እንንቀሳቀስ እና መዝናናት ለሁሉ
2022 መምርያ
ስያትል ፓርኮች እና መዝናናት
የስያትል ማዘጋጃ ቤት ፓርክ ወረዳ
የስያትል ፓርኮችና መዝናኛ እና የስያትል ማዘጋጃ ቤት ወረዳ ፡የእንንቀሳቀስና የመዝናኛ ለሁሉ የተሰኙ ፕሮግራሞች
“ግራንት” ለ 2022 ዳግም ወደ ስራ መመለሱ በደስታ ያስታውቃል።የማህበረሰብ ኣባሎች ድርጅቶች የማህበረሰብ ቡዱኖች
እና ትናንሽ የንግድ ሰዎች መዝናኛን በሚመለከት በመላ ስያትል ውስጥ ኣገልግሎት ለመስጠት እስከ 15000. የምደርስ
ገንዘብ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።
የስያትል ፓርኮችና መዝናኛ ተልእኮ፡
በስያትል ፓርኮችና መዝናኛ ለመጫወት፡ ለመማር፡ለማሰላሰል፡ ማህበረሰብን ለመገንባት፡ሃላፍነት በተሞላው ተቀባይነት
ለማስተናገድ ደህንነቱ የተጠበቀ ግዜ ይሰጣል። ጤናማ ህዝብ፡ ጤናማ ኣከባቢ፡ጠንካራ ማህበረሰብ እናበረታታለን።
የስያትል ማዘጋጃ ቤት ፓርክ ወረዳ
እንንቀሳቀስና መዝናኛ ለሁሉ የተሰኘ በማዘጋጃ ቤት ፓርክ ወረዳ በኩል የእርዳታ ገንዘቡ ይሰጣል፡ቀረጥ ለመጣልና
ለመሰብሰብ ለማጽደቅ ሓላፍነት ያለው ለስያትል ከተማ ፓርኮችና መዝናኛ የገንዘብ ምንጭ የሚሰጥ የፓርክመሬቶች ና
ኣገልግሎቶች የማህበረሰብ ማዕከሎችና መዝናኛ ፕሮግራሞች ቀድሞ በተሰጠ ቦታዎች ላይ ኣዳዲስ ፓርኮች የሚያለሙ
አላማ፡
የእንቀሳቀስ እና መዝናኛ ለሁሉ የተሰኘው ፕሮግራም የገንዘቡ ምንጮች ኣላማው ዘረኝነት፡ትምህርታዊ፡ ቁጠባዊ፡
ጤንነታዊና ማህበራዊ ትክክለኝነት ለየሚከተሉ ማህበረሰቦች ሁሉን ኣይነት የመዝናኛ ፕሮግራም ለማካሄድ የሚሰጥ ነው።
ፕሮግራሞቹ የማህበረሰቡ፡ ለማህበረሰቡ፡ በማህበረሰቡ በመሆን ባህላዊ ብቃት ያላቸው ባህላዊ ፈቃደኝነት የሚያንጸባርቁ
ለመዝናኛ ምቹ ግዝያት የሚሰጡ መሆሆናቸውን ለማረጋገጥ ነው። ኣመልካቾች ኣገልግሎታቸውን ለመስጠት ከምያስቡት
ማሕበረሰብ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ማስቀጠልና የማሕበረሰቡ ግባትና ድጋፍ ሊኖራቸው ይገባል።
መዝናኛ ምንድነው?
መዝናናት መሕይወትን ለማነጽና ወይም ለማሻሻል የሚውል ሁሉ ነው! ሁሉም ኣይነት ፕሮግራሞች ፡ የኣካል ብቃት፡
የስነጥበብ ፕሮግራም፡ የማሕበረሰብ እንቅስቃሴዎች: የኣእምሮ የጤንነትና የደህንነት፡ ትምህርታዊ፡ የማህበረሰብ ይግል
ፍወሳ፡ የኣከባቢን የቤትውጭ ጥበቃ፡ የትውልዶች መያያዝ፡ ባህላዊ ግንኘነት፡እና ከዚያም በላይ - - -ጭምር ያጠቃልላል።
መዝናናት ህይወታችን ያበለጽጋል።በኣካል ብኣእምሮና ብመንፈስ ጤናማ ያደርገናል፡ ከተፈጥሮ ጋር ያገናኘናል፡
እርስበራሳችን እንድንገናኝና እንቅስቃሴዎቻችን ሕይወት እንዲነሮው ይረዳል።
የእንቅስቃሴ ተነሳሽነት የገንዘብ ምንጪ ከተጣቃሚዎች ጋር ባህላዊ ግንኙነት ያለው የኣካል እንቅስቃሴ በማህበረሰብ የጤና
ኣለመመጣጠን በሚታይባቸው ማሕበረሰቦች የገንዘብ እርዳታ ያደርጋል።እርዳታው በከተማ ስያትል ፓርኮችና መዝናኛዎች
ያለውን ዝምድና ያጥናክራል።
የእንንቀሳቀስ ፕሮጀክት፡
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•
•
•

ያልተመጣጠነ የጤና ኣገልግሎት ብሚታይባቸው ማሕበረሰቦች ላይ ማተኮር ኣለበት
ንቁ ኣካላዊ እንቅስቃሴ ላይ ባማተኮር ኣገልግሎት መሰጠት ኣለበት።
በነሓሰ 20 ቀን 2022 የሚካሄደው ታላቁ የጨዋታ ቀን፡ ላይ ይሳተፋል፡

መዝናናት ለሁሉ
የመዝናናት ለሁሉ ’ተነሳሽነት የሚመደበው የገንዘብ እርዳታ ኣዲስ ጀማሪዎችየፈጠራ ስራ ሰዎችና ወይም ባህላዊ
ተዛማድነት ያለው የመዝናኛ ዕድሎች ለሚጠቀሙ (በገንዘብ) ለመርዳት ነው። እርዳታው ከስያትል ከተማ ፓርኮችና
መዝናኛ፥ የማህበረሰብ ማዕከሎች፡ ፓርክች ኣገልግሎት ሰጪዎች ኣዳስና በመካሄድ ላይ ያለውን ያጎለብታል።
መዝናናት ለሁሉ የተሰኘው ፕሮጀክት በሚከተሉት ተግባሮች ላይ ማተኮር ኣለበት፡
•

