
በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለአካባቢያዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፕሮጀክቶች 3 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ ይገኛል። 

በማህበረሰብ መር ቡድኖች የአካባቢውን አካባቢ ለማሻሻል እና በሲያትል-ታኮማ አለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ (SEA) አቅራቢያ 
ባሉ ሰፈሮች ውስጥ የኢኮኖሚ እድሎችን ለመጨመር ለሲያትል ወደብ ፈንድ ማመልከት ይችላሉ። ሶስተኛ ዙር የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ 
የማህበረሰብ ተጽእኖ ፈንድ ሲጀመር፣ ድርጅቶች ለብዙ አመት የገንዘብ ድጋፍ እስከ $60,000 ለአከባቢ ልገሳዎች ወይም እስከ 
$250,000 ለኢኮኖሚያዊ ማገገሚያ ማመልከት ይችላሉ። በአጠቃላይ 500,000 ዶላር ለአካባቢያዊ ልገሳዎች እና እስከ 2.5 ሚሊዮን 
ዶላር ለኢኮኖሚያዊ ማገገሚያ ይገኛል። 

“እነዚህ ማህበረሰብ መር ልገሳዎች ለሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጋ ዶላር አምጥተዋል። ፈንዶችን በቀጥታ ወደ 
ማህበረሰቡ ማስገባት ለኢኮኖሚ ማገገሚያ አንዱ ምርጥ መንገድ ነው ” ሲሉ የሲያትል ወደብ ኮሚሽነር ሃምዲ መሀመድ ተናግረዋል። 
ከሁሉም በላይ ደግሞ በወደብ አቅራቢያ ከሚገኙ ማህበረሰቦች ጋር በፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተ ሽርክና እያሰፋን ነው። እነዚህ 
ሽርክናዎች ከወደብ ጋር የተገናኙ ኢንዱስትሪዎች ግንኙነቶችን፣ ፈጠራዎችን እና የሰው ኃይል መስመሮችን እንዲያሳድጉ ያግዛሉ። 
ሽርክናዎቹ የጋራ የአካባቢ ፍትህን እና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማት አጀንዳችንን በማራመድ ወደቡን እና ማህበረሰቡን ያግዛሉ። 

ወደቡ የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ተጽእኖ ፈንድን በ2019ያልተጠበቁ፣ የተለያዩ ጎሳዎች እና ባህሎች ያላቸውን ማህበረሰቦችን እድሎች 
ለመጨመር አቁቁሟል። SKCCIF ወደቡ ለፍትሃዊ ማገገም፣ አካባቢ ዘላቂነት እና ለጥሩ ጥራት ያለው ህይወት ያለውን ራዕይ ለማሳካት 
የሚሰራበት አንዱ መንገድ ነው። ፈንዱ በ2019 እና 2024 መካከል 10 ሚሊዮን ዶላር የሚሸልም ይሆናል። ከ2019 ጀምሮ ከ54 በላይ 
ፕሮጀክቶች የSKCCIF ፈንድ አግኝተዋል፣ ይህም ማህበረሰብ መር ፕሮጀክቶች ፍሬያማ እንዲሆኑ እረድቷል። ከእነዚህ ፕሮጀክቶች 
ውስጥ ብዙዎቹ ባልተጠበቁ እና እንግሊዝኛ በማይናገሩ ማህበረሰቦች ውስጥ የስራ ማመልከቻ ድጋፍ ጨምረዋል፣ ለቅድመ-ልምምድ 
ፕሮግራሞች እና የባህር ውስጥ ሙያዎች መልምለዋል፣ የአትክልት ቦታዎችን ገንብተዋል፣  የጋራ ቦታዎችን አጽድተዋል እና 
የአካባቢያው እውቀትን አስፍተዋል። 

