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  េសចកតែីណនាំឆាន  ំ2018-19 
  ឥណទានឥតសណំងែដលសមរសបេទៅនឹងសហគមនែ៍ដលគាម នកាកសណំល ់

 

ពាកយេសនើសុ ំផុតកណំតេ់នៅរតឹមេម៉ាង 5:00 លាង ច ៃថងទី 23 ែខកមុភៈ ឆាន ំ 2018 
 

មាតកិា        
អំពីឥណទានឥតសណំង   ទំព័រ 1  ទាញយកឯកសារខាងេរកាមព ី
េតើអនកណាគួរដាក់ពាកយេសនើសុំ   ទំព័រ 2   www.seattle.gov/util/wastefreegrants៖ 
លកខខណឌ តរមូវនានារបស់គេរមាង   ទំព័រ 2-3  ទរមង់ពាកយសុំែដលបានេបាះពុមព 
លកខខណឌ តរមូវនានាៃនការផតល់មូលនិធ ិនិងរបាកប់នសីុ ទំព័រ 3-4  វីេដអូែណនាំអំពីការដាក់ពាកយសុ ំ
ដំេណើរការពាកយេសនើសុំ    ទំព័រ 5  ទរមង់ពាកយសុំកញចបថ់វិកា 
ការរតួតពនិិតយពាកយេសនើសុំ   ទំព័រ 6-7  សំណួរែដលបានសាកសួរជាញឹកញប ់
ការចុះកិចចសនយា នងិការបង់របាក ់  ទំព័រ 7 
ទំនាកទ់ំនងេយើង    ទំព័រ 8 
    អំពីឥណទានឥតសណំង 
បចចុបបននេនះ ែផនកេសវាសាធារណៈទីរកុង Seattle (SPU) កំពុងទទួលយកពាកយេសនើសុំឥណទានឥតសំណងសរមាប់គេរមាងសហគមន៍ែដលេផាត តេលើការបងាក រកុំឲយមានសំរាម។ 
ការបងាក រកុំឲយមានសរំាម មាននយ័ថាជាការបេងកើតសរំាមឲយមានចនំួនតិច តាមរយៈការទិញ នងិការេរបើរបាស់តិចតួច ការេរបើរបាស់របស់ែដលអាចេរបើរបាសប់ានសារជាថមី និងការ
ែចករំែលក នងិការផតល់សមាភ រៈនានា េដើមបីឲយអនកដៃទអាចេរបើរបាស់សមាភ រៈទាងំេនាះបានផងែដរ។ េនៅេពលែដលេយើងបងាក រមនិឲយមានសំរាម េយើងជួយដលប់រិសាថ ន ការពារ
សុខភាពសាធារណៈ កសាងសហគមន៍ នងិសនសំសំៃចរបាក់កាស។ 
េគាលបំណងៃនកមមវិធីឥណទានឥតសណំង៖ 

 គាំរទដល់ភាពជាអនកដឹកនានំិងការៃចនរបឌតិរបស់សហគមន៍ជុំវិញបញាហ ការបងាក រកុឲំយមានសំរាម 
 បេងកើនការផតល់ជូនឱកាសសតីពីការបងាក រមនិឲយមានសរំាមដលស់មាគមន ៍
 កាត់បនថយចនំួនសមាភ រៈែដលនងឹកាល យជាសំរាមេនៅកនុងទីរកងុ Seattle 

ការផតល់មូលនិធិ៖ 
 មានទកឹរបាក់មលូនធិិសរុបចនំួន $100,000 ែដលរតូវផតល់ជូនសរមាប់វដតឥណទានឥតសំណងឆាន ំ 2018-19។  
 សំេណើសុំឥណទានឥតសំណង អាចមានចំននួព ី$2,000 េទៅ $15,000។ SPU រកសាសទិធិកនុងការផតល់របាកឥ់ណទានតចិជាង ឬេរចើនជាងេនះ។ 
 ការផតល់របាក់ឧបតថមភ រតូវបានេធវើេឡើងែផអកេលើមូលដាឋ នៃនការទូទាត់របាក់សំណង។ 
 របាក់មូលនិធិឥណទានឥតសំណង រតវូែតេរបើរបាស់កនុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរិេចឆទចាប់េផតើមគេរមាង។ ឥណទានឥតសំណង មនិមានផតលជ់ូនរបាក់