የከተማ ስያትል ፓርኮችና መዝናኛ፣ የማህበረሰብ ማዕከሎች፡ ፓርኮች፡ የውሃ ነክ ኣገልግሎቶች ወይም የኣከባብያዊ
መማርያ ኣገልግሎት ሁሉም 50% መያዝ ይኖርበታል።በ Covid -19 እና የኣገልግሎት ሰጪዎች ዝግ መሆንእነዚ
ኣስፈላጊ ነገሮች ከየግራንት ስራ ኣስክያጅ ጋር መወያየት ይቻላል እንዲሁም ከቀረጽ ናጻ የማድረግ ዕድል ሊኖር
ይቻላል።

የመዝናኛ ትምህርቶች፡ፕሮጀክቶች፡ ፕሮግራሞች ወይም እንቅስቃሴዎች ዝቅተኛ ኣገልግሎቶች ለሚያገኙ ማሕበረሰቦች
ይሰጣል።
የ2022 እርዳታ
በCOVID-19 ወረርሽን እና ማገገምያ መሰረት ኣመልካቾች ኣንድ ማመልከቻ በሞምላት ለሁለቱም እርዳታዎች/ funds ብቁ
ይሆናሉ። በማመልክቻው ላይ ያሉ መረጃዎችን በመጠቀም የገንዘቡ እርዳታ በሚመለከት ልዩ ባለሙያና የማህበረሰብ
ግምገማ /ክለሳ ቡድን ለፕሮግራሙና ለማህበረሰቡ ፍላጎት ይበልጥ የሚስማማውን የገንዘብ እርዳታ ይወስናል።
ኣመልካቾች ለየገንዘቡ ውሳኔን የሚደግፍ ልዩ ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ።
የተገኘው የገንዘብ እርዳታ
የእንንቀሳቀስ እና መዝናናት ለሁሉ የገንዘብ እርዳታዎች/ grants
$ 300’000 ለስያትል ማህበረሰብ ፕሮግራሞች ለማቅረብ ይሰጣል። ከዚህ ገንዘብ ውስጥ $115,000 ብቁ የኣካል
እንቅስቃሴዎች ፕሮግራም ለሚያካሂዱ፡ የጤንነት ኣለመመጣጠን በሚታይባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ ይደለደላል።
ኣመልካቾች የመጨረሻ $15,000 ያህል ብዛት ላለው ገንዘብ ማመልከት ይችላሉ። የሚያሸለሙት የገንዘብ ልክ ከተጠየቀው
የገንዝብ ልክ ሊለያይ እንድሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል።
ኣመልካቾች ከሌሎች የስያትል ከተማ ክፍሎች የገንዘብ እርዳታ ሊቀበሉ ይችላሉ እንዲሁም ለዚህ ገንዘብ ብቁ/ eligible
ናቸው።
የገንዘብ እርዳታው በመሚመለከት በክፍሎች ምካከል ጥቂት ገደቦች ኣሉ። ከስያትል ፓርኮችና መዝናኛ ወይም ከሌላ ክፍል
የገንዘብ እርዳታ ከተቀበልክ ወይ ለማመልከት ካቀድክ እባክህ፡ ከስታፋችን ጋር ተገናኝ። (contact information on page
#9).
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የ COVIDCOVID-19 ሃላፍነት እና ደህንነት
ኣሸናፊ ወይም ተሸላሚ ፕሮግራሞች የኣሁኑ የCOVIDCOVID-19 ሃላፍነትናፕሮቶኮል መከተል ይጠበቅባቸዋል። በኣሁኑ ግዜ
የስያትል ከተማ ሁሉ ከስያትል ከተማ ኮንትራት ያላቸው፡ፊት ለፊት ኣገልግሎት የሚሰጡ ሙሉ በሙሉ የተከተቡ መሆን
ይኖርባቸዋል። ኩንትራት በምያድርጉበት ወቅት ሁሉም ተሳታፊዎች እንደተከተቡ ይሚያሳይ ማረጋገጫ የስያትል ፓርክና
መዝናኛ ቡድን ኣባል ማስያየት ይጠበቅባቸዋል።
ከተሸላሚዎቹ ሃላፍነት ጋር ሁሉም የፈደራል፡ የእስተይት፡ የካውንቲ እና የከተማ ሃላፍነቶችን ለመደገፍ ሁላችን ተጠያቂዎችም
ነን። በኣሁኑ ግዜ ሁላቸው ግለሰቦች በኣገልግሎት መስጫ ውስጥ የሚሳተፉ ሁሉ በግል የሚሳተፉ ግለሰቦች በዚያ የኣገልግሎት
መስጫ ደህንነታቸው ይተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ ኣለብን። በሁሉም ፕሮግራሞች በኣገልግሎት መስጫ ውስጥ በስራ
የሚሳተፉ ሰዎች የክታበት ማረጋገጫ ወይም ከመግባትቸው በፊት በ72 ሰዓታት ውስጥ ኔገቲቨ/ኣሉታ የምርመራ ውጤት
ማቅረብ ይኖርባቸዋል። በዓመቱ ሙሉለሙሉ የCOVID ደህንነት እና ሃላፍነቶች ሊቀየሩ ስለሚችሉ ሁሉም ተሸላሚዎች
ሃላፍነታቸውን ማስከበር እንድሚችሉ ማረጋገጥ ኣለብን። በማመልከቻው ውስጥ ኣመልካቾችን የሚመለከት ኣንድ ክፋል ኣለ።
ይህ ክፍል የኮቪድ የደህንነት እቅድ እና ሁሉም ሃላፍነቶች ለመከበራቸው እንዴት ማቀድ እንድሚቻል ለማረጋገጥ ነው፣
የታሰበው ፕሮጀክት እስክ 500 ተሳታፊዎች ወይም ከዝያ በላይ የሚይዝ ከየቤት-ውጭ እንቅስቃሴዎች የሚያጠቃልል ከሆነ
ተሸላሚው ሁሉም የክትባት ሁኔታ ወይም የምርመራ ውጤት ከመግባታቸው በፊት ማረጋግጥ ይጠበቅበታል። ከቤት ውጭ
የሚካሄድ እንቅስቃሴዎች ቡዙ መግቢያች ባለው በፓርኮች/ መናፈሻዎች ስለሚካሄድ ተሸላሚው ኣንድ መግብያ ኣንድ
መውጭ ለማበጀት ኣጥር መጠቀም ይጠቀብበታል። የታሰበው እቅድዎ ይህንን መሰል እንቅስቃሴ ይሚያጠቃልል ከሆነ፡
እባክዎት ለዚህ ዓይነት እንቅስቃሴዎች የሆኑ ወጪዎች በማመልከቻው በበጀቱ ውስጥ እንዲጠቃለሉ ከገንዘብ እርዳታው
ኣባል ጋር መወያየት ያስፈልጋል።
ብቃት
ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ለእንቅስቃሴ እና መዝናናት ለሁሉ ማመልከቻ ማቅረብ ይችላሉ
•
•
•
•