የዌስተርን ዋሽንግተን ወርልድ ሪሊፍ ስደተኞችን፣ ጥገኞችን እና ስደተኞችን (ከአፍጋኒስታን እና ዩክሬን የተፈናቀሉ የሰብአዊ መብት 
ተሟጋቾችን ጨምሮ) - በኮቪድ-19 በተፈጠረው የኢኮኖሚ ቀውስ በጥልቅ የተጎዱ ማህበረሰቦችን ያገለግላል፣” ሲሉ የዌስተርን 
ዋሽንግተን ወርልድ ሪሊፍ ዋና ዳይሬክተር ሜዳርድ ንጉዬታ ተናግረዋል። “የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ የማህበረሰብ ተጽእኖ ፈንድ ይህንን 
ማህበረሰብ በቀላሉ ኢኮኖሚውን እንዲቋቋሙ ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ ውስጥ እንዲበለጽጉ ጭምር የሚበቃቸውን ክፍያ 
ከሚከፍሏቸው የሲያትል ወደብ ቀጣሪዎች ጋር እንዲገናኙ እንድናደርግ ያስችለናል። ይህ ደግሞ፣ በተራው፣ የአካባቢውን ኢኮኖሚ 
ያሳድጋል።" 

“ይህ ፕሮግራም እንደኛ ላሉ ድርጅቶች በማህበረሰባችን ወደፊት ላይ ድምጽ ይሰጣል፣” ሲሉ የባህል ክፍተቶችን ማገናኘት ዋና 
ዳይሬክተር አያንለ እስማኤል ተናግረዋል። "ለዘላቂነት ዛፎችን እየተከልን ነው፣ ግን ይህ ሽርክና እንዲሁም ለወደፊት ትውልዶች ጥቅም 
ማህበራዊ እና ባህላዊ ግንኙነቶችን እንድናሰፋ ያስችለናል።” 

የማመልከት ሂደት 

• ከወደብ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከሰው ኃይል ልማት፣ ከሥራ ፈጠራ ወይም ከኢኮኖሚያዊ ማገገም ጋር 
የተያያዘ ውጤት ያለው ፕሮጀክት አለዎት? ለኢኮኖሚያዊ ማገገሚያ ፕሮግራም ያመልክቱ። ተጨማሪ ይወቁ> 

• በቦሪን፣ ደ ሞይን፣ ፌደራል ዌይ፣ ኖርማንዲ ፓርክ፣ ሲ ታክ እና ተክዊላ ማህበረሰቦች ውስጥ የአረንጓዴ ቦታ ተደራሽነትን 
የሚጨምር እና ኑሮን የሚያሻሽል ፕሮጀክት አለዎት። ለአካባቢያዊ ልገሳ ፕሮግራም ያመልክቱ። ተጨማሪ ይወቁ> 

ድርጅቶች ለሁለቱም ለአንድ እና ለብዙ አመት የፈንድ አማራጮች ማመልከት ይችላሉ። የትኛውም ፕሮጀክት በጣም ትንሽ አይደለም። 
የወደብ ሰራተኞች የመረጃ ክፍለ ጊዜዎችን ያስተናግዳሉ እና በማመልከት ሂደት ውስጥ አመልካቾችን ለመደገፍ ቴክኒካዊ ድጋፍ 
ይሰጣሉ። 

• ለኢኮኖሚ ማገገሚያ ፕሮጀክቶች ፈንድ ለአንድ አመት 100,000 ዶላር እና ለብዙ አመት እስከ 250,000 ዶላር ድረስ 
ያመልክቱ።  
 

• ለአካባቢያዊ ፕሮጀክቶች ለአንድ አመት ፈንድ 20,000 ዶላር እና ለብዙ አመት እስከ 60,000 ዶላር ድረስ ያመልክቱ። 

 

 

 

 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program


ስለ ኢኮኖሚያዊ ማገገሚያ ፕሮግራም 

ከሁሉም የዋሽንግተን ቁልፍ የኢኮኖሚ ዘርፎች ትስስር እና በእኛ ተቋማት ውስጥ ከሚሰሩ ከ500 በላይ ቀጣሪዎች ጋር ባለው 
ግንኙነት፣ ወደቡ ክልላዊ ማገገምን ለመምራት በልዩነት ተቀምጧል። 

የኢኮኖሚ ማገገም ፕሮግራሙ ከወደብ ጋር ለተገናኙ እንዱስትሪዎች አዲስ የሰራተኞች ትውልድ በምንመለምልበት ጊዜ የኢኮኖሚ 
እድሎችን ከፍተኛ ፍላጎት ካላቸው ማህበረሰቦች ጋር ያገናኛል። ወደቡ አሁን ባለው የኢኮኖሚ ቀውስ በጣም በጥልቅ የተጎዱ 
ማህበረሰቦችን ለሚያገለግሉ ድርጅቶች የአቪዬሽን፣ የባህር ላይ፣ የግንባታ ንግድ እና አረንጓዴ የስራ ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ ከወደብ 
ጋር የተገናኙ ኢንዱስትሪዎች ኮንትራቶችን ይሰጣል። 
 