ឧបតថមភជាបនតបនាទ បស់រមាប់គេរមាងនានាេនាះេទ។ 
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 េតើនរណាគួរដាកព់ាកយេសនើសុ ំ
SPU េលើកទឹកចតិតឲយមានការដាកព់ាកយសុំពី៖

 អងគការមនិរករបាកច់ណូំល 
 សហគមន៍ និងរកមុកនុងសហគមន៍ជតិខាង  
 អាជីវកមម 
 សាលាេរៀន មហាវិទយាល័យ នងិសាកលវិទយាល័យ 

 សាថ ប័ន (ដចូការែថទាំសុខភាព ឬកមមវិធីផទះជួល) 
 អងគការេធវើការេលើមលូដាឋ នជំេនឿ 
 កមមវិធីសរមាប់យុវជននិងកុមារ 
 បុគគលែដលមានអាយុ 18 ឆាន  ំឬេរចើនជាងេនះ 

អនកដាក់ពាកយេសនើសុ ំរតូវមានអាជាញ ប័ណណអាជីវកមមរដឋវ៉ាសុនីេតាន នងិអាជាញ ប័ណណទីរកុង Seattle េដើមបីទទួលបានមូលនិធិឥណទានឥតសណំង ឬេធវើការតាមរយៈភាន កង់ារពនធែដល
មានអាជាញ ប័ណណដូចែដលបានតរមូវេនះ។ ភាន ក់ងារពនធ មានទំនួលខុសរតូវកនងុការទទួលនងិរគប់រគងមូលនធិិឥណទានឥតសំណងសរមាប់គេរមាងរបស់អនក។ ភាន ក់ងារពនធ អាចគិត
ៃថលេសវារហូតដល ់10% ៃនឥណទានឥតសំណងែដលទទលួបាន ែដលអាចេធវើការទូទាត់បានតាមរយៈរបាក់ឥណទានឥតសំណង។ 

លកខខណឌ តរមូវៃនគេរមាង 
គេរមាងនានា រតូវបេំពញតាមលកខខណឌ វិនិចឆ័យទាងំបីេដើមបីដាក់ពាកយសុំ៖ 
1. គេរមាងនានារតូវេធវើេឡើងេនៅកនុងែដនកណំត់ៃនទីរកងុ Seattle ឬរតូវមានឥទធិពលេដាយផាទ ល់េទៅេលើសំរាមេនៅ

កនុងទីរកុង Seattle។ 

សូមេមើលកំែណែរបែផនទីខាន តធំៃនែដនកណំត់របស់ទីរកងុ Seattle តាមអនឡាញ៖  
http://clerk.ci.seattle.wa.us/~public/nmaps/fullcity.htm   

2. គេរមាងនានារតូវេផាត តជាសំខាន់េលើការបងាក រកុំឲយមានសរំាម។ ឧទាហរណ៍នានារួមមាន៖ 
 ការអប់រំសហគមនស៍តីពីរេបៀបបងាក រមនិឲយមានសំរាម 
 ការេរៀបចំសិកាខ សាលាេដើមបីជួយដល់របជាជនកនុងការជួសជលុរបស់របរែដលខចូបាក់ែបក 
 ការេធវើេតសតយុទធសារសតថមី េដើមបីេធវើឲយមានសំណល់អាហារតចិេនៅកនុងេភាជនីយដាឋ ន 
 ការបេងកើតកមមវិធី េដើមបីជួបរបជាជនែចករំែលកនូវចំណីអាហារ និងរបស់របរេផសងេទៀត 
 ការែចករំែលកឧបករណ៍ជារបស់រួម ជាជាងឲយមនុសសទិញរបស់េនាះេរបើរបាស់េរៀងៗខលួន 
 ការបរិចាច គចំណីអាហារ សេមលៀកបំពាក ់ឬរបស់របរេផសងេទៀត េដើមបីឲយអនកដៃទេផសងេទៀតអាចេរបើរបាស់

របស់ទាំងេនាះបាន 
 ការែកៃចនចំណីអាហារនិងកាកសំណល់េនៅសាលាេរៀនឲយេទៅជាជីកបំ៉ុសត េដើមបីេរបើរបាស់េនៅកនុងសាលាេរៀន 

ឬសួនដំណាំសហគមន ៍
 គំនិតផតួចេផតើមេផសងេទៀតែដលអនកមានសរមាប់បងាក រកុឲំយមានសំរាម! 
 

