ማመልከቻ
የአሜሪካ የነፍስ አድን እቅድ ሕግ በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃትና ፆታዊ ጥቃት በሕይወት ለተረፉ ሰዎች ድጋፍ
መስጠት ከባሕል የተለየ የሕዝብ ብዛት ስጦታ ፕሮግራም
ግራንት ሰጪ ስም UJIMA, Inc. በጥቁር ማኅበረሰብ ውስጥ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ብሔራዊ ማዕከል
የፕሮግራም የአፈጻጸም ጊዜ

ኖቬምበር 15፣ 2022 – ኦገስት 15፣ 2025

የማመልከቻ አይነት ጥያቄ፦ ማመልከቻ ለማግኘት የመጀመሪያ ጥያቄ

የፌደራል ሽልማት ኤጀንሲ ስም የ ACF/FYSB የብልቃጥ ስጦታ ቢሮ

የእርዳታ አይነት የፌደራል ስጦታ ገንዘብ

ልዩ የፌዴራል ሽልማት መለያ ቁጥር 90EV05555-01-00

እርዳታ ዝርዝር ቁጥር 93.496

የህግ ባለስልጣን፡ የአሜሪካ የነፍስ አድን እቅድ አዋጅ የ2021 (P.L.
117-02)

የፍቃድ ህግ ጥቅሙ፦ 45 CFR ክፍል 75 እና 45 CFR ክፍል 87

የገንዘብ ድጋፍ ኤጀንሲ፡ የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት ክፍል

ለማመልከቻዎች የገንዘብ ጥያቄ፦ ኦክቶበር 10፣ 2022

የገንዘብ መጠን፦ $5,280,000

የሽልማት ቁጥር ፦ 17

የሬንጅ ሽልማቶች $25,000 እስከ $175,000

የንዑስ ሽልማቶች አይነት 3-ዓመት ቀጣይነት የሚሰጡ እርዳታዎች

የሚለቀቅበት ቀን፡ ሴፕቴምበር 9፣ 2022
የመዝጊያ ቀን ሴፕቴምበር 30፣ 2022
የመዝጊያ ሰዓት፡ 11፡59 pm ዩናይትድ ስቴትስ የምስራቅ መደበኛ ሰዓት

የፕሮግራም መግለጫ፡ በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃትና ፆታዊ ጥቃት በሕይወት ለተረፉ ሰዎች የሚሰጠው ድጋፍ ከባሕል የተለየ የሕዝብ
ብዛት ስጦታ ፕሮግራም ከጾታ ጥቃትና በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት በሕይወት ለተረፉ ሰዎች በኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት ምክንያት
የሚፈጠሩትን ችግሮች ለመፍታት እንዲሁም ከጾታ ጥቃትና በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት በሕይወት የተረፉ ሰዎች ለሚያሳስቧቸው የጤና
ችግሮች ምላሽ በመስጠት ረገድ ስትራቴጂያዊ ትብብር እንዲኖር ለማድረግ ባሕላዊ ልዩ እንቅስቃሴዎችን ያቀርባል፣ በእነዚህ ገንዘብ አማካኝነት
ድጋፍና እርዳታ ለማግኘት ዒላማ የሚሆኑት ሕዝቦች በጥቁሮች ማኅበረሰብ ውስጥ የጾታ ጥቃትና የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች ናቸው። ጥቁር
ማህበረሰብ እንደ አፍሪካ ዲያስፖራ በሰፋፊነቱ ማለትም ጥቁር አሜሪካውያን (በዩናይትድ ስቴትስ የባሪያ ዘሮች) በመሆን፤ የአፍሪካ ስደተኞች፣
ስደተኞችና አሰሳዎች፤ አፍሮ-ካሪቢያን፤ እና አፍሮ-ላቲኖ።
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ይዘት
I.