ማህበረሰብ መር ፕሮጀክቶች ተሳታፊዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ውስብስብ እና የቤተሰብ ደሞዝ ስራዎችን በወደብ እና ከወደብ ጋር በተያያዙ 
ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እንዲያገኙ የሚያስፈልጋቸውን ክህሎቶች፣ ልምድ እና ትምህርት እንዲያገኙ ያግዛሉ። 
 
ዙር 2 ፈንድ ስለሚያገኙ 12 የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ድርጅቶች ይወቁ> 

 
ለብቁነት ማረጋገጫ እስከ ኦክቶበር 20፣ 2022 ድረስ ያመልክቱ። 

በማመልከት ሂደት፣ በፕሮፖዛል ቁሳቁሶች እና ቀደም ሲል በተሸለሙ ፕሮጀክቶች ላይ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ> 

 

 

ስለ አካባቢያዊ ልገሳዎች 

ከማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች ጋር በፈንድ እና በሽርክና የአካባቢያዊ ልገሳ ፕሮግራም ኗሪነትን ለመጨመር፣ አረንጓዴ ቦታዎችን 
ለማሻሻል እና ደኖችን ለማደስ በአውሮፕላን ማረፊያው ዙሪያ ባሉ ከተሞች ውስጥ ወደብ የምእዋለ ንዋይ ፈሰሶችንያንቀሳቅሳል። 

ኮቪድ-19 በዝቅተኛ ገቢ ባላቸው እና የተለየ የቆዳ ቀለም ያላቸው ማህበረሰቦች ላይ በሚያደርሰው የጤና እና ኢኮኖሚያዊ ተጽእኖ 
ተደምሮ፣ የዚህ ማህበረሰብ ነዋሪዎች የፓርኮች እና የአረንጓዴ ቦታዎች ተደራሽነት ከሌላው ያነሰ በመሆኑ በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ 
የምእዋለ ንዋይ ፈሰስ አስፈላጊነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተጠናክሯል። 

በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በረጅም ፍትሃዊ ያልሆነ የመሬት አጠቃቀም ልማዶች እና የኢኮኖሚ መፈናቀል 
ምክንያት የተገለሉ ማህበረሰቦችን ወደ ሩቅ እና ሩቅ ደቡብ እንዲገፉ ያደረጉ ያልተመጣጠኑ የአካባቢ ተጽዕኖዎች ያጋጥማቸዋል። 

የፈንድ እድሎችን ተደራሽነት ለማሻሻል የአካባቢ ልገሳ ፕሮግራም ወደቡ ከማኅበረሰቦች ጋር እንዴት እንደሚሠራ ለውጥ አድርጓል። 
ከ2020 ጀምሮ ወደቡ የድጋፍ ቁሳቁሶችን በጋራ በመፍጠር እና ህብረቶችን ማሰልጠን የተሳትፎ እንቅፋቶችን ለመለየት እና ለማስወገድ 
ከብዝሃ ባህል፣ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎች ህብረት ጋር በቅርበት በመስራት የልገሳ እድልን ለማስተዋወቅ ማህበረሰቡን ተደራሽ ለማድረግ 
እና የህብረተሰቡን የፈንድ እድሎች በማሻሻል የማሰልጠን ስራ ሰርቷል። 

 የአካባቢ ልገሳዎች ፕሮፓዛልዎትን እስክ ኦክቶበር 28፣ 2022 ድረስ ያስረክቡ። 

ቀደም ሲል የተሸለሙ ፕሮጀክቶችን ዝርዝር፣ ተጨማሪ ዝርዝሮች፣ የፕሮፓዛል ቁሳቁሶችን ያግኙ እና እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ 
ይወቁ> 

 

 

https://www.portseattle.org/news/12-south-king-county-organizations-receive-25-million-support-equitable-economic-recovery
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-economic-recovery-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program