 

ែផនទីៃនែដនកណំត់របស់ទីរកុង Seattle 
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ឥណទានឥតសំណងមិន ផតលម់ូលនិធដិល់គេរមាងែដលេផាត តេលើ៖ 
 ការែកៃចនេរបើរបាស់េឡើងវិញ 
 ការេធវើកំប៉ុសតេនៅេរកៅទីតាំង (ែកៃចននិងលក់េទៅកែនលងេផសង) 
 ការដឹកជញជូន ដូចការែចករំែលកកង់ និងការែចករំែលករថយនត 

3. គេរមាងនានារតូវមានលកខណៈពិេសសមួយឬេរចើនយ៉ាង ដចូមានេរៀបរាប់េនៅែផនកខាងេរកាម៖ 
 រតវូមានការៃចនរបឌតិ៖ េធវើេតសត ឬពរងកីេលើវិធីសារសតថមីៗ ឬបេចចកវិទយាថម ីដចូជាការបេងកើតកមមវិធ ីឬដឹកនាំឲយមានការបេងកើតេរាងជាងជួសជលុេនៅកនុងទីរកុង Seattle 

នងិ/ឬ 
 ចលូរមួជាមយួសហគមនម៍យួឬេរចើនដចូខាងេរកាម៖ សហគមនជ៍នមិនមានែសបកស សហគមន៍ជនអេនាត របេវសន៍ សហគមន៍ជនេភៀសខលនួ សហគមន៍សរមាប់

អនកមានរបាក់ចំណូលករមិតទាប សហគមនជ៍នពិការ សហគមន៍មនុសសចាស់ សហគមនម៍នុសសេពញវ័យ សហគមនយ៍ុវជន សហគមនក៍ុមារ នងិ/ឬ អាជីវកមម
ខាតតចូ 
នងិ/ឬ 

 ជយួសហគមនែ៍ដលកពំងុរតវូការជនំយួ៖ ដូចជាការផតលធ់នធានេដាយឥតគិតៃថល ឬកនងុតៃមលទាប ឬការបណតុ ះបណាត លការងារសរមាប់ជនអាណាថា ឬអនកែដលមាន
របាក់ចំណូលករមិតទាប 

លកខខណឌ តរមូវនានាៃនមូលនិធិ នងិមលូនធិិបនសុ ី
ការផតលម់លូនធិ៖ិ 

 មានទកឹរបាក់មលូនធិិសរុបចនំួន $100,000 ែដលរតូវផតល់ជូនសរមាប់វដតឥណទានឥតសំណងឆាន ំ 2018-19។ 
 សំេណើសុំឥណទានឥតសំណង អាចមានចំននួព ី$2,000 េទៅ $15,000។ SPU រកសាសិទធិកនងុការផតល់របាកឥ់ណទានតចិជាង ឬេរចើនជាងេនះ។ 
 មូលនធិិឥណទានឥតសំណងនឹងរតូវបងែ់ផអកេលើមូលដាឋ នៃនការទូទាត់របាកស់ណំង។ របសិនេបើៃថលចំណាយចុងេរកាយៃនគេរមាងែដលបានបញចប់ គឺតចិជាងកញចប់ថវិកា 

ការផតល់របាក់ឧបតថមភេនះនឹងរតូវកាតប់នថយ។ 
 របាក់មូលនិធិឥណទានឥតសំណង រតវូែតេរបើរបាស់កនុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរិេចឆទចាប់េផតើមគេរមាង។ របាក់ឧបតថមភេនះ មនិបានផតល់មូលនិធិរយៈេពល