አጠቃላይ እይታ

4

II. ግራንቲ ፕሮግራም እንቅስቃሴዎች

5

III. ብቃት የሌለባቸው እንቅስቃሴዎችና ዕቃዎች

6

IV. ብቃት መመዘኛ

7

V. የሚያስፈልገው የማመልከቻ ፎርማት እና ይዘት

8

የቪዲዮ መስፈርቶች፡ 10 ነጥቦች

9

የሽፋን ገጽ

9

ይዘት

10

ክፍል ሀ. ፕሮግራም ትረካ 70 ነጥቦች

10

ክፍል ለ. የጊዜ ሰሌዳ፦ 5 ነጥቦች

11

ክፍል ሐ. በጀት እና በጀት ትረካ 15 ነጥቦች

11

VI. አባሪዎች

14

VII. የጊዜ ሰሌዳ እና የግንኙነት ነጥብ

14

VII. ግምገማ መመዘኛ

15

VIII. ጥያቄዎች፣ ማብራሪያዎች እና ለውጦች

15

IX. የፌዴራል ደንብና የምስክር ወረቀት መስፈርቶች

16

X. UJIMA አድራሻ መረጃ

17
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የ BCP ባህላዊ ልዩ የሆነ የህዝብ ግራንት የገንዘብ ድጋፍ እድል

I. አጠቃላይ እይታ
"ዑጂማ" ማለት የትብብር ስራ እና ሐላፊነትን ማለት ነው። ይህ መሠረታዊ ሥርዓት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በጥቁር ሴቶች ላይ
የሚፈጸመውን ጥቃት ለማስወገድ ወሳኝ ነው። ኡጂማ፣ በትምህርቱ እና በመሰረተ ልማትና በቴክኒክ እገዛው፣ በሀብት ልማት፣ በምርምርና
በህዝብ ፖሊሲ ጥረቶቹ አማካኝነት የጥቁር ማህበረሰብን እና ተባባሪዎችን በማንቀሳቀስ የቤተሰባችን ደህንነት እና ህልውና በአጠቃላይ
ከግለሰብ ሰረቦቻችን እና ማህበረሰቦቻችን ጤና እና ደህንነት ጋር የተገናኘ መሆኑን በመገንዘብ ነው። የጥቁር ማህበረሰብ የአፍሪካ ዲያስፖራ
በሚል ሰፊ ትርጉም እንገልፀዋለን፣ ለምሳሌ ጥቁር አሜሪካውያን (በዩናይትድ ስቴትስ የባርያ ዝርያዎች)፤ አፍሪካውያን ስደተኞች፣ ስደተኞችና
አሲሌዎች፤ አፍሮ ካሪቢያን፤ እና አፍሮ-ላቲንክስ። የኡጂማ ዋና ተግባራት የሚከተሉት ናቸው፡
1) ከአመጽ የተረፉ ሰዎች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው እንደ ምንጭ ሆነው እንዲያገለግሉ፤
2) የቤተሰብ ጥቃት መከላከልና አገልግሎት አዋጅ ሰጪዎች፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ጥምረትና ኔትዎርክ፣ የቤት ውስጥ ጥቃት
ፕሮግራሞች፣ የአካባቢ፣ የግዛትና የፌዴራል መንግሥታዊ ድርጅቶች፣ በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ፕሮግራሞች፣ ባለሙያዎች፣
ተመራማሪዎች አቅም እንዲጎለብት፤ እና ፖሊሲ አውጪዎች በጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ የቤተሰብን፣ የቤት ውስጥ እና የፍቅር
ጓደኛሞች ዓመጽ በተመለከተ፤
3) ማህበራዊ ለውጥ ጠበቃ እና በጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ በቤት ውስጥ በሚፈፀም ጥቃት፣ የፍቅር ጓደኛሞች ጥቃት እና
በማህበረሰብ ላይ በሚፈፀም ጥቃት ላይ ፖሊሲ ማውጣት ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፤
4) የዘር፣ የመደብ ና የፆታ መስቀለኛ መንገድን የሚዳስስ ትርጉም ያለውና ተፅዕኖ ያለው ምርምር ማድረግ፤ በሕይወት ለሚተርፉ
ሰዎች አገልግሎት ጥራት፤ የበደለኛ ተጠያቂነት፣ እና (የሲቪል እና የወንጀል ሕጋዊ) ጣልቃ ገብነት ሥርዓቶች እንዴት ምላሽ
ይሰጣሉ፤ እና
