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ទម្ម្ង់ បបបបទចំណាប់អារម្ម ណ៍–ដល់កំណត់ម្តឹម្ថ្ងៃទី 14 បែឧសភា ឆ្នំ 2021
ទ្មង់ដបបបទចំណាប់អារមម ៍សនេះជាមួ យនឹងសេចក្ត ីដ នំការដាក្់សេន ើគ្ឺ មានសៅទីសនេះ
សហើយដល់ក្ំ ត់សៅថ្ងៃទី 14 បែឧសភា នៅន ៉ោ ង 11:59 យប់។
អន ក្លក្់រាយដដលមានចំណាប់អារមម ៍្តូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យពិនិតយសមើលឯក្សារសនេះមុនសពលដាក្់សេន ើ
ទ្មង់ដបបបទចំណាប់អារមម ៍។
មានសំណួរទេ?
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ង្បសិនង្បើអនកមានសំ ួ រណាម្ួ យអំពីកម្ម វ ិធី Fresh Bucks ឬដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសង្នេះ សូ ម្ង្្ញើអីខម្លលង្ៅ
Alyssa Patrick តាម្អាសយដ្ឋាន FreshBucksRetail@seattle.gov ឬង្ៅទូ រសពទ ង្ៅង្លែ 206-256-5501។
ង្ៅង្ពលអន កង្ៅទូ រសពទ សូ ម្ទកសារខដលបញ្ជាក់ពីភាសាខដលអន កង្ចេះនិយាយ
ង្ ើយង្យើរនឹរង្ៅទូ រសពទ ង្ៅអន ក វ ិញជាម្ួ យអន កបកខង្បផ្ទទល់មាត់។

I. សាវតារ និរង្សចកត ីង្្តើម្
Fresh Bucks គឺជាកម្ម វ ិធីអាហារសែភាពខដលមានម្ូ លដ្ឋានង្ៅទីង្ក ុរ Seattle
ខដលដំង្ ើរការង្ដ្ឋយការ ិយាល័យនិរនត រភាព និរបរ ិសាាន (Office of Sustainability & Environment)
ននទីង្ក ុរ Seattle ខដលជួ យង្គួ សារ និរបគគ លមានក់ៗបង្រក ើនថវ ិកាង្សបៀរអាហាររបស់ពួកង្គ។
គិតង្តឹម្ខែម្ករាឆ្នំ 2021 មានង្បជាពលរដា ជិត 12,000 ង្គួ សារបានចេះង្្មេះកនុរកម្ម វ ិធីប័ ណ Fresh
Bucks។ ង្គួ សារខដលចូ លរ ួម្ទទួ លបានង្បាក់ចំនួន 40 ដល្លារកនុរម្ួ យខែង្ដើម្បីទិញ ផ្លែទ ើ និងបផ្នែ
ង្ៅទី្ារកសិករ តូ បកសិដ្ឋាន និរហារខដលចូ លរ ួម្។
កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
មានង្ោលបំ រលបបំបាត់ភាពែសោនននពូ ជសាសន៍កនុរការទទួ លបានអាហារសែភាពសង្មាប់ជនជា
តិអាង្ម្រ ិកឡាទីន ជនជាតិអាង្ម្រ ិកង្ដើម្កំង្ ើតអាហ្រ វ ិក /ខសបកង្មម
ជនជាតិឥណា
ា ង្ដើម្អាង្ម្រ ិក/ជនជាតិង្ដើម្អាឡាសាក (American Indian/Alaska Native, AIAN)
និរស គម្ន៍អនករស់ង្ៅង្លើង្កាេះបា៉ាសី វ ិកជនជាតិង្ដើម្ហានវ៉ៃ (Native Hawaiian Pacific Islander, NHPI)
ក៏ដូចជាជនអង្នាតង្បង្វសន៍ និរជនង្ ៀសែល ួនខដលមានង្បាក់ចំ ូ លទាប
ជាពិង្សសអន កខដលមានឧបសគគ ខ្នកភាសាតាម្រយៈការចេះង្្មេះង្ផ្ទតតង្លើប័ ណ កម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
ង្ៅឆ្នំ 2020 ចំនួន 70%
ននអន កខដលបានចេះង្្មេះមានង្ប ពម្កពីកនុរចំង្ណាម្ង្បជាជនអាទិភាពទាំរង្នេះ។

ការពង្រីកអាជីវកម្ម អនកលក់រាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ង្ៅឆ្នំ 2021 កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
កំពរផ្ទាស់បតរពី
ូ ប័ ណ ង្កដ្ឋសង្ៅជាង្បព័នធ្តល់អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកខដលង្ធវ ើឱ្យកាន់ខតងាយង្សួ ល
សង្មាប់ទារ
ំ អតិថិជន និរអន កលក់រាយកនុរការង្ង្បើង្បាស់អតា ង្បង្យាជន៍។
ង្ៅង្ពលខដលង្យើរបតរង្ៅង្បព័
ូ
នធថមីង្នេះ ទីង្ក ុរង្នេះក៏កំពរពង្រីកបណា
ត ញអន កលក់រាយកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
្រខដរ។ កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ពាយាម្ចាប់នដគូ ជាម្ួ យអន កលក់រាយខដលបង្រក ើត
បរ ិយាកាសហារខដលសាវគម្ន៍រាល់វបបធម្៌ ពូ ជសាសន៍ និរភាសាទាំរអស់
ង្ ើយបនត ្តល់នូវកសិ្លង្សស់ៗជាង្ង្ចើនង្បង្ ទខដលមានគ ភាពែព ស់ង្ៅកនុរតំបន់ខដលមានង្បជាជ
នអាទិភាពរស់ង្ៅ និរង្ធវ ើការ។ បណា
ត ញអន កលក់រាយបចចុបបនន របស់ង្យើររ ួម្មានបណា
ត ញ្ារទំង្នើប
អន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចចំនួនង្បាំនាក់ និរទី្ារកសិករទាំរអស់ង្ៅទីង្ក ុរ Seattle។ ង្ៅឆ្នំ 2021
ង្យើរនឹរង្ង្ជើសង្រ ើស រហូ តដល់បណ្ត
ា ញលារេំទនើបថ្មី
និង/ឬហាងលក់ទគឿងឧបទោគបរ ិទោគថ្មីចំនួនប្រំកផ្នែ ង ផ្ដលប្គប់ប្គងទោយឯករាជ្យ និរ
រហូ តដល់អ្នកលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចចំនួនប្រំបីនាក់។ ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស
និរទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ង្ៅកនុរឯកសារង្នេះគឺសង្មាប់អនកលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ច។
ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស និរពាកយសំសង្មាប់្ារទំង្នើប និរហារលក់ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគគឺ
មានសៅទីសនេះ.
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II.
ព័ត៌មានសង្រេ បអំពីដំង្
ច

ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសសង្មាប់អនកលក់អាហារខ្ននតតូ

ង្ោលង្ៅចម្បរម្ួ យននការពង្រីកអាជីវកម្ម ង្នេះ
គឺង្ដើម្បីបង្រក ើនចំនួនអន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចនិរឯករាជយ ខដលអតិថិជនអាចង្ង្បើកម្ម វ ិធី Fresh
Bucks ង្ដ្ឋយង្ផ្ទតតង្លើអនកលក់រាយខដល្តល់ជូននូ វអាហារខបបវបបធម្៌ជាក់ល្លក់ និរ/ឬមានទីតាំរង្ៅ
ឬខកបរតំបន់ខដលមានលទធភាពមានកំ ត់កនុរការទទួ លបានកសិ្លង្សស់ៗ
និរអន កលក់រាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ខដលមានង្សាប់ (សូ ម្ង្ម្ើលទំព័រទី 4 សង្មាប់ព័ត៌មានលម្អ ិត)។
ង្យើរកំ ត់អនកលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចជាង្គឹេះសាានខដលង្គប់ង្គរង្ដ្ឋយឯករាជយខដលការលក់ង្ង្គឿរឧប
ង្ភាគបរ ិង្ភាគគឺជាខ្នកសំខ្នន់ននគំរ ូអាជីវកម្ម
និរង្បាក់ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំដូចខដលបានរាយការ ៍ង្ៅអាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle ម្ិនង្លើសពី 2 ល្លនដល្លារ។
ទាំរង្នេះរ ួម្បញ្ចល
ូ ប៉ាខនត ម្ិនកំ ត់ង្តឹម្ខតទី្ារតូ ចៗ
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ និរតូ បកសិដ្ឋាន។

ដំង្

ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស

ង្យើរនឹរង្ង្ជើសង្រ ើស អ្ន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចចំនួនប្រំបីនាក់
តាម្រយៈដំង្ ើរការពីរជំហានដូ ចខ្នរង្ង្កាម្៖
ជ្ំហានេី 1៖ ការវាយតម្លែ េប្លង់ ផ្បបបេចំណ្តប់អារលម ណ។
៍ ង្ដើម្បីដ្ឋក់ពាកយសំ
ជាដំបូរអន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចង្តូវបំង្ពញ និរដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍
មានសៅទីសនេះ. ង្ក ុម្បគគ លិកអាជាញធរទីង្ក ុរ
និរនដគូ ស គម្ន៍នឹរពិនិតយង្ម្ើលការង្្ា ើយតបង្ដើម្បីវាយតនម្ា ពីសិទធិទទួ លបាន
ការង្ង្ជើសង្រ ើសកសិ្ល និរភាពពាក់ព័នធននកម្ម វ ិធី
(អន កលក់រាយ្តល់អាហារខដលពាក់ព័នធវបបធម្៍ និរ/ឬទីតាំរង្ៅកនុរតំបន់អាទិភាព
ខដលចេះង្ៅង្លើទំព័រទី 4)។ ង្ដើម្បីបង្ង្ម្ើបានលអ បំ្តដល់អតិថិជនកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ខដលមានលកេ ៈ ូ ម្ិសាហ្រសត និរវបបធម្៌ចង្ម្ ុេះ
ដំង្ ើរការពិនិតយង្ឡើរ វ ិញនឹររ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វការវាយតនម្ា អព
ំ ីតង្ម្ូវការរបស់អនកលក់រាយង្ៅទូ ទារ
ំ
បណា
ត ញអន កលក់រាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ទាំរអស់។
ង្ោលង្ៅរបស់ង្យើរគឺ្តល់ឱ្យអតិថិជនកម្ម វ ិធី Fresh Bucks នូ វទីតាំរទិញកសិ្លង្សស់ៗ
និរជង្ង្ម្ើសខដលទាក់ទរនឹរវបបធម្៌ជាង្ង្ចើនតាម្ខដលអាចង្ធវ ើង្ៅបាន។
ជ្ំហានេី 2៖ ដំទណើរេសសកិចចទៅេីតាង
ំ ។ អន កលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសកនុរជំហានទី 1
នឹរង្តូវបានអង្ញ្ា ើញឲ្យចូ លរ ួម្កនុរដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ។ បគគ លិកកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
នឹរង្ៅជួ បអន កលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ដើម្បីពនយល់បខនា ម្អំពីកម្ម វ ិធីង្នេះ
និរវាយតនម្ា ការង្ង្តៀម្ែល ួននិរសម្តា ភាពរបស់ហារ ការង្គប់ង្គរកសិ្ល
និរការចូ លរ ួម្របស់ស គម្ន៍។
ដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរនឹរង្តូវង្ធវ ើង្ឡើរជាភាសារបស់អនកទំនាក់ទំនរហារចរ់បាន។
បនាទប់ពីដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ ង្ក ុម្ការងារកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
នឹរង្ធវ ើការង្ង្ជើសង្រ ើសអន កលក់រាយសង្ង្ម្ចចរង្ង្កាយ។
ង្ពលង្វល្លកំ ត់ចូលរ ួម្សង្មាប់អនកលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសនឹរមានភាពែសខបា ក
ោនអាង្ស័យង្លើកង្ម្ិតននជំនួយខដលង្តូវការ និរដំង្ ើរការដ្ឋក់បញ្ចល
ូ កិចចសនា និរបង្ចច ក វ ិទា។
ង្យើរមានង្ោលបំ រង្ដើម្បីឱ្យង្បព័នធអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកមានការ្ាយផ្ទទល់ង្ៅកនុរហារខដល
ង្ទើបខតបានង្ង្ជើសង្រ ើសថមីៗង្ៅកនុរឆ្នំ 2021-2022។ អន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ច
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ខដលង្គម្ិនបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅឆ្នំង្នេះនឹរង្តូវបានជូ នដំ ឹរ
ង្ ើយព័ត៌មានរបស់ពួកង្គនឹរង្តូវរកាទកសង្មាប់ដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនាង្ពលអនាគត។

III. លកេ ែ ា កនុរការទទួ លបានសិទធិ
អន កលក់រាយង្តូវខតបំង្ពញតាម្លកេ ែ ា ដូ ចខ្នរង្ង្កាម្ ង្ដើម្បីមានសិទធិទទួ លបានការពិចារណា។
ង្លើសពីង្នេះង្ទៀត
អន កលក់រាយង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគយា៉ារង្ហាចណាស់ម្ួយង្បង្ ទកនុរចំង្ណាម្អន ក
លក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ
បង្ង្ម្ើយា៉ារង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពម្ួ យដូ ចខដលចេះង្ៅកនុរតារារខ្នរង្ង្កាម្។
លកខ ខណឌចំរច់
អន កលក់រាយង្តូវខតបំង្ពញលកេ ែ ា ដូ ចខ្នរង្ង្កាម្ ទំងអ្ស់ ង្ដើម្បីឱ្យមានសិទធិទទួ លបានកម្ម វ ិធីង្នេះ។
• ង្បាក់ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំរបស់អនកលក់រាយម្ិនង្លើសពី 2
ល្លនដល្លារដូ ចខដលបានរាយការ ៍ង្ៅកនុរពនធ អាជីវកម្ម និរម្ែរបរទូ ង្ៅ (business and
occupation, B&O) ង្ៅនាយកដ្ឋាន ិរញ្ញ វតថុ និរង្សវារដា បាល (Department of Finance and
Administrative Services) ននទីង្ក ុរ Seattle។
• អន កលក់រាយមានអាជាញប័ ណ អាជីវកម្ម ខដលមានសពលភាពង្ៅទីង្ក ុរ Seattle។
• អន កលក់រាយមានង្លែអតត សញ្ជញ
អន កជាប់ពនធ ង្ ើយអាចដ្ឋក់ ទង្ម្រ់ IRS W-9 តាម្ការង្សន ើសំ។
• អន កលក់រាយខតរខតរកាបាននូ វបញ្ា ីកសិ្លង្សស់ៗយា៉ារង្ហាចណាស់ 101 ង្បង្ ទ។
• អន កលក់រាយមាន Wi-Fi ឬទិននន័យចល័តង្ដើម្បីោំង្ទកម្ម វវ ិធីខកនចន Fresh Bucks។