ែវងសរមាប់គេរមាងនានាេនាះេទ។ អនកដាក់ពាកយសុ ំអាចេធវើការេសនើសុំេឡើងវិញជារបចំាឆាន ំ សរមាបគ់េរមាងថមី ឬគេរមាងែដលបានពរងីកបែនថម។ 

លកខខណឌ តរមវូៃនមលូនធិបិនសុ៖ី 
 មូលនធិិបនសីុ រតូវែតមានចំនួនពាក់កណាត លៃនរបាក់មូលនិធីែដលបានេសនើេឡើង (តៃមល 50 កាកស់រមាប់រាល់ចំនួនទឹករបាក១់ដុលាែដលបានផតល់ជូនតាមរយៈសាលារកុង)។ 
 អនកដាក់ពាកយេសនើសុ ំរតូវេរៀបចំឯកសាររបាក់មូលនិធបិនសីុេដើមបីទទួលបានឥណទាន។ 
 របាក់វិភាគទានបនសីុ អាចជាសមាភ រៈេសវាកមម ឬជាសាច់របាក់។ 
 ធនធានទីរកងុ Seattle ដូចជាេម៉ាងបុគគលកិទីរកងុ ការេរបើរបាស់បរិកាខ រទីរកងុ នងិ/ឬរបាកឧ់បតថមភទីរកុង អាចមិនរតូវបានរាប់បញចលូជាែផនកមួយៃនមូលនធិបិនសីុេនាះ

េទ។ 
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របេភទៃនការចណំាយ៖ 
ការចំណាយនានាែដលទូទាតស់ំណងបានវិញ នងិវិភាគទានបនសីុ រតូវមានការជាប់ទាកទ់ងេដាយផាទ ល់េទៅនឹងគេរមាងេនះ។  

 វិភាគទានបនសីុ អាចចាប់េផតើមេនៅរតមឹៃថងផុតកំណត់ការដាកព់ាកយេសនើសុំ។  
 ចំណាយេលើការទូទាត់សំណង អាចចាបេ់ផតើមេនៅេពលែដលមានការចុះកចិចសនយាជាមួយនឹងសាលារកុងសុីេញញកងុរតា។ 

 

  ចណំាយេលើការទទូាតស់ណំង មលូនធិបិនសុី
េពលេម៉ាងបុគគលិកែដលេធវើការសរមាបគ់េរមាង រួមមានរបាកេ់បៀវតសរ៍    
បរិកាខ រផគតផ់គង់ សមាភ រៈ នងិឧបករណ៍គេរមាង    
េសវាែដលពាកព់័នធនងឹគេរមាង ដូចជាេសវាបកែរប ការេបាះពុមព នងិការេរៀបចគំេរមាងជាេដើម    
ការជួលទីតាងំសរមាប់សកមមភាពគេរមាង    
អាហារនិងេភសជជៈសរមាប់សកមមភាពសហគមន៍ែដលពាកព់័នធនងឹគេរមាង (មនិរួមបញចលូទាំងេរគឿងរសវឹងេទ)    

ការែថទំាកុមារសរមាប់សកមមភាពសហគមន៍ែដលពាក់ពន័ធនងឹគេរមាង (រតូវេរបើរបាស់អនកផតល់េសវាែថទំាកុមារ
ែដលមានអាជាញ បណណ)     

របាក់េលើកទកឹចិតតសរមាប់អនកចូលរួមកនុងគេរមាង    
ចំណត និងៃថលសំាងពាក់ពន័ធនងឹគេរមាងេនៅកនុងទីរកុង Seattle (រតូវបានទូទាត់តាមអរតាៃថលសំាងេធវើដំេណើរ
របស់សហពន័ធ)     

ៃថលភាន ក់ងារសារេពើពនធ (អាចមនិេលើសពី 10% ៃនរបាកឧ់បតថមភគេរមាងសរុបេនាះេទ)    

េពលេវលាអនកសម័រគចិតតេធវើការឲយគេរមាង (មានតៃមល $24/េម៉ាង)     