ግለሰቦች
በማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ የማሕበረሰብ ቡድኖች
በታወቀ ሰፈር ውስጥ የሚሰሩ ትናኒሽ ነጋዴዎች ከ$150,000 በታች ጅምላ ገቢ ያላቸው
ለትርፍ ያልቆሙና ትርፍ-ኣልባ ድርጅቶች

*ግለሰቦች እና የማህበረሰብ ቡድኖች 501c3 ሊኖራቸው ኣይጠበቅም። የገንዘብ ኣይያጅ ስፖንሰር ም ሊኖረው ኣያስፈልግም
ነገርግን ተሸላሚው ከፈለገ ሊሆን ይችላል።
ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የገንዘብ እርዳታው ለማግኘት ብቃት ስለሌላቸው ማመልከት ኣይችሉም።
•
•
•
•

ድርጅቶች እን ትናንሽ ነጋዴዎች ከ$ 150000. በላይ ጅምላ ገቢ ያላቸው
የመንግስት ወኪሎች
ዩኒቨርስቲዎች
የፖለቲካ ቡድኖች

ለ2022 የስያትል የገንዘብ እርዳታ/ Fund የእንኳን ዳግም በደህና ዳግም መጣ የተሰኘ ሽላማት ያገኙ ኣካሎች
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የግዜ ሰሌዳ
በዚህ ዓመት የእንቀሳቀስ እና የመዝናናት ለሁሉ ማመልከቻዎች እንደመጡ ይገመገማሉ። የማመልከቻ ቀን ከተከፈተ ጀምሮ
ብማንኛው ግዜ ማመልከቻዎቹ ሊቀርቡ ይችላሉ በተጨማሪም ብዙ የመገምገምያ ቀኖች ይኖራሉ። ማመልከቻ የማቅረብ
ግዜ ኣስከ ግንቦት 31, 2022 ወይም ህሉም የገንዘብ እርዳታው እስኪሰጥ ድረስ ቀድሞ ላመለከተ የምቅደም ዕድል ኣለው
ማለት ነው።
ጥር 31,2022 ማመልከቻ ማቅረብ ይጀመራል።
የግምገማ ግዜዎች - በተሰጠው ቀን የቀረቡ ማመልከቻዎች በ8:00 ወደ የህብረተሰብ ገምጋሚ ፓነል ለውሳኔ ይላካሉ።
•
•
•
•

የካቲት 28 ቀን 2022
መጋቢት 28 ቀን 2022
ሚያዝያ 25 ቀን 2022
ግንቦት 31 ቀን 2022

የተገኘውን የእርዳታ ገንዘብ ሁሉ ተሰጥቶ ከማለቁ በፊት ሶስት የማመልከቻ ግምገማ ቀኖች እንደሚኖሩ እንጠብቃለን።
ኣመልካቾች ለገንዘቡ እርዳታ በገምጋሚው ፓነል ያልተመረጡ ከሆነ ተጨማሪ የግምገማ ቀኖች ስለሚኖሩ ኣመልካቾች
በማመልከቻዎቻቸው ለውጥ በማድረግ በየግምገማ ፓኔል ግብረመልስ መሰረት እና ማመልከቻውም ለማንኛው የሚመጣው
ግዜዎች ዳግም ማቅረብ ይችላሉ።
የሽልማት ማስታወቅያ ከየግምገማ ቀን ብግምት በስድስት ሳምንት ይደረጋል። የግምገማ የግዜ ሰሌዳ የማህበረሰብ ፓነል
በኣመልካቾች ብዛት ለማንበብ እና ውጤት ለመስጠት የሚያስፈልጋቸው ግዜ ይወሰናል። ኣመልካቾች ማመልከቻዎቻቸው
ወደ የማህበረሰብ ፓኔል ኣንዴ ከተላከ ብኋላ ስለ የሽልማቱ የግዜ ሰሌዳ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣቸዋል።
የኮንትራክት ሂደት ከየሽልማቱ ቀኖች በትንሹ ኣራት ሳምንት ይወስዳል። እባክዎት ማመመልከችዎ ካቀረቡበት ቀን እና
ማመልከቻዎ ከተገመገመበት ቀን መሰረት በማድረግ የፕሮጀክትዎ የግዜ ሰሌዳ ያቅዱ። ማንኛው ፕሮግራም ስራ ከመጀምረ
በፊት ሁሉም ሽልማቶች የተፈረመ የኩንትራት ውል ቦቦታው መኖር ኣለበት። ከኮንትራት ቀን በፊት ለሚካሄደው
ማንኛውም ፕሮግራም፡ ከተማው መክፈል ኣይችልም።
ሁሉም ኮንትራቶች ታህሳስ 04 ቀን 2022 መጠናቀቅ ኣለበት። የገንዘብ እርዳታው ለኣንድ የካለንደር ዓመት ብቻ ነው ነው
የሚሰራው፡ ለሚቀጥለው ዓመት ሊሰራበት ኣይችልም።
ለታቀደው ፕሮጀክት መስፈርቶች
በተልእኯኣችን መግለጫ መሰረት ኣላማ እና የከተማ ኣስፈላጊ መስፈርቶች መሟላት ያስፈልጋል
•
•
•
•
•

ነጻ ለሁሉ ክፍት የሆነ
በከተማ ስያትል ወስጥ የምከናወን
በየእንቀሳቀስ ገንዘብ የሚረዳ ከሆነ ነሃሴ 20 ቀን 2022 የሚካሄደው በታላቁ የጫወታ ቀን መሳተፍ ኣለበት
ብዳውን ታውን የኣገልግሎት መስጫ ወይ ፓርኮች መጠቀም ኣይቻልም
የስያትል ፓርኮች እና የመዝናኛ ተልእኮ መግለጫ መከተል (ገጽ # 1 ይመልከቱ)
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•
•
•
•
•