5) በጥቁር ሴቶች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት እና ግድያ ለመቀነስ በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን ያዘጋጁ። የቴክኒክ እርዳታ
እና ስልጠና መሳሪያዎች የሚከተሉትን ያካትታል- በመዝገብ የታሸጉ ቁሳቁሶች (ለምሳሌ፣ ጦማር፣ ርዕሶች፣ የምርምር ጽሑፎች፣
ወዘተ) ያለው ድረ-ገጽ፤ ዌቢናሮች፤ ርዕሰ ጉዳይ ዝርዝሮች፤ የመረጃ ቤተ መጻሕፍት እና የድጋፍ ቁሳቁሶች፤ ብሔራዊ ኮንፈረንስ፤
የመደማመጥ ፕሮግራም፤ የአቅም ግንባታና የአመራር ድጋፍ፤ የፖሊሲ ውይይት፤ እየታዩ ባሉ ጉዳዮች ላይ የማህበረሰብ ውይይት፤
እና በቦታ ላይ ቴክኒካዊ እርዳታ። ኡጂማ ለማመልከቻዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ሞኖግራፎች፣ የእውነታ ገጾች፣ እና አጫጭር ወረቀቶችን
ለማዘጋጀት ከሌሎች አጋሮች ጋር በግለሰብ እና በጋራ ይሰራል። ኡጂማ ለጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እና መረጃ፣ ማመላከሻ፣ እና
ቁሳቁሶች ለማሰራጨት ከጉዳት ነጻ የቴክኒክ እርዳታ መስመር አለው።
የጥቁር ፕሮግራሞች የገንዘብ መዋጮ ተነሳሽነት አቅም መገንባት አጠቃላይ እይታ
በ COVID በኩል 19፡ ኡጂማ የጥቁር ፕሮግራሞች ተነሳሽነት አቅም (BCP ኢኒሺቲቭ) መገንባት፣ ለ COVID-19 ወረርሽኝ ምላሽ
በመስጠት ጥቁር በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት እና በባህል የተወሰኑ ጥቁር ድርጅቶች የፌደራል፣ ግዛት እና የአካባቢ
እርዳታዎችን በተሳካ ሁኔታ ለማመልከት እና ለማስተዳደር ያላቸውን አቅም ለማጠናከር በጥቁር ማህበረሰብ ለተደራጁ እና ለጥቁር
ማህበረሰብ ለተደራጁ ባህላዊ ልዩ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል።
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የጥቁር ፕሮግራሞች አቅም መገንባት (BCP) የመርጃ ኢንስቲቲዩት ግብ፡
1) በጥቁር ማህበረሰብ የተቋቋሙ ባህላዊ ልዩ ድርጅቶች የፌደራል፣ የግዛት እና የአካባቢ እርዳታ ሽልማቶችን በተሳካ ሁኔታ
ማመልከትና ማስተዳደር የሚችሉበትን አቅም ለማጠናከር ነው።
2) ከጥቁር ማህበረሰብ በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ጥቃት ሰለባ የሆኑ እና በሕይወት የተረፉ ሰዎችን የሚያገለግሉ ባህላዊ
የተወሰኑ ፕሮግራሞችን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር።
3) የኮቪዲ-19 የሕዝብ ጤና እና የኢኮኖሚ ወረርሽኝ በጥቁር ማኅበረሰብ ላይ የሚያሳድረውን የረጅም ጊዜ እኩልነት
ለማስወገድ እንዲሁም በኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት ምክንያት በሕይወት የተረፉ ጥቁሮች የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች
ለማሟላት ነው።
4) ለጥቁር ሰለባዎች እና ከጾታ ጥቃት እና በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት በሕይወት ለተረፉ ሰዎች አሳሳቢና ቀጣይነት
ላለው የሕዝብ ጤና ጉዳይ ምላሽ በመስጠት ረገድ ስትራቴጂያዊ የትብብር እድገትን እና ተባብሮ መሥራትን ለማስፋፋት
ነው።