ចំណាយេលើការេធវើដេំណើរេនៅេរកៅទីរកុងែដលពាកព់័នធនឹងគេរមាង    
មូលនធិិឥណទានដៃទេផសងេទៀត ឬវិភាគទានសាច់របាក់ចំេពាះគេរមាងេនះ (មិនរួមបញចូលមលូនធិិេផសងេទៀត
ពីទីរកងុ Seattle េនាះេទ)     
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 ដំេណើរការពាកយេសនើសុ ំ

 
តារាងេពលេវលា៖ 

ៃថងផតុកណំតក់ារដាកព់ាកយេសនើសុ ំ ៃថងទី 23 ែខកុមភៈ ឆាន ំ 2018
ការសមាភ សជាមយួអនកជាបក់នងុដណំាកក់ាលចងុេរកាយ (របសនិេបើចាំបាច)់

នឹងមានផតលជ់ូនការបកែរបភាសា 
ែខមីនា ឆាន  ំ2018 

េសចកតជីនូដណំងឹអពំេីសចកតសីេរមចចតិត ែខេមសា ឆាន ំ 2018 
កចិចសនយាជាមយួទរីកងុែដលបានចះុហតថេលខា េនៅរតឹមែខសីហា ឆាន ំ 2018 
ការងារចាបេ់ផតើម រដូវេកៅត  ឬរដូវសលឹកេឈើរជុះឆាន ំ 2018 

កចិចការបានបញចប ់ កនុងរយៈេពល 12 ែខ បនាទ ប់ពីកាលបរិេចឆទចាប់េផតើមគេរមាង 

ជហំានៃនការដាកព់ាកយេសនើសុ៖ំ 
ជហំានទ ី1៖ អានេសចកតែីណនំា នងិសណួំរែដលបានេចាទសរួញកឹញាប ់
ជហំានទ ី2៖ ទនំាកទ់នំងមកេយើង 

 បញាជ ក់ថាគេរមាងរបស់អនកមានសិទធទិទលួបានរបាកឧ់បតថមភ 
 សាកសួរសំណួរនានាអំពីេសចកតីែណនំា និងពាកយេសនើសុ ំ

ជហំានទ ី3៖ ចលូរមួវគគបណតុ ះបណាត លពត័ម៌ានសតពីឥីណទានឥតសណំង (មនិចាំបាច)់ 

ៃថងទី 25 ែខមករា ឆាន ំ 2018   
េម៉ាង 5:30-7:00 លាង ច         
Rainier Beach Library 
9125 Rainier Ave S 
Seattle, 98118 

ៃថងទី 29 ែខមករា ឆាន ំ 2018
េម៉ាង 5:30-7:00 លាង ច 
Lake City Library 
12501 28th Ave NE 
Seattle, 98125 

ៃថងទី 3 ែខកមុភៈ ឆាន ំ 2018 
12:00-1:30 លាង ច 
Montlake Library 
2401 24th Ave E 
Seattle, 98112 

សូម េសនើសុំ េសវាបកែរបភាសា ឬកត៏រមូវការអវីេផសងៗយ៉ាងេហាចណាសម់យួសបាត ហ ៍មនុវគគសិកសាព័តម៌ាន។ 
ជហំានទ ី4៖ របគលព់ាកយេសនើសុឥំណទានឥតសណំងរបសអ់នកជាទរមងឯ់កសារេបាះពមុព ឬជាទរមងវ់េីដអ ូេនៅរតមឹៃថងទ ី23 ែខកមុភៈ ឆាន ំ 2018។ 

 ទរមង់ពាកយេសនើសុំែដលបានេបាះពុមព (មិនរតូវែវងជាង 7 ទំព័រេនាះេទ) 
 វីេដអូសតីពីេសចកតីែណនំាគេរមាង (មនិរតូវេលើស 20 នាទីេនាះេទ) 
 ទរមង់ពាកយេសនើសុំកញចប់ថិវិកា (សរមាប់ពាកយសុំជាឯកសារេបាះពុមព នងិវីេដអ)ូ 
ពាកយេសនើសុំរតូវរបគល់ជូនជាភាសាែដលអនកចង់បាន។ SPU នឹងផតល់ការបកែរបឯកសារ/ការបកែរបផាទ ល់មាត។់ 
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 ការរតួតពិនតិយពាកយេសនើសុ ំ
រកមុរតតួពនិតិយ៖ 
រកុមរតួតពិនតិយឥណទានឥតសំណង គឺរួមមានសមាជិកសហគមន ៍នងិបគុគលិកទរីកុង Seattle ែដលមានសាវតាេផសងគាន  និងមានជំនាញខុសៗគាន ។ 