ድቅል ለሆኑ ፕሮግራሞች በትንሹ 50% ዕድሎች
ኣተኩሮ ለተሰጠው ህዝቦች እና ሰፈሮች (ገጽ # 5 እና
ገጽ # 11)
ኣመልካቾች ገና ያላለቀ ዕዳ ወይ ግራንት ከስያትል እንንቀሳቀስ እና መዝናኛ የኣገልግሎት የንግድ ማዕከል
ሊኖራቸው ኣይገባም
ያለፉት የገንዘብ እርዳታዎች ማመልከቻዎች በሙሉ ሁኔታ የተዘጉ መሆናቸውን እና ብጥሩ ኣቋም
ከታህሳስ 4 ቀን በፊት የተጠናቀቀ

የገንዘብ እርዳታው Funding/ ቅድምያ ቀደምንትነት
የዚህ ገንዘብ ኣላማ ለማሳካት ብቅድምያ ቀደምነት ህዝብ እና ኣቀማመጥ (ሰፈሮች፡ፓርኮች እና የማህበረሰብ ማከሎች
ተመስርተዋል። ኣመልካቾች በሙሉ
ከተሰጡት ቅድምያ ቀደምንትነቶች ህዝብና ኣቀማመጥ በትንሹ ባንዱ ላይ ማተኮር ኣለባቸው፡
• ቅድምያ ቀደምንትነት ህዝብ
• የሕብረ ብሄር ህዝብ/ነዋሪዎች
• ሃገር በቀል ማህበረሰቦች
• ስደተኞች/ረፍዩጂ
• ስንክልና ባላቸው
በዝሀ ተውልዶች
የኣቀማመጥ ቅድምያ ቀደምነት
የስያትል ፓርኮችና መዝናኛ ውሂብን በመጥቀም ሰፈሮች፡ፓርኮች እና የማህበረሰብ ማዕከሎች የገንዘብ እርዳታ የተሰጣቸው
ፕሮግራሞች ላይ ለማተኮር ለይተዋል። ኣመልካቾች የታሰቡት ዕቅዶች ሁሉም የገንዘብ እርዳታ በተሰጣቸው ፕሮግራሞች
ላይ የተለዩት ሰፈሮች ፍልጎት በማሟላት ላይ ማተኮር የኖርባቸዋል። የታሰቡት ዕቅዶች ወይ በከተማ ስያትል ፓርኮች፡
በከተማ ስያትል መዝናኛ ኣገልግሎት መስጫ ወይም ስራና እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱት ቦታ ለመስጠት የሚችሉ ወይም
ሌሎች ማሕበረሰቦ ነክ የኣገልግሎት መስጫ ይከናወናል።
የቅድምያ ቀደምትነት የሆኑ ሰፈሮች፣ፓርኮች፡እና ማዕከላት በኣፐንዲክስ A (ገጽ # 11. ሊያገኙ ይችላሉ። የታሰበው
ፕሮግራም የሚሰጥ የቅድምያ ቀደምትነት ቦታዎች ውስጥ የሌለ ሰፈር ከሆነ የሚሰጥ ኣመልካቹ ይህ ቦታ ለምን
እንደተመረጠ በግልጽ መግለጽ እና የቅድምያ ቀደምትነት ህዝብን ፍላጎት ትኩረታችን እንዴት ማሟላት እንደሚችል
ማስረዳት ኣለበት።
ከፓርኮቻችን ውስጥ ሶስቱ በስራና ማግበሮች ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ተለይተዋል። አነዚህ ፓርኮች ከተመረጡ በ *
እና በተጨማሪ ውጤት ታውቀዋል።
ማመልከቻ
ማመልከቻው ኣመልካቹን ስለታሰበው ፕሮጀክት እንድትገልጽና እንድታብራራ ይጥይቃል። ጥያቄዎች በሚከተሉት ክፍሎች
ይቀርባሉ፡
•

ኣቅም እና ዳራ፡ የግለሰቡ እና የድርጅቱ ኣጭር ምግለጫ የስራው ትኩረት፡ የፓነሉ ኣባሎች ይህ ፕሮጀክት
ስኬታማ ሊሆን እንደምችል የሚያሳይ ካለፍው ፕሮጀክት ማስረጃ፡
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•

የፕሮጀክት መረጃ፡ የታቀደው ፕሮግራሙ መሰረታዊ ነገሮች፣ ስም፡ቦታ/ኣከባቢ፡ የግዜ መስመር፡ የክፍለግዜ ብዛት፡
የተተኮረበት ህዝብ፡ የታሰቡ ተሳታፊዎች ብዛት፡ የተጠየቀው የገንዘብ እርዳታ ብዛት፡ ኣጭር የፕሮጀክቱ የስራ
ዕቅድ ክመጀምርያ እስከ መጨረሻ እንዲሁም ለማቀድ እና ለማብራራት ም ጭምር።
የማህበረሰብ ተጽዕኖ/ማዳረስ እና ውጤቶች