ង្បង្ ទននកសិ្លសំង្ៅង្ៅង្លើទំនិញកសិ្លខដលមានភាពែសពីោន
ម្ិនខម្នង្បង្ ទង្្សរនានាង្ៅកនុរកសិ្លម្ួ យង្បង្ ទង្ទ។ ឧទា រ ៍ ខ្ាង្បា៉ាម្រាប់ជាកសិ្លម្ួ យង្បង្ ទ
ង្ទាេះបីហារ្តល់ខ្ាង្បា៉ាម្ង្ង្ចើនង្បង្ ទែសៗោនក៏ង្ដ្ឋយ។
1
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តំបន់អាេិោព និងអ្ន កលក់ទប្គឿងឧបទោគបរ ិទោគផ្បបវបបធល៌ជាក់លាក់
តារាងេី 1៖
ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគយា៉ារង្ហាចណាស់ម្ួយង្បង្ ទកនុរចំង្ណាម្អន
កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ
បង្ង្ម្ើយា៉ារង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពម្ួ យដូ ចខដលបញ្ជាក់ង្ៅកនុរតារារង្នេះ។

អន កលក់រាយ ង្តូវកំ

អ្ន កលក់ទប្គឿងឧបទោគបរ ិទោគផ្បបវបបធល៌ជាក់
លាក់មានអាេិោព
•
•
•

អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគអាសី
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគអាហ្រ វ ិកខ្នរ
ង្កើត និរ/ឬហាលឡាល
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគឡាទីន

អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគខបបវបបធម្៌ជាក់
ល្លក់ទារ
ំ ង្នេះង្តូវបានកំ ត់អតត សញ្ជញ
ង្ៅកនុរការ
សទ រ់ម្តិអតិថិជនរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ឆ្នំ 2020
និរតាម្រយៈការពិភាកាជាម្ួ យអរគ ការស គម្ន៍ខដ
លចាប់នដគូ ជាម្ួ យកម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
*ចំណ្តំ៖

អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគណាម្ួ យខដលបានចេះបញ្ា ី
ង្ៅទីង្នេះ
ខដលបំង្ពញបានតាម្លកេ ែ ា ចាំបាច់គឺមានសិទធិទទួ លបា
ន
ង្បើង្ទាេះបីពួកង្គម្ិនមានទីតាំរង្ៅកនុរតំបន់អាទិភាពក៏
ង្ដ្ឋយ។

តំបន់អាេិោព

តំបន់អាេិោពេី 1៖
•
•
•

South Park, Delridge, High Point,
Georgetown
Bitter Lake, Haller Lake, Lake City
International District, Beacon Hill,
Central District, and Belltown

តំបន់អាេិោពេី 2៖
តំបន់អាទិភាពមានសនទ សសន៍ពូជសាសន៍
និរសម្ធម្៌សរគ ម្ (Race and Social Equity
Index, RSE) ែព ស់
(សូ ម្ង្ម្ើលខ្នទីកនុរឧបសម្ព ័នធ A)

តំបន់អាទិភាព ទី 1
គឺជាតំបន់ខដលជាកខនា រខដលអតិថិជនកម្ម
វវ ិធី Fresh Bucks
ទំនរជាការ្ាយបនត ផ្ទទល់ខដលមានលទធភា
ពមានកំ ត់កនុរការង្ង្បើង្បាស់កសិ្លង្សស់
ៗ និរ/ឬអន កលក់រាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh
Bucks។

តំបន់អាទិភាពទី 2
គឺជាតំបន់ខដលបានកំ ត់ង្ដ្ឋយ សនទ សសន៍
RSE របស់ទីង្ក ុរ Seattle
ជាតំបន់ខដលជាកខនា រខដលមានង្បជាពលរ
ដា ង្ង្ចើនមានង្បាក់ចំ ូ លទាប
និរររ្លប៉ាេះពាល់ង្ដ្ឋយភាពែសោនននសែ
ភាព និរពូ ជសាសន៍ង្្សរង្ទៀត។
អាទិភាពនឹរង្តូវបាន្តល់ជូនអន កលក់រាយ
ង្ៅកនុរ តំបន់អាទិភាពទី 1។
សូ ម្ង្ម្ើលឧបសម្ព ័នធ A សង្មាប់ខ្នទី RSE
និរព័ត៌មានលម្អ ិតបខនា ម្អំពីតំបន់អាទិភា
ព។
* ចំណ្តំ៖

អន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចណាម្ួ យខដលមានទី
តាំរសា ិតង្ៅកនុរ
ឬង្ៅខកបរតំបន់ម្ួយកនុរចំង្ណាម្តំបន់ទារ
ំ ង្នេះ
ខដលបានបំង្ពញលកេ ែ ា ចាំបាច់ង្្សរង្ទៀត ក៏
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មានសិទធិទទួ លបាន្រខដរ
ង្បើង្ទាេះបីជាពួ កង្គម្ិនបានកំ ត់អតត សញ្ជញ ជា
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគអាទិភាពខបបវ
បបធម្៍ជាក់ល្លក់ក៏ង្ដ្ឋយ។

IV. ការក្ំ

ត់សពលសវលា និងវគ្គ ្តល់ពត
័ ៌មាន

ខា រង្ង្កាម្ង្នេះ្តល់នូវព័ត៌មានសង្រេ បអំពីការកំ ត់ង្ពលង្វល្លង្ង្ជើសង្រ ើស
កខនា រខដលង្តូវដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ និរការចេះង្្មេះសង្មាប់វគគ ្តល់ព័ត៌មាន។
តារាងេី 2៖ ការកំណត់ទពលទវលាទប្ជ្ើសទរ ើស

សកលម ោព

កាលបរ ិទចេ េ

វគគ លាល់ព័ត៌មានតាលអ្នឡាញ

នថៃង្ព សបតិ៍ទី8 ខែង្ម្សាឆ្នំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ារ
1:00 រង្សៀល។

វគគ ្តល់ព័ត៌មានគឺជាឱ្កាសសង្មាប់អនកលក់រាយសួ រ
សំ ួ រអំពីកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
និរដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស។ ព័ត៌មានបខនា ម្
និរតំ ភាាប់ង្ៅកាន់ការចេះង្្មេះមានង្ៅខ្នរង្ង្កា
ម្។
េប្លង់ ផ្បបបេចំណ្តប់អារលម ណ៍ដល់កំណត់
ទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ មានសៅទីសនេះ
ង្ ើយង្តូវដ្ឋក់ង្សន ើង្តឹម្ង្មា៉ារ 11:59 យប់
ទង្ម្រ់ខបបបទអាចង្្ញើតាម្អនឡាញ
ឬតាម្ទូ រសពទ ង្លែ 206-256-5503។
ង្ៅង្ពលអន កង្ៅទូ រសពទ
សូ ម្ទកសារខដលបញ្ជាក់ពីភាសាខដលអន កង្ចេះនិយា
យ
ង្ ើយង្យើរនឹរង្ៅទូ រសពទ ង្ៅអន ក វ ិញជាម្ួ យអន កបក
ខង្បផ្ទទល់មាត់។
ដំទណើរេសសនកិចចទៅេីតាង
ំ និងការវាយតម្លែ

នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 29 ខែង្ម្សា ឆ្នំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ារ
3:00 រង្សៀល