លកខខណឌ វនិចិឆយ័ៃនការរតតួពនិតិយ៖ 
គេរមាងនានានងឹរតូវបានរតួតពិនតិយជាេលើកទមីួយេដើមបីរបាកដថា គេរមាងទំាងអស់េនាះបំេពញតាមលកខខណឌ តរមូវនានារបស់គេរមាងេនះ។ បនាទ ប់មកេទៀត 
រកុមរតួតពិនតិយឥណទានឥតសំណង នងឹដាកព់ិនទុេលើគេរមាងែដលទទួលបានសទិធ េទៅតាមលកខខណឌ វិនិចឆ័យៃនការេរជើសេរីសចំនួនរបាំមយួចំណុច ដូចបានេរជើសេរីស ខាងេរកាម។ 
SPU នឹងេធវើការពចិារណាអំពពីិពិធភាពៃនទីតាងំភមូិសារសត សហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាល់ នងិរបេភទៃនគេរមាង។ 

1. (30%) ការបងាក រកុឲំយមានសរំាម៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកនងុការបងាក រកុឲំយមានសំរាម។  
 េតើគេរមាងអាចវាសស់ទង់ភាពេជាគជ័យបានែដរឬេទ? 
 េតើអវីេទៅជាសកាត នពុលសរមាប់ការកាតប់នថយែដលអាចគិតជាេលចឬចំនួនេផានៃនសមាភ រៈនានាែដលនងឹចូលេទៅកនងុរបឡាយទឹកសអយុ? 
 េតើអវីេទៅជាសកាត នពុលសរមាប់ការរបារស័យទាកទ់ងជាមួយសហគមន៍ និងមានការផាល ស់បតូរអាកបបករិិយា? 
 េតើការបងាក រកុំឲយមានសំរាម នឹងមានឥទធពិលេលើការបនតគេរមាងបានយ៉ាងដចូេមតច បនាទ ប់ពឥីណទានឥតសំណងេនះរតវូបានបញចប?់ 

2. (15%) ការៃចនរបឌតិ៖ ការេរបើរបាស់វិធីសារសត និងបេចចកវិទយាថមីៗរបស់គេរមាង។ 
 េតើគេរមាងនឹងេធវើេតសត ឬពរងីកេលើវិធសីារសត ឬបេចចកវិទយានានាយ៉ាងដូចេមតច? 
 េតើគេរមាងេនះអាចនឹងេធវើេឡើងសារជាថមេីដាយអនកដៃទេផសងេទៀតេនៅកនុងសហគមន៍ែដរឬេទ? 
 េតើវិធីសារសតនិងលទធផលគេរមាងអាចែចករំែលកជាមួយសហគមន៍បានយ៉ាងដូចេមតច? 

3. (15%) ការចលូរមួរបសស់ហគមន៖៍ សកាត នពុលរបសគ់េរមាងកនុងការឲយសហគមន៍ចូលរួមយ៉ាងមានរបសិទធិភាពពាកព់័នធនងឹការបងាក រ/ការរបាស់េឡើងវិញ។ 
 េតើគេរមាងេរបើរបាស់យុទធសារសតចូលរួមែដលមានរបសិទធិភាពសរមាប់អនកចូលរួមសាត ប់ែដរឬេទ? 
 េតើសហគមន៍ែដលរងការប៉ះពាល់នងឹចលូរួមកនុងការេធវើែផនការនិងការអនុវតតគេរមាងបានយ៉ាងដចូេមតច? 
 េតើគេរមាងេធវើការសហការៃដគូជាមយួសហគមន៍យ៉ាងដចូេមតច? 
 េតើគេរមាងចូលរួមជាមួយសហគមនម៍ិនែមនជនជាតិែសបកស ជនអេនាត របេវសន ៍ជនភាសខលនួ អនកមានរបាកច់ំណូលករមិតទាប ជនពកិារ មនុសសចាស់ 