•

•
•
•

•

ፕሮጅርክቱ በልማቱ እና ትግበራው የሚሳተፉ የማህበረሰብ ባለድርሻ ኣካላት ሊኖሩት ይገባል። ውጤቶች እና
ጥቅሞች መለየት ኣለባቸው እንዲሁም የተሳታፊዎች እና ፕሮግራሙ ስኬት የሚለኩበት መንግድ መኖር ኣለበት።
እንቅፋቶች መለየት ኣለባቸው እንዲሁም በተቻለ መጠን ለማስታገስ ለማስታገስ የምችሉ ብዙ መንገዶች
መጠቃልል ይኖርባቸዋል። የማዳረስ እና የግብይት እቅዶች የተገልጋዩን ህዝብ ፍላጎቶች የሚያሟሉ የታሰበው
ፕሮጀክት የሚደግፉ መሟላት ኣለባቸው።
ጤንነት እና ደህንነት፡ ግለሰቡ እና ወይም ድርጅቱ የከንቲባው የክትባት ትእዛዝ ይከተላሉ ወይ? የኮቪድ - 19
የጤንነት እና የተሳታፊዎችን የሚጠብቅ የደህንነት እቅድ እንዲሁም ሁሉም ሃላፍነቶች የሚደግፍ፡
መሪነት እና ሰራተኛ ማድረግ፡ ለታሰበው ፕሮጀክት የራተኞች የማድረግ እቅድ እና ብቁና ባህላዊ ብቃት ያላቸው
ዝግጁ ሰራተኞች እንዴት ማረጋገጫ ሊኖር እንደሚቻል
ድርጅታዊ ባጀት፡ ትርፍ-ኣልባ ((501c3) እና ትናንሽ ንግዶች የድርጅታቸው ባጀት የቀረጥ ገቢዎች እና ወጪዎች
እንዲያቀርቡ ይጠበቃል። በ 2021 ማንኛው ቡድን ከ150,000 በላይ የጅምላ ገቢ ካለው ለገንዘብ እርዳታው ብቁ
ኣይደለም
የፕሮጀክቱ ባጀት። የፕሮጀክት ባጀት ሁሉም ይቀረጥ ገቢዎች እንዲሁም የእንቀሳቀስ እና የመዝናናት ለሁሉ
ሽልማቶች ፡ ሌላ ገቢ፡ ስጦታዎችና ሁሉም ወጪዎች። ባጀቶች ሰነደ በመስቀል በማመልካቻው ፎርማት በመስራት
ለማስረከብ ይቻላል።
የባጀት መረጃ ፡ የታቀደው ፕሮጀክት ለማካሄድ ግልጽ የሆነ ፊናንስያዊ ፍላጎትች የሚያቀርብ ማመልከቻ
ቀደምትነት ይሰጠዋል።

•

ተጨማሪ መረጃ ኣን ዓባሪዎች፡ የመጨረሻው ክፋል ኣመልካቹ ተዛምጅነት ኣለው ብሎ ያሰበት እስከ ሶስት
ዓባሪዎች እንዳንዱ ከሶስት ገጽ የማይበልጥ ተጨማሪ መረጃ ለማቅረብ ዕድል ይሰጣል። እነዚ ንጥሎች
በማህበረሰብ ፓነል ውጤ ኣይሰጣቸውም።

በማንኛው የተሳካ ፕሮግራም ላይ መጀምርያ ግልጽና እጥር ምጥን ያለ ባጀት ይኖራል። ከዚህ እርዳታ የሚገኛ ገንዘብ
ለታቀደው ፕሮጀክት ለመደገፍ ይውላል። ይህ የእርዳታ ገንዘብ ከዚህ ወጪ በላይ ለሚጠይቁ ድርጅቶች ወይም ከታቀደ
ፕሮጀክት ጋር ከማይዛመዱ ወጪዎች ለማዋል ኣይቻልም።
•
•
•
•
•
•
•
•
•

የገንዘብ ሽልማቱ የሚከተሉት ዋጋ የሸፍናል፥
ሰራተኞች፡ የኮንትራት ደጋፍ ሰራተኞች (ዲጄ፡ ጸጥታ፡ የስነጥበብ ኣስተማሪዎች የኣካል ብቃት መምህራን)
የፕሮግራም ቀረቦች
ፒ ፒ ኢ የደህነነት ቀረቦችና መሳርያዎች፡ማንኛው COVID-19 ጤንነትና ደህንነት ሃላፍነት ለማሟላት የሚውል፡
ዋስትና
የስያትል ከተማ ይንግድ ፈቃድ
ግብይት እና መተዋወቅያ
የጽሁፍ ትርጉምና የቃል ትርጉም
የመሳርያዎች ክራይ እና የሌሎች ፕሮግራሞች ማምረቻ ወይም የማምረቻ ዋጋና የኣካል ብቃት ሰርቲፊኬትን
የምያጠቃልል
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•
•
•
•

የገንዘብ እርዳታ ሽልማት በሚከተሉት እንቅስቃሴዎች ዋጋ ኣይውልም
ከፕሮግራሙ ጋር በቀጥታ ዝምድና በሌላቸው ፕሮግራሞች ወይም እንቅስቃሴዎች የብሮ ቦታዎች የኣገልግሎት
መስጫ ቢሎች፡ ወዘተ
ጊፍት ወይም ሽልማቶች
ለጉዞ ወይ ክጉዞ ጋር የተያያዘ ወጪዎች ለሰራተኞች ከነ ማይለጅ

ክለሳን እና የፕኔል ሂደት
ማመልከቻው ኣንዴ ከገባ በኋላ የስይትል ፓርክ እና መዝናኛ የገንዘብ እርዳታ ቡድን ኣባሎች የእያንዳንዱ ማመልከቻ
ኣስገዳጅ መስፈርቶች(ገጽ # 4}ቀደምትነቶችና ኣላማዎች የሚያሟላ መሆኑን ማለማረጋገጥ ነው።
ሁሉም ማመልከቻዎች ለገንዘብ እርዳታው ሰራተኞች ቡቁ መሆኑን የሚያረጋግጡት በኋላ በማህበረሰብ ቡድን ይነበባል፡
ውጤቱም ይሰጠዋል። የፓነሉ ኣባሎች ማመልከቻዎች ውጤት መስፈርያ ይቀበላሉ። ይህንን መሰፈርያ ለያንዳንዱ
ማመልከቻ ለማንበብያና ነጻ ውጤት ለመስጠት ይጠቀምበታል። የፓነሉ ኣባሎች ከግለሰቦች ወይ ከድርጅቶች ሊኖር
የሚችል የፍላጎት ግጭት ራሳቸውማመልከቻው ውጤት ከመስጠት ይቅረታ በማድረግ ወደ ፓኔሉ ማቅረብ
ይጠበቅባቸዋል።
የፓኔሉ ኣባሎች በግምት ኣራት ሳምንት ማመልከቻዎችክ ለማንበብና ወጤት ለመስጠት ከክለሳ ቀን በኋላ እንዲሁም
ከገንዘብ ድጋፍ መጠንን ምክክር በኋላ።
የማህበረሰብ ፓኔል ኣንዴ የሂደቱን ክፋል ካጠናቀቁ በኋል እንደገና በስያትል ፓርኮች እና መዝናኛ የገንዘብ ድጋፍ ቡድን
ማመልከቻዎች፡ ውጤቶች፡ የፓኔሎች ኣስተያየቶች ይከለሳል።
የገንዘብ ድጋፍ ቡድን የፓነሎች ውጤትና የገንዘቡ እርዳታ ኣስተያየቶች በመጠቀም የሽልማቱ መጠን ይወስናል። ሁሉም
ኣስተያየቶች በየስያትል ፓርኮችና መዝናኛ ተቆጣጣሪ የገንዘቡ ድጋፍ ማስታውቅያ ከመውጣቱ በፊት ይከለሳል እንዲሁም
ይፈረማል ።
የማህበረሰብ ፓነል ነጥብ
የማህበረሰብ ፓነል የውጤት መለኪያ ይሰጣቸዋል።ፓነሉ እታች በተዘረዘሩት መሰረት ለእንዳንዱ ማመልከቻ ያነባል
ይከልሳል፡ኣቅም እና ዳራ፡
•