ម្ថ្ៃសុប្ក េី 14 ផ្ខឧសោ ឆ្នំ 2021 ទវលាទមា៉ោង
11:59 យប់

ខែម្ិថនា - កកក ដ្ឋ

ង្ក ុម្បគគ លិកអាជាញធរទីង្ក ុរនិរនដគូ ស គម្ន៍នឹរ
ពិនិតយង្ឡើរ វ ិញនូ វទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍
ង្ដើម្បីកំ ត់អតត សញ្ជញ
អន កលក់រាយង្ដើម្បី្នង្ៅរ
កដំណាក់កាលទសសនាទីតាំរននដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើស
។ កនុរអំឡ
ុ រង្ពលដំង្ ើរទសសនកិចចង្ៅទីតាំរ
ង្យើរនឹរ្តល់ព័ត៌មានបខនា ម្ង្ទៀតអំពីកម្ម វ ិធី Fresh
Bucks និរវាយតនម្ា ការង្ង្តៀម្ទក
និរសម្តា ភាពរបស់ហារកនុរការអនវតត កម្ម វ ិធី
ការង្គប់ង្គរកសិ្ល
និរការចូ លរ ួម្របស់ស គម្ន៍។
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ដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរនឹរង្តូវង្ធវ ើង្ឡើរជាភាសារ
បស់អនកទំនាក់ទំនរហារចរ់បាន។
ការពិនិតយការវាយតម្លែ និងការទប្ជ្ើសទរ ើសេីតាង
ំ

ខែកកក ដ្ឋ

ង្ក ុម្ការងារកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
នឹរពិនិតយង្ម្ើលការវាយតនម្ា ការចេះពិនិតយទីតាំរ
និរ្តល់អាទិភាពដល់អនកលក់រាយសង្មាប់ការង្ង្ជើស
ង្រ ើស។
អ្ន កលក់រាយប្តូវរនទគទប្ជ្ើសទរ ើស និងជ្ូនដំណឹង

ខែសីហា

ហារខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើសនឹរង្តូវបានជូ នដំ ឹរអំពី
ការង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅចររដូ វង្តត។
ហារខដលម្ិនង្តូវបានង្ង្ជើសង្រ ើសង្ៅឆ្នំ 2021
នឹរង្តូវរកាទកកនុរបញ្ា ី
និរង្ធវ ើបចចុបបនន ភាពអំពីដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនាង្ពល
អនាគត។
ការតផ្ប្លតប្លង់េិសដល់ម្ដគូ
ដំង្ ើរការតខង្ម្តង្ម្រ់ទិសរ ួម្មានការវាយតនម្ា ជំនួ
យចាប់ង្បើកអាជីវកម្ម
និរតង្ម្ូវការសម្តា ភាពសង្មាប់ហារនីម្ួយៗ
ការចរចានិរចេះ តា ង្លខ្នង្លើកិចចសនា
ការដំង្ឡើរង្បព័នធអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ៅ
ហារ និរការប ត ុ េះបណា
ត លបគគ លិក។

ការតខង្ម្តង្ម្រ់ទិសនឹរចាប់ង្្តើម្ង្ៅង្ដើម្រដូ វសា ឹ
កង្ ើង្ជ ុេះឆ្នំ 2021។
ង្ពលង្វល្លនឹរែសោនតាម្ហារនីម្ួយៗង្ដ្ឋយខ្អ
កង្លើកង្ម្ិតននជំនួយខដលង្តូវការ
និរដំង្ ើរការដ្ឋក់បញ្ចល
ូ កិចចសនា
និរបង្ចច ក វ ិទា។

វគគ ្តល់ព័ត៌មាន
អន កលក់រាយខដលមានចំណាប់អារម្ម ៍ង្តូវបានង្លើកទឹកចិតតឱ្យចូ លរ ួម្កនុរវគគ ្តល់ព័ត៌មានម្ួ យកនុរចំ
ង្ណាម្ពីរវគគ ខដល្តល់ង្ដ្ឋយបគគ លិករបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
វគគ ្តល់ព័ត៌មាន្តល់ឱ្យអន កលក់រាយនូ វឱ្កាសង្ដើម្បីសួរសំ ួ រនិរសាតប់ព័ត៌មានសង្រេ បអំពីឱ្កាស
និរដំង្ ើរការង្ង្ជើសង្រ ើសនដគូ លក់រាយ។
វគគ ង្នេះនឹរង្ធវ ើង្ឡើរតាម្អនឡាញ ង្ដ្ឋយមានជង្ង្ម្ើសចូ លរ ួម្តាម្អនឡាញ ឬតាម្ទូ រសពទ ។
ការបកខង្បផ្ទទល់មាត់ និរកខនា រសានក់ង្្សរង្ទៀត្តល់ជូនតាម្ការង្សន ើសំ។
អន កលក់រាយង្តូវបានង្លើកទឹកចិតតឱ្យចេះង្្មេះង្ដ្ឋយង្ង្បើតំ ភាាប់ខ្នរង្ង្កាម្យា៉ារង្ហាចណាស់ម្ួយសបាត
៍ម្នង្ពឹតតិការ ៍នីម្ួយៗ ង្ដើម្បីទកង្ពលង្វល្លង្ដើម្បីង្រៀបចំកខនា រសានក់ង្ៅចាំបាច់។
កាលបរ ិទចេ េ និងទពលទវលាវគគ លដល់ព័ត៌មាន
•
•

នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 8 ខែង្ម្សា ឆ្នំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ារ 1:00 រង្សៀល។ | សូ ម្ ចុេះស្មេះសៅទីសនេះ ង្តឹម្នថៃទី
5 ខែង្ម្សា ឆ្នំ 2021 ង្បសិនង្បើអនកង្តូវការកខនា រសានក់ង្ៅ។
នថៃង្ព សបតិ៍ ទី 29 ខែង្ម្សា ឆ្នំ 2021 ង្វល្លង្មា៉ារ 3:00 រង្សៀល | សូ ម្ ចុេះស្មេះសៅទីសនេះ ង្តឹម្នថៃទី
22 ខែង្ម្សា ឆ្នំ 2021 ង្បសិនង្បើអនកង្តូវការកខនា រសានក់ង្ៅ។
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V. ការដ្ឋក់បញ្ចល
ូ អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក
និរធនធានចាប់ង្្តើម្សង្មាប់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស
ជាម្ួ យនឹរង្បព័នធអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកថមី អតិថិជនរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
នឹរទទួ លបានអតា ង្បង្យាជន៍ង្បចាំខែរបស់ពួកង្គង្លើប័ ណ ឥ ពនធ និរ/ឬកម្ម វ ិធីទូរសពទ ចល័ត។
អន កលក់រាយអាហារខ្ននតតូ ចរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks នឹរង្ង្បើង្ថបា ិត ឬកម្ម វ ិធីទូរសពទ ចល័តរបស់កម្ម វ ិធី
Fresh Bucks ង្ដើម្បីង្ធវ ើង្បតិបតត ិការកម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
ខ្នរង្ង្កាម្ង្នេះជាព័ត៌មានបខនា ម្អំពីការដ្ឋក់បញ្ចូលបង្ចច ក វ ិទាការចំណាយខដលពាក់ព័នធ
និរជំនួយខដលអាជាញធរទីង្ក ុរ នឹរ្តល់ដល់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស។
តារាងេី 3៖ បទចចក វ ិេា ម្ថ្ែទសវា និងជ្ំនួយផ្ដលមាន
បទចចក វ ិេាអ្តថ ប្បទោជ្ន៍ទអ្
ឡិចប្តូនិក
កលម វ ិធីេូរសពទ ចល័ត
អន កលក់អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិ
ចង្តូនិច, Solutran, ្តល់ជូន
នូ វកម្ម វ ិធីឌីជីថលខដលមានម្ូ
លដ្ឋានង្លើង្ថបា ិតខដលដ្ឋច់
ង្ដ្ឋយខឡកពីង្បព័នធមា៉ាសីន្ូ
តកាតរបស់ហារ (point of
sale, POS)
និរមា៉ាសីនគិតលយខដលមាន
ង្សាប់។