មនុសសេពញវ័យវ័យេកមង យុវជន កុមារ និង/ឬអាជីវកមមតចូៗយ៉ាងដូចេមតច? 
4. (15%) អតថរបេយាជនស៍ហគមន៖៍ សកាត នពុលគេរមាងសរមាប់ការផតល់ជនូអតថរបេយាជន៍ដលស់ហគមន៍។  

 េតើគេរមាងេនះផតលអ់តថរបេយាជន៍ដលស់ហគមន៍យ៉ាងដូចេមតច (ដចូជា ការេលើកកមពស់សុខភាពសាធារណៈ ការផតល់ការងារឬជំនាញការងារ ឬការផតលធ់នធាន
េដាយឥតគិតៃថលឬកនងុតៃមលទាប)? 

 េតើគេរមាងផតលអ់តថរបេយាជន៍ដល់សហគមន៍ែដលមានតរមូវការ ដូចជាជនអាណាថា ឬអនកមានរបាក់ចំណូលករមិតទាបបានេរចើនប៉ុណាណ ? 
5. (15%) សមតថភាពគេរមាង៖ សកាត នពុលរបសគ់េរមាងកនងុការសេរមចបានេជាគជ័យែផអកេលើសមតថភាព។ 

 េតើគេរមាងេនះមានបុគគលកិ ៃដគ ូអនកសម័រគចិតត នងិធនធានហិរញញវតថុរគប់រគានេ់ដើមបីសេរមចបានេជាគជ័យែដរឬេទ? 
 េតើគេរមាងមានចំេណះដឹង ជំនាញ បទពិេសាធន៍ និងទនំាក់ទនំង េដើមបីសេរមចបានេជាគជ័យែដរឬេទ? 
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6. (10%) កញចបថ់វកិា៖ សកាត នុពលរបស់គេរមាងកនងុការសេរមចបានេជាគជ័យែផអកេលើកញចប់ថវិកាែដលេសនើសុំ។ 
 េតើកញចបថ់វិការសបគាន ជាមួយនឹងសំេណើគេរមាងែដរឬេទ? 
 េតើការប៉ាន់តៃមលកញចប់ថវិកាមានភាពរតមឹរតូវចបាស់លាស់ែដរឬេទ? 
 េតើរាល់ការចំណាយទំាងអសស់មរសបេទៅនឹងឥណទានឥតសំណងេនះែដរឬេទ? 
 េតើចំនួនទឹករបាក់ែដលបានេសនើសុំសមរសបសរមាប់លទធផលរំពឹងទកុ ែដរឬេទ? 

 
 ការចះុកិចចសនយា និងការបងរ់បាក ់

ការចុះកចិចសនយា៖ 
 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ រតូវមានអាជាញ ប័ណណអាជីវកមមរដឋវ៉ាសុនីេតាន និងអាជាញ ប័ណណទីរកុង Seattle េដើមបីទទួលបានមលូនិធឥិណទានឥតសំណង ឬេធវើការ

តាមរយៈភាន ក់ងារពនធែដលមានអាជាញ បណ័ណដូចែដលបានតរមូវេនះ។ 
 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ រតូវចុះកិចចសនយាជាមួយ SPU េដើមបីទទួលបានមូលនិធឥិណទានឥតសំណង។ កិចចសនយាេនះ នឹងរួមបញចូលនូវលកខខណឌ នងិ

ខែចងៃនឥណទានឥតសំណងេនះ។ 
 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ អាចេធវើការរគប់រគងមូលនធិឥិណទានឥតសំណងេដាយខលួនឯង ឬេរបើរបាស់ភាន ក់ងារសារេពើពនធ។ ៃថលភាន ក់ងាសារេពើពនធ អាចរតួវបានគតិ