II. ግራንቲ ፕሮግራም እንቅስቃሴዎች
ኡጂማ በጥቁር ባህላዊ የተለየ ማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች (CBO) እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (መንግስታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶች( NGO) ድጋፍ ለማድረግ በጉጉት ይጠባበቃል፣ እነዚህ ድርጅቶች በሚከተሉት የእንቅስቃሴ መስኮች በሙሉ ተሳትፈዋል

1)

ይከላከሉ፡ ከጥቁር ማህበረሰብ በቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት የተረፉ ሰዎችን የሚረዱ እንቅስቃሴዎች ለCOVID-19
ቫይረስ ተጋላጭነትን እና አደጋን የሚቀንሱ ጊዜያዊ የመኖሪያ ቤት እርዳታእና እቃዎችን በመስጠት።
ከእነዚህ ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፤ ነገር ግን ብቻ የተወሰኑ አይደሉም●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ሪፈራል ላይ የተመሠረተ ተሟጋች
ምክር መስጠት
የክስ አስተዳደር
የስራ አገልግሎቶች
የ COVID ማቅለያ እቃዎች (ማለትም ጭምብጥ፣ ጓንት፣ COVID ፈተናዎች) ማሰራጨት
የትራንስፖርት አገልግሎት
የሕግ ተሟጋች ወይም እርዳታ
የሕፃናት እንክብካቤ አገልግሎት
ጊዜያዊ መኖሪያ ቤት
የስራ ማሰልጠኛ
የስራ አገልግሎቶች
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2)

ተዘጋጁ፡ ከጥቁሮች በሕይወት ለተረፉ ሰዎች ባሕላዊ ምላሽ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለማግኘት እንዲሁም በኮቪድ-19
የሕዝብ ጤና እና የኢኮኖሚ ድንገተኛ አደጋ ወቅት በሕይወት የተረፉ ጥቁሮች የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ለማሟላት
የሚያስፈልገውን ሥልጠናና መረጃ ማቅረብ።

3)

ምላሹ፦ በCOVID-19 የሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት በባህላዊ ሁኔታ የተወሰኑ የቤት ውስጥ ጥቃት አገልግሎቶችን
ቀጣይነት እና ዘላቂነት የሚያሳድጉ እንቅስቃሴዎች፣ ለምሳሌ ከተለዋዋጭ ፍላጎቶች ጋር መላመድን እና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን
እንደመሳሰሉት ጉዳዮች ምላሽ መስጠትን ጨምሮ፣ ለምሳሌ የሞባይል-ጥበቃ እና የመሰረተ ልማት ፕሮግራሞች።

4)

ስትራቴጂክ የትብብር ልማት እና ትብብርን ከማስፋፋት ጋር
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

የጤና ስርዓቶች
የልጅነት ፕሮግራሞች
የኢኮኖሚ ድጋፍ ፕሮግራሞች
ትምህርት ቤቶች
የሕፃናት ደህንነት
የሰራተኞች እድገት
በቤት ውስጥ የሚፈጸም ጥቃት
የፍቅር ጓደኛሞች ጥቃት ፕሮግራሞች
የቤተሰብ ጥቃት ፕሮግራሞች
እምነት ላይ የተመሰረቱ ፕሮግራሞች
የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ግለሰቦችን የሚያገለግሉ በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች

ሁሉም አመልካቾች የሚከተሉትን ዋና ዋና መስፈርቶች ማሟላት ይኖርባቸዋል
1) በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ ከሚፈጸም ጥቃት ለተረፉ ጥቁር ሰዎች በባህላዊ መንገድ የተወሰኑ አገልግሎቶችን የማዳበር
እና/ወይም ተግባራዊ ማድረግ የታየበት ታሪክ ይኑርዎት።
2) በጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ በሚገባ የተመሰረተእና የተከበረ ሁን።
3) የፕሮግራሙን ውጤታማነት የሚገመግሙ ሥርዓቶችንና አገልግሎቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆንን ይግለጹ።
4) ስለ ፌደራል ኤጀንሲ ሽልማት መመሪያዎች ለመማር እና የፌደራል ሽልማት መመሪያዎችን በማሠልጠን ተጠቃሚ ለመሆን እና
የፌደራል ኤጀንሲ መመሪያዎችን ከላይ በተዘረዘሩት የእንቅስቃሴ መስኮች በተሳካ ሁኔታ ለማዋሃድ የሚያስችል አቅም ለማሳየት
የተከፈቱ፣ የሚነሳሱ እና ፍላጎት ያላቸው ናቸው።