ኣመልካቹ ማን እንደሆነ ምን እንደሚሰራ የሚያሳይ ግልጽ መግለጫ ኣለ፡
ኣመልካቹ የታሰበው ፕሮጀክት ብስኬት እንደሚጠናቀቅ ማስረጃያቀርባል፡

የፕሮጀክት መረጃ
•
•
•
•
•

የፕሮጀክቱ መግለጫ ግልጽ እና ትክክለኛ ነው
ውቅታዊ እና ሊደረስ የሚችል፡ ቀኖች መጨረሻ ያለው የስራ ዕቅድ ኣለ።
የታቀደው ፕሮጀክት ኣንዱን ወይ ከዛ በላይ ቀድምትነት ካላቸ ህዝቦች ያገልግላል፡
ፕሮጀክቱ ቀድምትነት በተሰጠው ቦታ ወይ ሰፈር ተጨማሪ ውጤቶች የሰጣሉ ፕሮጀክቱ ብስያትል ፓርክ፡
የማህበረሰብ ማዕከል ወይም ኣገልግሎት መስጫ፡
ድቅል ፕሮግራም የሚያቀርብ ከሆነ ዕቅዱ በትንሹ 50% በኣካል የተገኘ ፕሮግራም የምያወጣ ኣለው ወይ?
ፕሮግራሙ በሙሉ በኣካል የተገኘ ከሆነ ሙሉ ውጤት ይቀበላሉ፡
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የማህበረሰብ ተጽዕኖ፡ ማዳረስ፡ እና ውጤቶች
•
•
•
•
•
•

ኣመልካቹ የተካተቱ የማህበረሰብ ባለድርሻ ኣካሎች ኣለው ወይ/፡ወይም
የታሰበ ፕሮጀክት የሚቀርብ የባለድርሻ ኣካላት ገንብተዋል? ውጤት እና ጥቅሞች ተለይተዋል
ኣመልካቹ የተሳታፊ (ዎች) ስኬት እና ጥቅም የሚለካበት መንገዶች ኣሉት
ኣመልካቹ የተሳታፊዎች ውጤት የሚገልጽበት መሳርያ በግልጽ ይገልጻል
የግብይቱ እቅድ ግልጽ እና ለተገልጋዮች ትርጉም ያለው ነው
ኣመልካቹ ዕንቅፋቶቹ እና የዕንቅፋት ማስታገሻ መንገዶችም ለይተዋል።

ጤንነት ኣና ደህንነት
•

የኮቪድ - 19 ዕቅድ በጥንቃቄ የተያዘ ነው። ሃላፍነቶች ከተቀየሩ በበታው ለምጽናት ይችላል።

መሪነት እና የሰራትኛ መገኘት
• የ ታሰበው ፕሮጅከት እቅድ ፍላጎትን ይሚያሟላ ግልጽ የሰራተኞች እቅድ ኣለ
• ለሰራተኞች እና የቮሎንቲየር የሚሆን የስልጠን ዕቃድ ኣለ
ባጀት
• ባጀት ግልጽ እና በቂ ነው። ኣመልክካቹ በታቀደቅ ባጀት ሁሉም ፊናንስያዊ ፍላጎቶች ሸፍኖዋል/ኣማልተዋል
ኮንትራት ማድረግ
የኮንትራ ሂደት ሽልማቱ ከተሰጠ በሁዋላ በትንሹ እስከ ኣራት ሳምንቶች ይወስዳል። ተሸላሚው ይታሰበው እቅድን ያሻሽላል
ይህም ኮንትራቱን ለማጠናቀቅ ይጠቅማል። ኮንትራቱ ይሽልማቱ መጠን፡ የገንዘብ እርዳታ ያገኘ ፕሮግራም ኣጭር
መግለጫ፡ ሪፖርት የማድረግ ፡ ሰነዶች እና ደረሰኞች።
ኮንትራቱ ረቂቅ ከተዘጋጀ በህዋላ የረቂቁን ቅጂ ለክለሳ ለተሸላሚው ይላክለታል። እንዳንዱ ተሸላሚ ክእውቅያው በላይ
ለምሄድ እና ለሁሉም ተፈላጊ ሰነዶች በመፈረምያ ግዜ ከየስያትል እንቀሳቀስ እና የመዝናናት የገንዘብ ስጦታ በድን ኣባል ጋር
ይገናናል። ከክተማው ጋር ኮንትራቱን ለማጠናቀቅ ብዙ ሰነዶች ይፈለጋሉ ወይም ባጭሩ ኮንትራቱ ከተፈረም በሁዋላ።
ፕሮግራም ከመፈረሙ በፊት እንዲሁም የሚከተሉት ሰነዶች ከስያትል ፓርኮች እና መዝናናት የገንዘብ እርዳታው ቡድን
ፋይል ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ማንኛውም የፕሮግራም ስራ መጀምር የለበትም፡
•
•
•
•
•