ម្ថ្ែទសវាោក់បញ្ចូលបទចចក វ ិេា

ជ្ំនួយផ្ដលមាន

បង្ចច ក វ ិទាអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក
ទាម្ទារនថាង្សវាអាជាញប័ ណ
និរនថាង្បតិបតត ិការង្បចាំឆ្នំ។
អាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle
្តល់នូវការោំង្ទខ្នក ិរញ្ញ វតថុង្ដើម្បីជួយអន
កលក់រាយខ្ននតតូ ចទូ ទាត់
ការចំណាយទាំរង្នេះ។ ឧទា រ ៍
អាជាញធរទីង្ក ុរនឹរទូ ទាត់៖

បខនា ម្ពីង្លើការលេះបរ់
នថាង្សវាខដលបានរាយង្ៅ
កនុរជួ រ រ “នថាង្សវា”
អាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle
្តល់នូវជំនួយដូ ចខ្នរ
ង្ង្កាម្៖

• នថាង្សវាអាជាញប័ ណ ង្បចាំឆ្នំសង្មាប់អន
កង្ង្បើពិង្សសរ ូ តដល់ 5
នាក់កនុរម្ួ យអាជាញប័ ណ ។
• នថាង្សវាង្បតិបតត ិការរ ូ តដល់ 500
ដល្លារ/អន កលក់/ឆ្នំ (ង្បខ លជា 3,333
ង្បតិបតត ិការ/ឆ្នំ)។
អន កលក់រាយនឹរទទួ លែសង្តូវចំង្ពាេះនថា
ង្សវាអាជាញប័ ណ
និរនថាង្បតិបតត ិការខដលង្លើសពីខដនកំ
ត់ទារ
ំ ង្នេះ។
ការចំណាយនឹរែសោនតាម្ហារនីម្ួយៗ
ដូ ង្ចន េះអាជាញធរទីង្ក ុរនឹរ្តល់នូវការបា៉ាន់
សាមនលម្អ ិតបខនា ម្ង្ទៀតដល់នដគូ ខដលបា
នង្ង្ជើសង្រ ើសខដលជាខ្នកម្ួ យននដំង្ ើរកា
រតខង្ម្តង្ម្រ់ទិស។
ហារក៏ចាំបាច់ង្តូវមានង្ថបា ិត
និរ/ឬឧបករ ៍ចល័តង្ៅសត រ់នីម្ួយៗ
ង្ដើម្បីដំង្ ើរការអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូ
និក្រខដរ។

• ង្ដើម្បីជួយដល់ចំណា
យចាប់ង្្តើម្អនវតត ក
ម្ម វ ិធី
អាជាញធរទីង្ក ុរនឹរទូ
ទាត់ជូនអន កលក់រាយ
នូ វនថាង្សវាម្ិន
ម្ិនង្លើសពី 3,500
ដុលាែរកនុងលួ យឆ្នំស
ប្មាប់រយៈទពលពីរឆ្នំ
។
• បគគ លិកកម្ម វ ិធី
Fresh Bucks
ង្ៅទីង្ក ុរ Seattle
បង្ង្ម្ើម្ែងារជាអន ក
ទំនាក់ទំនររវារអន ក
លក់រាយ
និរអន កលក់អតា ង្ប
ង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិ
កកនុរអំឡ
ុ រង្ពលដំ
ង្ ើរការតខង្ម្តង្ម្រ់
ទិស
ង្ ើយនឹរ្តល់ការប
ត ុ េះបណា
ត លដល់បគគ
លិកហារ។
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VI. លកេ ែ ា សង្មាប់អនកលក់រាយខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស
អន កលក់រាយខដលង្តូវបានង្ង្ជើសង្រ ើសឱ្យកាាយជានដគូ ខចកចាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
តាម្រយៈដំង្ ើរការង្នេះនឹរង្ធវ ើកិចចសនាជាម្ួ យអាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle
និរអន កលក់អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ដើម្បីទទួ លយក
និរទទួ លបានសំ រសង្មាប់ការចំណាយរបស់អតិថិជនកម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
អន កលក់រាយនឹរង្តូវចូ លរ ួម្កនុរដំង្ ើរការបនត កិចចសនាង្បចាំឆ្នំ។
ង្ោលង្ៅរបស់ង្យើរគឺបនត កិចចសនាជាម្ួ យនដគូ លក់រាយខដលបំង្ពញតាម្លកេ ែ ា ននការបនត កិចចសនា
ិ Fresh Bucks ពីម្ួយឆ្នំង្ៅម្ួ យឆ្នំ។
ង្បចាំឆ្នំ ង្ដើម្បីរកាទីតាំរចូ លង្ង្បើសង្មាប់អតិថិជនកម្ម វធី
អ្ន កលក់រាយផ្ដលរនទប្ជ្ើសទរ ើស ង្តូវខតបំង្ពញតាម្លកេ ែ ា ដូ ចខ្នរង្ង្កាម្៖
•

•
•

•

•

•
•

្តល់ជូនអាជាញធរទីង្ក ុរ និរអន កលក់អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកនូ វ ង្លែសមាគល់អនកជាប់ពនធ
ទង្ម្រ់ខបបបទ IRS W-9 និរព័ត៌មានធានារា៉ៃប់ររតាម្ការង្សន ើសំ
ង្ពម្ទាំរឯកសារង្្សរង្ទៀតខដលអន កលក់អតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកទាម្ទារង្រៀបចំការទូ ទាត់
សំ រ។
ទូ ទាត់ការចំណាយទាក់ទរនឹរការដ្ឋក់បញ្ចល
ូ បង្ចច ក វ ិទាខដលង្ង្តពីការង្លើកខលរនថាង្សវា
និរម្ូ លនិធិសម្តា ភាពខដលអាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle ្តល់ជូន (ដូ ចពិព ៌នាកនុរតារារទី 3)
បង្រក ើត និរខថរកាបរ ិយាកាសសាវគម្ន៍
និរបទពិង្សាធន៍ទិញឥវា៉ៃន់ វ ិជាមានសង្មាប់ង្បជាជនខដលង្ង្បើង្បាស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
រ ួម្ទាំរបគគ លិកគិតលយខដលមានភាពរ ួសរាយរាក់ទាក់ និរមានចំង្ េះដឹរ
ង្ ើយផ្ទាក្ាយពា ិជាកម្ម តាម្តង្ម្ូវការ។
ង្ង្បើសាាកយីង្ហា និម្ិតតសញ្ជញ និរសមាារង្ធវ ើទី្ារកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ង្សបតាម្ង្ោលការ ៍ ខ នាំរបស់អាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle។
រាល់សមាារទាំរឡាយណាខដលបង្រក ើតង្ឡើរង្ដ្ឋយអន កលក់រាយខដលរ ួម្បញ្ចល
ូ និម្ិតតសញ្ជញកម្ម វ ិធី
Fresh Bucks ង្តូវខតបង្រក ើតង្ឡើរជាកិចចស ការជានដគូ និរអនម្័តង្ដ្ឋយអាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle។
ធានាថា អន កង្គប់ង្គរហារ អន កគិតលយ
និរអន កតំណារខ្នកង្សវាកម្ម អតិថិជនទទួ លបានការប ត ុ េះបណា
ត លដំបូរ
និរកំពរបនត អំពីរង្បៀបង្ង្បើង្បាស់ង្បព័នធអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក
ដំង្ ើរការង្រៀបចំង្បតិបតត ិការកម្ម វ ិធី Fresh Bucks និរជួយអតិថិជនកម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ង្ង្បើង្បាស់អតា ង្បង្យាជន៍របស់ពួកង្គ។
ង្នេះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទាំរការចូ លរ ួម្វគគ ប ត ុ េះបណា
ត លខដល្តល់ង្ដ្ឋយអាជាញធរទីង្ក ុរ
និរ្តល់ការប ត ុ េះបណា
ត លដល់បគគ លិកថមី។
ង្តួ តពិនិតយតាម្ដ្ឋនង្បតិបតត ិការរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ង្ដើម្បីធានាទំនិញខដលមានសិទធិលក់
(ខ្ាង្ ើ និរបខនា ) ង្តូវបានទិញជាម្ួ យនឹរអតា ង្បង្យាជន៍របស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ខតប៉ាង្ណា
ណ េះ។
តាម្ដ្ឋន និរង្តួ តពិនិតយង្ោលនង្យាបាយកម្ម វ ិធីទារ
ំ អស់ ង្ ើយជូ នដំ ឹរដល់អាជាញធរទីង្ក ុរ
Seattle ពីបញ្ជានានាង្ដើម្បីអនញ្ជញតឱ្យមានការខកលម្អ កម្ម វ ិធី។