III. ብቃት የሌለባቸው እንቅስቃሴዎችና ዕቃዎች
የሚከተሉት እቃዎችና አገልግሎቶች የማይፈቀዱ፣ በንዑስ አዋርድ ገንዘብ ሊገዙ የማይችሉ፣ በታቀደው በጀት ውስጥ ሊካተቱ አይገባም።

1. ቅጣቶች፣ ጉዳቶች፣ እና ሌሎች ሰፈራዎች
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ሽያጭ እና ገበያ
ምክር ቤት
የአልኮል መጠጦች እና ከፕሮግራም ጋር ግንኙነት የሌላቸው የመዝናኛ ወጪዎች
መጥፎ ዕዳ
በሌሎች ሽልማቶች እና ውሎች ላይ ኪሳራ
መዋጮዎች እና ልገሳዎች
የመዝናኛ ወጪዎች
የገንዘብ ማሰባሰቢያ ወጪዎች
ክብር መስጫ
ፈጠራ፣ ፓተንት፣ ወይም የፍቃድ ወጪዎች
መሬት ወይም የግንባታ ግኝት
ሪል ንብረት (የመሬት ማሻሻያዎችን፣ መዋቅሮችን፣ እና እቃዎችን ጨምሮ መሬት)
የላይብረሪ አገልግሎት
ሎቢቲንግ
ምግብ
ትርፍ ሰዓት ፕሪሚየም
የማቆም ወይም የእገዳ ወጪዎች
የክትትል መሣሪያዎች
የፅንስ ማስወረድ መሣሪያዎች እና አገልግሎቶች
የቅንጦት ዕቃዎች ወይም የቁማር መሣሪያዎች
‘ከፌደራል ግዥ የተገለሉ ፓርቲዎች ዝርዝር’ ላይ ከማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት የተገኘ እቃ ወይም አገልግሎት
የመሠረተ ልማት ወይም የግንባታ እንቅስቃሴዎች

IV. ብቃት መመዘኛ
አመልካቾች ኡጂማ ያቀረቡትን ሃሳብ ለመከለስ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው።
1) በሕግ ተመዝጋቢ አመልካች በሀገር ውስጥ በሕግ የተመዘገበ ና የአፈጻጸም ሁኔታ መሆን ይኖርበታል። አመልካች በአካባቢው ሕግ
የሚጠበቅ ከሆነም በአንድ የተወሰነ አውራጃ፣ ክፍለ ሀገር፣ ወዘተ ውስጥ ለመስራት በሕግ ፈቃድ ሊሰጠው ይገባል፣ አመልካቹ
የምዝገባ ሰነዳቸውን ኮፒ ሊያይዘው ይችላል። (I.E. የEIN ቁጥርና የመንግስት ምዝገባ ሰነድ)
አመልካቾች የፌደራል ፈንድ ለመቀበል SAM.gov መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። *ማስታወሻ፦ ኡጂማ ድርጅታችሁ ቀደም ሲል
SAM.gov ጋር ካልተመዘገበ በዚህ ምዝገባ ያግዛል። ይህ ብቃት ሳይሆን የቴክኒክ እርዳታ ግብ ይሆናል።
አንድ ድርጅት የፌደራሉን ገንዘብ ለመቀበል ሲባል በውስጥ ገቢ ሕግ ቁጥር 501(ሐ)(3) መሠረት ከቀረጥ ነፃ የሆነ ሁኔታ እንዲያገኝ
ወይም ትርፍ የሌለው ሆኖ እንዲሰራ የሚያደርግ ወይም የሚሰራበት አጠቃላይ የፌደራሉ ግዴታ የለም። ይሁን እንጂ አንዳንድ
የፌደራል፣ የመንግሥት ወይም የአካባቢ ፕሮግራሞች እንዲህ ዓይነት ግዴታ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ኡጂማ ለወደፊቱ የሽልማት ብቃት
501(ሐ)(3) ለማረጋገጥ ለሚፈልጉ ድርጅቶች TA ይሰጣል።
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2) የቴክኒክ ችሎታ አመልካቹ ንዑስ አመልካች እንቅስቃሴውን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር የሚያስፈልገውን ልምድ ሊኖረው ይገባል።
እንደነዚህ ካሉት ብቃቶች መካከል ለዓመታት መሥራት፣ ዓመታዊ በጀት መጠን፣ በተያያዥ ዘርፍ ውስጥ የመሥራት ልምድ፣ የሒሳብ
መዝገብ፣ ወዘተ ይገኙበታል።
2) ክፍያን መከልከል- ይህ እርዳታ ንዑስ-ሽልማት ነው እና አመልካቾች በዕቅዳቸው ውስጥ ለትርፍ ክፍያ ማካተት የለባቸውም።
3) የፍላጎት ግጭት፡ የአመልካቹ ሌሎች ግንኙነቶች፣ ማህበራት፣ እንቅስቃሴዎችና ፍላጎቶች በንዑስ አደረጃጀቶች አፈፃፀም ሙሉ
ለሙሉ የማያዳላ ሁኔታን ለመከላከል የሚያስችል የጥቅም ግጭት መፍጠር የለባቸውም። አመልካቾች ምንም ዓይነት የታወቀ ግጭት
እንደሌለ በማሳወቅ የተያያዘውን የየጥቅም ግጭት ሰርቲፊኬት ጨርሰው ማጠናቀቅ አለባቸው።