የስያትል ከተማው የንግድ ፈቃድ (የዋሽንግተን ግዛት የንግድ ፈቃድ እነዚህ መስፈርቶች መተካት ኣይችልም)
የኮቪድ-19 ክታበት የተፈረመ ማረጋገጭ ፎርም እና ለየስይትል ፓርኮች እና መዝናናት የገንዘብ ስጦታ ቡድን ኣባል
የታየ የክታበት ማረጃ ፥
የግቢው ተጠያቅነት ኢንሽራንስ በከተማው ኣንድ ሚልዮን ($ 1000,000) ለክስተት እንሹራንስ እንዳላቸው
በተጨማርይ ለተዘረዘሩት
ኢንሱራንሽ ወይም መሰረዝ
W9
የዳር ማረጋገጫዎች በስያትል ፓርኮች እና መዝናናት ለሁሉ ስርዓት ውስጥ ፕሮግራሙን ወይም እንቅስቃሴዎቹን
እንዲሁም ሰራተኞች፡ ፈቃደኞች፡ ኮንትራክተሮች የሚካሂዱ፡
የስም ዝርዝር ለስያትል ፓርኮች እና መዝናናት የገንዘብ ስጦታ ቡድን መስጠት ይጠበቅበታል
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ፓርክ ወይም የማህበረሰቡ ማዕከል መከለስ፡
የፕሮግራሙ ወይ እንቅስቃሴ ኣዘጋጅ በስያትል ከተማውፓርክ ወይም የማህበረሰብ ማዕከል፡ ተሸላሚው ቦታ ለመያዝ
የፓርክ ፈቃድ ወይም ከማህበረሰብ ማዕከል ጋር በመተባበር ማጠናቀንቅ ያስፈልገዋል።
ግብይት እና ማዳረስ
ተሸላሚዎች በግብይት ቁሳቁሶች ላይ የስያትል ፓርኮች እና የመዝናናት ሎጎ መጠቀም ኣለባቸው። ሎጎው በኣለቃ ማህተም
ሜዳሊያ ልክ በትንሹ የ0.25 ኢንች ቁመት መሆን ይኖርበታል እንዲሁም ለማየት እና ለማንበብ ቀላል መሆን ኣለበት።
ሽልማቱ ከመኣስተዋወቁ በሁዋላ ለተሸላሚዎች የሚሰጡ ሎጎች በብዛት ኣሉን። ተሸላሚዎች ይበልጥ የሚጠቅማቸው ሎጎ
ለመጠቀም ይችላሉ።
ሁሉም የጹሁፍ ቁሳቁሶች እና የማህበራዊ ሚድያዎች ፖስት “ይህ
ይህ ፕሮግራም በየስያትል ፓርኮች ወረዳ ተነሳሽነት በከተማ
ስያትል ፓርኮች እና መዝናናት የገንዘብ እርዳታ በኩል የተደገፈ ነው“
ነው ዓርረፍተ ነገሩ በትንሹ ባለ 12-ነጥብ ቅርጸ ቁምፊ ሆኖ
የሚታይ መሆን ኣለበት። ሁሉም የግብይት ቁሳቁሶች ማህበራዊ መድያ ፖስት እና ሌሎች ወይም ሌሎች የግብይት ቅርጾች
ከማተም ወይም ከማሰራጨት በፊት በየስያትል ፓርኮች እና መዝናኛ የገንገዘብ እርዳታ ቡድን ኣባል መጽደቕ ኣለበት።
ማዳረስ እና ግብይት ለማንኛውም ፕሮግራም ስኬት ወሳኞች ናቸው።ለግብይት እና ማዳረስ ኣዲስ ከሆኑ ድጋፍ እና ሃሳብ
ለመስጠት ደስተኞች ነን። ተገልጋዩን ማህበረሰብ እንድያነጋግሩ እና ኣዳዲስ ድሎች እንዴት መስማት እንድሚችሉ
መድረኮች ለማግኘት እንዲጠቁዋቸው ሁሉ ግዜ እናበረታታዎታለን። ግብይቶች እና የማዳረስ ተግባር ፈጠራን ይወስዳሉ።
ከሳጥን ውጭ ማሰብ፡ ማሰብ፡ እና ግዜ ይጠይቃሉ።
ምርጥ የግብይት እና የማዳረስ እቅዶች በማቀድ ህዝባቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ዓይን የሚስቡ ቁሳቁሶችን ለምስራት
ጥረት ያደርጋሉ። ለግብይታቹ በመድርኮቻችሁ በኩል እንድታስቡ እንመክራለን። ለዕድመ ባለጸጋዎች ሶሽያል መድያ ብቻ
መጠቀም በራሪዎች ወረቀቶች ለታዳጊዎች ብቻ በመጠቀም ልታገኙት የምትፈልጉት ማህበረሰብ ለሟሟላት ኣይረዳም።
በተመራጭ ማህበረሰብ ማእከል ወይም የስያትል ፓርክ እና መዝናናት የገንዘብ እርዳታው ቡድን ሂደቱን ለመወያየት
ደረሰኞች እና ክፍያዎች:
በስያትላ ፓርኮች እና መዝናኛዎች ጥራት ላለው ፕሮግራም የእርዳታው ገንዘብ ኣስፈላጊነት ለይተናል። የፕሮግራሙን
ፍላጎት ለሟሟላት እና ተሸላሚዎች የገንዘብ እርዳታው ክፍያዎች እንዲቀበሉ በተቻለ መጠን ብዙ ዕንቅፋቶችን ለማጥፋት
ጠንክረን ሰርተናል። ይህንን ለማሳካት ክፍያዎች በሶስት ጭማሪዎች በፕሮግራሙ መስኮት በኩል ተከናንወዋል።
የመጀምርያው ክፍያ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ስድስት ሳምንቶች ኣስቀድሞ ፡ ሁለተና ክፍያ በፕሮግራሙ መሃል፡
የመጨረሻው ክፍያ ፕሮግራሙ ከተጠንቀቀ ብሁዋላ ሊቀርብ ይችላል። ሁሉም ወረቀቶች ገብተዋል። ኮንትራቱ የማለቅያ
ቀናትን ለይቶ ያስቀምጣል፡ እንዲሁም ከደረሰኞች እና ከክፍያዎች ጋር ምን ሰነድ እንደምያስፈልግ ያስቀምጣል። ተሸላሚው
ፈጣን ክፍያ የሚፈልግ ከሆነ ሁሉ ሰነዶች በግዜ የገቡ መሆናቸውን እና ሁሉም የደረሰኞች እና የክፍያ መስፈርቶች
መሟላታቸው ወሳኝ ነው።
ሪፖርት ማድረግ
ሁሉም ተሸላሚዎች የፕሮጀክቱን ረፖርት ማጠናቀቅ የጠበቅባቸዋል። ሪፖርቱ ፡ መከክካለና ሪፖርት፡ የመገኘት ወረቀት፡
የፊርማ ወረቀት፡የኢንቀሳቀስ እና የማይንቀሳቀስ ስዕል፡ የግብይት ቁሳቁሶች፡ የባጀት ሪፖርት፡ የተሳታፊዎች ዳሰሳ፡ ደረሰኞች
እን የመጨረሻ ሪፖርት ያጠቃልላል። ተሸላሚ ከሆኑ፡ የስያትል ፓርኮችና መዝናኛ
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የመካከለኛ እና የመጨረሻ ሪፖርት የፕሮጀክቱ የቁጥር እና የጥራት ውሂብ ይጠይቃል። በሚሰጠው ኣገልግሎትች እና
የማህበረሰቦች ተሳትፎ በሁሉም የገንዘብ ስጦታዎች/ grant funded ፕሮግራሞች ቀጣይነት የምናቀርበው ትክክለኛ ውሂብ
ወሳኝ ነው።
በምናቀርበ ሰነዶች ተሸላሚዎች ሪፖታቸውን ለማጠንቀቅ ኣስፈላጊ መረጃዎች በማግኘት ላይ መሆናቸውን አናረጋግጣለን።
በሪፖርቱ ላይ የሚጠየቁ መረጃዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡
• ኣገልግሎት ያገኙ የህዝብ ብዛት የተባዛና ልዩ
• ኣገልግሎት የተሰጣቸው ግለሰቦች በጾታ
• ይተሳታፊዎች ዚፕኮድ
• የተገልጋዮች ህዝብ ብዛት
• በመዝናኛ በኩል የተሰጣቸው የሰዓቶች ብዛት
• የተሳታፊዎች የዕድሜ ክልል
• ስኬት እና ፈተናዎች
• የተሸላሚው መማር
የተባዛ የሚል ቃል ኣንድ ግለሰብ ብዙ ግዜ በተደጋጋሚ በክላስ ወይ በትምህርት ላይ መሳተፉን ያመለከታል ለምሳሌ ቦብ በ
6 ተከታታይ ሳምንቶች በያንዳንዱ ክላስ በተከታታይ ተሳትፈዋል. የተባዛ ቁጥሮች 6 ይሆናሉ ማለት ነው። ዩኒክ የሚል
ቃል ለእያንዳንዱ ሰው ምንም ኣይህል ግዜ ቢሳተፍም ኣንድ ግዜ ብቻ ይቆጥራል.። ለልዩ....ብምሳሌያችን መሰረት ኣንድ
ይቆጠራል።
የማመልከቻዎች የመጨረሻ ቀን
የእንቀሳቀስ እና መዝናናት ለሁሉ የገንዘብ እርዳታ ማመልከቻዎች ጥር 31,2022 ይጀመራል። ማመልከቻዎች ተሞልተው
በGO Smart በኩል at Seattlepark.gosmart.org. መላክ ኣለባቸው.
እታች በተዘረሩት ተገቢው ቀኖች በ8፡00 ሰዓት ከቀትር በፊት የገቡ ማመልከቻዎች ለማህበረሰብ ፓኔል ለግምገማ
ይረከባሉ፡
•
•
•
•