ជាខ្នកម្ួ យននកិចចង្ពម្ង្ង្ពៀរង្នេះ េីប្ក ុង Seattle នឹរ្ត ល់នូវ៖
•

•

ការប ត ុ េះបណា
ត លដំបូរ
និរសមាារសង្មាប់បគគ លិករបស់អនកលក់រាយអំពីការដំង្ ើរការអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិក
និរជួ យអតិថិជនកនុរង្បតិបតត ិការរបស់ពួកង្គ។ ង្នេះនឹររ ួម្បញ្ចល
ូ ទាំរការតង្ម្រ់ទិស
និរវគគ ប ត ុ េះបណា
ត ល ក៏ដូចជាសមាារប ត ុ េះបណា
ត លខដលបកខង្បជាភាសាខដលពាក់ព័នធ។
នថាង្សវាកម្ម ម្ិនង្លើសពី 3,500 ដល្លារកនុរម្ួ យឆ្នំរយៈង្ពលពីរឆ្នំ
សង្មាប់ការចំណាយង្បើកអាជីវកម្ម ទាក់ទរនឹរការអនវតត កម្ម វ ិធី។
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•

•
•

ការលេះបរ់កនង្ម្ង្សវាអាជាញប័ ណ សង្មាប់អនកង្ង្បើពិង្សសរ ូ តដល់ង្បាំនាក់
និរការង្លើកខលរនថាង្សវាង្បតិបតត ិរ ូ តដល់ 500 ដល្លារសង្មាប់អនកលក់មានក់កនុរម្ួ យឆ្នំ
(ខដលង្សម ើនឹរង្បខ លជា 3,333 ង្បតិបតត ិការសង្មាប់អនកលក់មានក់កនុរម្ួ យឆ្នំ)។
សមាារង្ធវ ើទី្ារខដលបានង្រៀបចំង្ឡើ់រង្ដើម្បីជួយអន កលក់រាយង្លើកកម្ព ស់ការង្ង្បើង្បាស់កម្ម វ ិធី
Fresh Bucks។
ជំនួយបង្ចច កង្ទសខដលកំពរបនត
ង្ដើម្បីធានាបាននូ វការអនវតត កម្ម វ ិធីអតា ង្បង្យាជន៍ង្អឡិចង្តូនិកង្ដ្ឋយង្ជាគជ័យ។
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VII. សំ ួ រអំពីទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម
និរសិទធិចូលង្ម្ើលង្គ ទំព័រ

៍

ង្ក ុម្បគគ លិកអាជាញធរទីង្ក ុរ និរនដគូ ស គម្ន៍នឹរពិនិតយង្ឡើរ វ ិញនូ វទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍
ង្ដើម្បីវាយតនម្ា ពីសិទធិទទួ លបានរបស់អនកលក់រាយ
និរពិចារណាពី វ ិធីខដលអន កលក់រាយខដលចាប់អារម្ម ៍ចង្ម្ ុេះបំង្ពញតាម្តង្ម្ូវការ
និរចំ ូ លចិតតរបស់អតិថិជនកម្ម វ ិធី Fresh Bucks។
សំ ួ រអំពីទង្ម្រ់ខបបបទចំណាប់អារម្ម ៍ង្តូវបានបងាាញង្ៅខ្នរង្ង្កាម្ជាម្ួ យព័ត៌មានអំពីរង្បៀបង្ង្បើ
ង្បាស់វា ង្ដើម្បីវាយតនម្ា សិទធិ និរ្តល់អាទិភាពដល់អនកលក់រាយសង្មាប់ដំង្ ើរទសសនកិចចង្ៅទីតាំរ។
ដំង្ ើរការពិនិតយង្ឡើរ វ ិញង្នេះក៏នឹររ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វការវាយតនម្ា អំពីគមាាតង្ៅតាម្បណា
ត ញលក់រាយរបស់ក
ម្ម វ ិធី Fresh Bucks ទាំរអស់្រខដរង្ដ្ឋយពិចារណាង្លើរង្បៀបហារចង្ម្ ុេះនឹរ្តល់ជូនអតិថិជនកម្ម វ ិធី
Fresh Bucks នូ វទីតាំរទិញកសិ្លង្សស់ៗជាង្ង្ចើន
និរជង្ង្ម្ើសខដលទាក់ទរនឹរវបបធម្៌តាម្ខដលអាចង្ធវ ើង្ៅបាន។
េប្លង់ ផ្បបបេចំណ្តប់អារលម ណ៍ដ
ល់កំណត់
ង្្មេះអន កលក់រាយ៖
អន កទំនាក់ទំនរទីម្ួយ៖
ម្ែតំខ
៖

ររបស់អនកទំនាក់ទំនរ

ទោលបំណង/លកខ ខណឌម្នការវាយតម្លែ
ព័ត៌មានអតត សញ្ជញ
របស់អនកលក់រាយនឹរង្តូវបានង្ង្បើ
ង្ដើម្បីទាក់ទរហារខដលបានង្ង្ជើសង្រ ើស
ង្ដើម្បីង្រៀបចំដំង្ ើរទសសកិចចង្ៅទីតាំរ
និរកំ ត់តង្ម្ូវការង្ង្បើង្បាស់ភាសា។

ង្លែទូ រសពទ អនកទំនាក់ទំនរ៖
ង្លែទូ រសពទ ទីពីរ (ជាជង្ង្ម្ើស)៖
ភាសារបស់អនកទំនាក់ទំនរចរ់
បាន៖
អីខម្លរបស់អនកទំនាក់ទំនរ
(ជាជង្ង្ម្ើស)៖
សូ ម្្តល់ឱ្យង្យើរនូ វអាសយដ្ឋានទី
តាំររបស់អនកលក់រាយ៖