ៃថលពីរបាក់ឥណទានឥតសំណង ឬអនុវតតចំេពាះវិភាគទានបនសីុ។ អនកទទួលបានការឧបតថមភ ែដលេរជើសេរីសមិនេរបើរបាស់ភាន ក់ងារសារេពើពនធ រតូវផតលន់ូវេលខសមាគ ល់
ពនធរបសខ់លួន នងិអនុវតតតាមតរមូវការរបស់រដឋបាលហូតពនធដា។  

 ឥណទានឥតសំណង នងឹេធវើការទូទាតស់ងេទៅេលើការចណំាយនានាណាែដលេកើតេឡើងបនាទ បអ់ពំីកិចចសនយាែដលបានចុះហតថេលខាប៉ុេណាណ ះ។ 
ភាន កង់ារពនធ៖ 

 អនកដាក់ពាកយេសនើសុ ំអាចេរជើសេរីសេធវើការងារតាមរយៈភាន ក់ងារពនធ ែដលមានទំនួលខុសរតូវកនងុការទទួល និងរគប់រគងមូលនិធឥិណទានឥតសំណងសរមាបគ់េរមាង
េនាះ។ 

 អនកដាក់ពាកយេសនើសុ ំមានទនំួលខុសរតូវកនុងការកំណត់អតតសញាញ ណភាន ក់ងារពនធរបស់ខលនួផាទ ល់ និងេធវើការបញាជ ក់ថា ភាន ក់ងារពនធេនាះ មានអាជាញ ប័ណណអាជីវកមម
រដឋវ៉ាសុីនេតាន នងិអាជាញ ប័ណណទីរកុង Seattle កនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

 ភាន ក់ងារពនធ អាចគតិៃថលេសវារហូតដល ់10% ៃនរបាកឥ់ណទានឥណសំណងែដលទទួលបាន។ អនកអាចរួមបញចូលរបាក់ៃថលេសវាេនះេទៅកនុងកញចបថ់វិកាគេរមាងបាន។ 
ការបងរ់បាក៖់ 
អនកទទួលបានការឧបតថមភ នងឹរបគល់នូវវិកកយបរតរបចាំែខ ឬរបចំារតីមាសសរមាប់ៃថលចំណាយពាកព់័នធនងឹគេរមាង។ SPU នឹងេផញើសំបុរតៃរបសនីយ៍ៃនមូលបបទានបរតទូទាត់របាក់
កនុងរយៈេពលបនួសបាត ហ៍បនាទ ប់ពីទទួលបានវិកកយបរត។ ការបង់របាក់ នឹងរតូវពនយារេពល របសិនេបើវិកកយបរត មនិទាន់បានបញចប់សពវរគប់ ឬបាត់របាយការណ៍ ឬឯកសារតរមូវ
មួយចនំួន។ 
ការេធវើរបាយការណ៖៍ 

 អនកែដលទទួលបានការឧបតថមភ តរមូវឲយរបគល់ជនូនូវរបាយការណ៍វឌឈនភាពការងារ ជាមួយនឹងវិកកយបរតនមីួយៗ។  
 មុនេពលទទួលបានការបង់របាកឥ់ណទានឥតសំណង ចុងេរកាយ អនកទទួលបានការឧបតថមភ រតូវរបគល់ជនូនូវរបាយការណ៍ចុងេរកាយែដលែចករំែលកពីលទធផល និង

េមេរៀនែដលេរៀនសូរតពីគេរមាងេនាះ។ របាយការណ៍រតូវចុះផសាយេនៅេលើេគហទពំ័ររបស់ SPU។ 
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 ទនំាកទ់ំនងមកកាន់េយើង 
 
ទាក់ទងេទៅ wastefreegrants@seattle.gov ឬ (206) 386-9791 សរមាប់ជំនយួជាភាសាអង់េគលស ឬភាសាែដលមិនបានេរៀបរាប់េនៅែផនកខាងេរកាម។ 

សរមាប់ជនំួយជាភាសាខាងេរកាមេនះ សូមទំនាក់ទនំងៃដគរូបស់េយើង ECOSS តាមរយៈ eugenia@ecoss.org ឬ (206) 767-0432 ext. 1017. សូមេផញើសារ
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