የካቲት 28 ቀን ,2022
መጋቢት 28 ቀን ,2022
ሚያዝያ 25 ቀን 2022
ግንቦት 31, 2022

የመረጃ ግኑኝነት
ጥያቄዎች ካለዎት, ተጨማሪ መረጃዎች ከፈልጉ, ወይም ደገፍ ከፈለጉ እባክዎት ከኛ ጋር ይገናኙ።
የስጦታችን ኣድራሻ SPRFunds4All@seattle.gov.
Kathleen Gantz
Grants and Contracts Supervisor
Kathleen.gantz@seattle.gov
206-386-4671

Shalandra Shippentower
Grants and Contract Specialist
Shalandra.shippentower@seattle.gov
206-233-5168
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Appendix A
Priority Neighborhoods/ ቀደምትነት ሰፈሮች
Southwest/ደቡብ
ደቡብ ምዕራብ
Southeast ደቡብ ምስራቅ
Cottage Grove
Brighton
High Point
Columbia City
Highland Park
Dunlap
Pigeon Point
Genesee
South Delridge Triangle
Hillman City
Sunrise Heights
Lakewood
Westwood
New Holly
Youngstown
North Rainier
Georgetown
Pritchard Beach
Puget Ridge
Othello
Beacon Hill
Rainier Valley
South Park
Rainier Vista
Rainier Beach

Northeast/ ሰሚን ምስራቅ
Cedar Park
Jackson Park
Lake City
Northgate
Pinehurst
Victory Heights
Meadowbrook
Housing at Magnuson

Northwest
/ሰሜን
ሰሜን ምዕራ
Greenwood
Haller Lake
Licton Springs/
Aurora Licton
Bitter Lake

Priority Parks ቅደምትነት ያላቸው ፓርኮች
Parks identified with a * will be given an additional score. These parks have been identified as high need
locations for programs and activation. በ*ምልክት የተለዩ ተጨማሪ ውጤት ይሰጣቸዋል። ይህ ክፍል ልፕሮግራሞች እና
እንቅስቃሴዎች የከፍተኛ ፍሎጎት ቦታ
Central
South West/ደቡብ
North
West ደቡብ ምዕራብ Southeast
Cal Anderson Park
Duwamish Waterway
Beer Sheva Park
Albert Davis Park
Park
Dr Blanche Lavizzo
Highland Park
John C Little Park
Ballard Commons Park
Playground
Powell Barnett Park
Myrtle Reservoir Park
Martha Washington
Lake City Mini-Park
Park
Judkins Park
Roxhill Park
Othello Park
Little Brook Park
Flo Ware Park
Westcrest Park
Pritchard Island Beach
Hubbard Homestead
Park
Pratt Park
Oxbow Park*
Brighton Park*
Magnuson Park
Jimi Hendrix Park
Be’er Sheva Park*
Maple Wood Park

Priority Centers/ ቀደምትነት የተሰጣቸው ምእከላት
Rainier Beach Community Center
Van Asselt Community Center
Garfield Community Center
South Park Community Center
Delridge Community Center
Lake City Community Center

Rainier Community Center
Jefferson Community Center
Yesler Community Center
High Point Community Center
International District Community Center
Magnuson Community Center
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Northgate Community Center

Bitter Lake Community Center
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