អាសយដ្ឋានរបស់អនកលក់រាយនឹរង្តូវង្ង្បើង្បាស់
ង្ដើម្បីវាយតនម្ា ថាង្តើពួកង្គមានង្ៅកនុរ ឬង្ៅខកបរ (កនុរចមាៃយ
0.25 មា៉ាយ តំបន់អាទិភាពទី 1 ឬ តំបន់ អាទិភាព ទី2
(សូ ម្ង្ម្ើលខ្នទីកនុរឧបសម្ព ័នធ A ឬតារារង្ៅង្លើទំព័រទី 4)។
ង្ដើម្បីទទួ លបានសិទធិ
អន កលក់រាយ ង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគយា៉ារ
ង្ហាចណាស់ម្ួយង្បង្ ទកនុរចំង្ណាម្អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិ
ង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ
បង្ង្ម្ើយា៉ារង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពម្ួ យ។
អាសយដ្ឋាន
និរទីតាំររបស់អនកលក់រាយក៏នឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់្រខដរ
ង្ដើម្បីវាយតនម្ា ទីតាំរជិតចំ តម្ង្ធាបាយដឹកជញ្ជន
ូ សាធារ ៈ
។
អន កលក់រាយខដលអាចចូ លដំង្ ើរការបានតាម្រយៈម្ង្ធាបាយដឹ
កជញ្ជន
ូ នឹរង្តូវបាន្តល់អាទិភាព។
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េប្លង់ ផ្បបបេចំណ្តប់អារលម ណ៍ដ
ល់កំណត់

ទោលបំណង/លកខ ខណឌម្នការវាយតម្លែ

ង្តើអនកមានអាជាញប័ ណ អាជីវកម្ម
ខដលមានសពលភាពង្ៅទីង្ក ុរ
Seattle ខដរឬង្ទ?
សូ ម្្តល់ង្លែអាជាញប័ ណ ។

អាជាញប័ ណ អាជីវកម្ម នឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់
ង្ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអន កលក់រាយង្តូវបានចេះង្្មេះជាម្ួ យអាជាញធរទីង្ក ុ
រ។ ង្ដើម្បីទទួ លបានសិទធិ
ហារង្តូវមានអាជាញប័ ណ អាជីវកម្ម ពីអាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle។

ង្តើអនកមាន Wi-Fi
ខដលអាចចូ លង្ង្បើបានង្ៅង្លើង្ថ
បា ិត
ឬទូ រសពទ ចល័តង្ៅកនុរហាររបស់
អន កង្ដើម្បីដំង្ ើរការអតា ង្បង្យាជ
ន៍កម្ម វវ ិធី Fresh Bucks ខដរឬង្ទ?

ការចូ លង្ង្បើ Wi-Fi
ឬការភាាប់ជាម្ួ យទូ រសពទ ខដលអាចទកចិតតបានគឺចាបា
ំ ច់
ង្ដើម្បីដំង្ ើរការង្បតិបតត ិការកម្ម វ ិធិ Fresh Bucks។

ង្តើអាជីវកម្ម របស់អនកយា៉ារង្ហាច
ណាស់ 51% កាន់កាប់ង្ដ្ឋយហ្រសតី
និរ/ជនជាតិភាគតិចខដរឬង្ទ?

អាជាញធរទីង្ក ុរ Seattle
បានកំ ត់អាជីវកម្ម ខដលជាកម្ម សិទធិរបស់ហ្រសតី
និរជនជាតិភាគតិច (Women and Minority Owned Businesses,
WMBE) ថាជាអាជីវកម្ម ខដលយា៉ារង្ហាចណាស់
51%កាន់កាប់ង្ដ្ឋយហ្រសតីនិរ/ឬជនជាតិភាគតិច។
អាជាញធរទីង្ក ុរសី Seattle
ោំង្ទយា៉ារសកម្ម ដល់ភាពជានដគូ ជាម្ួ យអន កង្ ៉ា ការ WMBE។
អន កលក់រាយខដលបំង្ពញតាម្លកេ ែ ា ង្នេះនឹរង្តូវបាន្តល់អាទិ
ភាព។

ង្តើអនកជាធម្ម តាសតុកកសិ្លប៉ា
នាមនង្បង្ ទង្ៅនថៃជាក់ល្លក់?

ង្ដើម្បីមានសិទធិ ហារង្តូវខតរខតមានសតុកកសិ្លយា៉ារតិច 10
ង្បង្ ទ។ អន កលក់រាយខដល្តល់កសិ្លង្ង្ចើនជារ 10
ង្បង្ ទនឹរង្តូវបាន្តល់អាទិភាព។

ង្តើអនកលក់្លិត្ល
និរង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគង្្ស
រង្ទៀតខដលមានលកេ ៈវបបធម្៌
ឬជាតិសាសន៍
ឬខដលបំង្ពញតង្ម្ូវការរបបអា
ហារជាក់ល្លក់ខដរឬង្ទ?
ង្បើដូង្ចន េះខម្ន
សូ ម្ង្បាប់ង្យើរពីវបបធម្៌
ជាតិសាសន៍
និរតង្ម្ូវការរបបអាហារណាម្ួ យ
ខដលង្តូវបានតំណារង្ៅកនុរហារ
របស់អនក។

អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគខបបវបបធម្៌ជាក់ល្លក់ទារ
ំ ង្នេះ
ង្តូវបានកំ ត់អតត សញ្ជញ
ង្ៅកនុរការសទ រ់ម្តិអតិថិជនរបស់ក
ម្ម វ ិធី Fresh Bucks ឆ្នំ 2020
និរតាម្រយៈការពិភាកាជាម្ួ យអរគ ការស គម្ន៍ខដលចាប់នដ
គូ ជាម្ួ យកម្ម វ ិធី Fresh Bucks៖

ង្ដើម្បីទទួ លបានសិទធិ ហារង្តូវមាន Wi-Fi និរ /
ឬការភាាប់ជាម្ួ យទូ រសពទ ខដលអាចទកចិតតបាន។

•
•
•

អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគអាសី
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគអាហ្រ វ ិកខ្នរង្កើត
និរ/ឬហាលឡាល
អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគឡាទីន

ង្ដើម្បីទទួ លបានសិទធិ
អន កលក់រាយ ង្តូវកំ ត់អនកលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិង្ភាគយា៉ារ
ង្ហាចណាស់ម្ួយង្បង្ ទកនុរចំង្ណាម្អន កលក់ង្ង្គឿរឧបង្ភាគបរ ិ
ង្ភាគតាម្វបបធម្៌ជាក់ល្លក់ ឬ
បង្ង្ម្ើយា៉ារង្ហាចណាស់តំបន់អាទិភាពម្ួ យ។
12

េប្លង់ ផ្បបបេចំណ្តប់អារលម ណ៍ដ
ល់កំណត់

ទោលបំណង/លកខ ខណឌម្នការវាយតម្លែ

ង្ តអវ ីបានជាអន កចាប់អារម្ម ៍
ចរ់កាាយជាអន កលក់រាយរបស់កម្ម
វវ ិធី Fresh Bucks?

