለዉ ምግቢታት ቅድሚያ ብዛዕባ ምሃብ ምይይጥ ኣብ ናይዚ ሪፖርት እዚ ገጽ 23 ይርከብ።  

https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/CityAuditor/auditreports/030519%20Corrected%20Healthy%20Food%20Availability%20Food%20Bank%20Network%20Report_FINAL.pdf
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