ិ Fresh
ការង្្ា ើយតបចំង្ពាេះសំ ួ រង្នេះនឹរជួ យង្ក ុម្ការងារកម្ម វធី
Bucks វាយតនម្ា ថាង្តើអនកលក់រាយដឹរកម្ម វ ិធីង្នេះង្ង្ចើនប៉ានណា
និរកត ីសរឃឹម្/ង្ ត្លរបស់ពួកង្គកនុរការកាាយជានដគូ តំណារ
ខចកចាយរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks។

ង្ដើម្បីមានសិទធិកនុរការង្ង្ជើសង្រ ើស
ជាអន កលក់រាយម្ហ ូបអាហារខ្ននតតូ
ច
ង្បាក់ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំននអាជីវកម្ម
របស់អនកង្ៅទីង្ក ុរ Seattle
ម្ិនង្តូវង្លើសពី 2
ល្លនដល្លារង្ឡើយ។
ង្យើរនឹរវាយតនម្ា ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំ
ខ្អកង្លើឯកសារពនធ អាជីវកម្ម និរ
ម្ែរបរទូ ង្ៅ (B&O)
ខដលបានដ្ឋក់ង្ៅនាយកដ្ឋាន ិរ
ញ្ញ វតថុនិរង្សវារដា បាល(Departmen
t of Finance and Administrative
Services)ននទីង្ក ុរ Seattle។
តាម្រយៈការដ្ឋក់ង្សន ើទង្ម្រ់ខបប
បទចំណាប់អារម្ម ៍ង្នេះ
អន កអនញ្ជញតឲ្យការ ិយាល័យនិរនត រ
ភាព និរបរ ិសាាន (Office of
Sustainability and Environment )
ននទីង្ក ុរ Seattle ចូ លង្ម្ើល
និរពិនិតយង្ឡើរ វ ិញនូ វព័ត៌មានព
នធ B&O
ខដលបានដ្ឋក់ង្សន ើតាម្រយៈអាជីវ
កម្ម របស់អនក។

ឯកសារពនធ B&O របស់អនកនឹរង្តូវបានង្ង្បើង្បាស់
ង្ដើម្បីបញ្ជាក់ង្បាក់ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំរបស់អនក។
ង្ដើម្បីមានសិទធិ
ង្បាក់ចំ ូ លង្បចាំឆ្នំរបស់ហារអន កម្ិនង្តូវង្លើសពី 2
ល្លនដល្លារង្ឡើយ។
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ឧបសម្ព ័នធ A៖ តំបន់អទិភាពអន កលក់រាយខ្ននតតូ ច ឆ្នំ 2021
ខ្នរង្ង្កាម្ង្នេះជាខ្នទីននតំបន់អាទិភាពែព ស់ននសនទ សសន៍ពូជសាសន៍ និរសម្ធម្៌សរគ ម្
និរព័ត៌មានបខនា ម្អំពីតំបន់ខដលមានសិទធិទទួ លបានកសិ្លង្សស់ៗ
និរអន កលក់រាយខដលមានង្សាប់របស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks មានកំ ត់។
តំបន់អាេិោពអ្ន កលក់រាយរបស់កលម វ ិធី Fresh Bucks ឆ្នំ 2021

តំបន់អាេិោពេី 1
តំបន់អាេិោពេី 2
តំបន់អទិភាពែព ស់ RSE
0.25 មា៉ាយល៍

តំបន់អាេិោពេី 1
គឺជាតំបន់ខដលមានសិទធិទទួលបានកសិ្លង្ស
ស់ៗ
និរ/ឬអន កលក់រាយខដលមានង្សាប់រ បស់កម្ម វ ិធី
Fresh Bucks មានកំ ត់។ តំបន់ង្នេះរ ួម្មាន
Georgetown, South Park, Delridge, High Point,
Bitter Lake/Haller Lake/Lake City, International
District, Central District, Beacon Hill និរ
Belltown។
តំបន់អាេិោពេី 2 គឺជា
តំបន់អាទិភាពសនទ សសន៍ពូជសាសន៍
និរសម្ធម្៌សរគ ម្ ននទីង្ក ុរ Seattle។
សនទ សសន៍ង្នេះង្តូវបានរកាទកង្ដ្ឋយការ ិយាល័យ
ខ្នការនិរអ ិវឌឍន៍ស គម្ន៍ (Office of
Planning and Community Development)
និររ ួម្បញ្ចល
ូ ទិននន័យដូ ចជាភាពង្កីង្ក
ពូ ជសាសន៍ និរសូ ចនាករសែភាពស គម្ន៍។
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តំបន់ អាេិោពេី 1 មានលទធភាពតិចតួ ចកនុរការទទួ លបានកសិ្លង្សស់ៗ
និរអន កលក់រាយខដលមានង្សាប់របស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ខដលង្តូវបានពនយល់បខនា ម្ង្ៅទីង្នេះ៖
•

•

•

South Park, Delridge, High Point និង Georgetown។
តំបន់ទារ
ំ ង្នេះង្តូវបានកំ ត់ង្ដ្ឋយនាយកដ្ឋានសែភាពសាធារ ៈ –ង្ខ្ននធី Seattle និរ King
ខដលង្តួ តោនង្លើកតាតចម្បរបីខដលប៉ាេះពាល់ដល់សិទធិទទួ លបានអាហារសែភាព—
ម្ួ យភាគធំននង្បជាជនមានង្បាក់ចំ ូ លទាប
ង្ពលង្វល្លង្ធវ ើដំង្ ើរង្ៅកាន់ហារអន កលក់រាយអាហារសែភាពមានរយៈង្ពលយូ រជារង្នេះង្ ើយមា
នភាគរយែព ស់ននអន កលក់រាយអាហារម្ិនលអ ចំង្ពាេះសែភាព។2
មានអន កលក់រាយខដលមានង្សាប់ខតពីរប៉ាង្ណា
ណ េះរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ង្ៅទូ ទារ
ំ តំបន់ទារ
ំ បួ នង្នាេះ។
Bitter Lake, Haller Lake, Northgate និង Lake City។ តំបន់ទីង្ក ុរ Seattle
ខ្នរង្ជើរទាំរង្នេះង្តូវបានកំ ត់ង្ដ្ឋយង្កសួ រកសិកម្ម ស រដា អាង្ម្រ ិក (USDA)
ថាជាតំបន់ខដលមានង្បជាជនរស់ង្ៅង្ង្ចើនមានចមាៃយង្លើសពីកនា េះមា៉ាយពី្ារទំង្នើបខដលង្ៅ
ជិតបំ្ត។ ង្លើសពីង្នេះង្ទៀត ង្ៅកនុរ របាយការ ៍អំពីការមានអាហារសែភាព ឆ្នំ 2019,
នាយកដ្ឋានសែភាពសាធារ ៈបានកំ ត់តំបន់តូចៗង្ៅកនុរង្កបែ ា តំបន់អាទិភាពទាំរ
ង្នេះខដលមានង្បជាជនមានង្បាក់ចំ ូ លទាបអាចង្ប ម្នឹរបញ្ជាកនុរការទទួ លបានអាហារស
ែភាព។ មានអន កលក់រាយខដលមានង្សាប់ខតម្ួ យគត់របស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks
ង្ៅកនុរតំបន់ង្នាេះ។
International District, Beacon Hill, Central District និង Belltown។
ជង្ង្ម្ើសកសិ្លខដលមានង្សាប់ និរជង្ង្ម្ើសរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ង្ៅកនុរតំបន់
International District, Central District, និរ Belltown ភាគង្ង្ចើនជាទី្ាររបស់កសិករ
និរតូ បកសិដ្ឋានង្ៅកខនា រខដលង្ពលង្វល្លមានកំ ត់។ ខ្នកែា េះននតំបន់ Beacon Hill
ម្ិនង្តូវបាន្តល់ង្សវាកម្ម ង្ដ្ឋយអន កលក់រាយណាម្ួ យរបស់កម្ម វ ិធី Fresh Bucks ង្ទ។

ង្នេះខ្អកង្លើទិននន័យឆ្នំ 2019 ខដលបានវ ិភាគង្ៅកនុររបាយការ ៍របស់ PHSKC សត ីពីការមានអាហារសែភាព
និរបណា
ត ញធនាោរង្សបៀរអាហារ។ ការពិភាកាអំពីតំបន់អាទិភាពអាហារសែភាពចាប់ង្្តើម្ង្ៅទំព័រទី 23
ននរបាយការ ៍ង្នេះ។
2
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