V. የሚያስፈልገው የማመልከቻ ፎርማት እና ይዘት
ሁሉም ማመልከቻዎች የሚከተሉትን ፎርማት መስፈርቶች ማካተት አለባቸው፡

●
●
●
●
●
●

አንድ የተዋሃደ ቪዲዮ፣ ከፍተኛ 10 ደቂቃ ርዝመት
እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ
የፊደል መጠን 12 ወይም ከዚያ በላይ
መስመር ቦታ 1.5 ወይም ከዚያ በላይ
ለክፍል ሀ እና ክፍል ለ ድምር ከ15 ገጾች አይበልጡም።
የአመልካች ድርጅት ስም፣ ቀን፣ የማመልከቻ ማመልከቻ ጥያቄ፣ እና የገጽ ቁጥርን በሰነዱ በሙሉ እንደ ርእሰ አንቀፅ ወይም ግርጌ
ይጨምሩ።

ሙሉው ማመልከቻ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትንና በዝርዝር የተዘረዘሩ ነገሮችን ያካትታል። የተያያዘውን የማመልከቻ ቅጽ እንደ
ቴምፕሌት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ሁሉም ተገቢ ክፍሎች መጠናቀቅ አለባቸው።
1. ቪዲዮ
2. የሽፋን ደብዳቤ/ገጽ
3. ይዘት
4. ክፍል ሀ ፦ ፕሮግራም ትረካ
5. ክፍል ለ ፦ የፕሮግራም ሰዓት
6. ክፍል ሐ ፦ በጀት እና በጀት ትረካ
7. አባሪ – ሁሉም ያስፈልጋል ማያያዣዎች ወይም Appendices
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አመልካቹ የቪዲዮ፣ የፕሮግራም ትረካ፣ የበጀትና የበጀት ትረካን ጨምሮ ግራንት አፕሊኬሽን (Grant Application) እና ድጋፍ
ሰጪ ሰነድ እስከ ሴፕቴምበር 30፣ 2022 ድረስ ከ11፡59 p.m ባልበለጠ ሰዓት applications@ujimacommunity.org ማቅረብ
ይኖርበታል።
የማመልከቻ ቅንብሮች ዝርዝር እንደሚከተለው ናቸው፡
የቪዲዮ መስፈርቶች፡ 10 ነጥቦች
የማመልከቻው የቪዲዮ ክፍል የፈጠራ እድልዎ ነው! ማንነታችሁንና ፕሮግራምህ በሕይወት ለተረፉት ሰዎች ምን ትርጉም እንዳለው
አሳዩን። ይህ የግራንት ክለሳ ቡድን የእርስዎን ግላዊነት ለማየት, የፕሮግራም አቀራረብዎን ለመረዳት፣ እና በቀጥታ ከእርስዎ
ለመስማት የሚያስደስት እና ልዩ መንገድ ነው።
ቪዲዮው የሚከተሉትን ሊያካትት ይገባል
●

ስለ ድርጅታችሁ አመራር ይኸውም የአስፈጻሚ ዳይሬክተር፣ የቦርድ እና የሰራተኞች ንገሩን።

●

የጥቁሮችን ማህበረሰብ እና ጥቁር ሰለባዎችን እና በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት የተረፉ ሰዎችን
ለማገልገል ያላችሁን አቀራረብ አካፍሉ።

●

በጥቁሮች ማኅበረሰብ የዳበረና በባሕል ረገድ የተለየ ድርጅት እንደሆነ የምታውቁት ለምን እንደሆነ ንገሩን?
○

የጥቁር ሰለባዎችን እና በሕይወት የተረፉ ሰዎችን የሚያገለግል ባህላዊ ልዩ ድርጅት እንዲሆን የእርስዎ ድርጅት
ዋና ዋና ክፍሎች ምንድን ናቸው?

○

በቤት ውስጥና በቤተሰብ ውስጥ ጥቃት ለተፈጸመባቸው ጥቁሮችና በሕይወት ለተረፉ ሰዎች ምን ዓይነት ባሕላዊ
አገልግሎት ትሰጣቸዋለህ?

●

ድርጅታችሁ የጤና እኩልነትን ለማሳደግ እና በቤት ውስጥ እና በወሲብ ጥቃት ለተጠቁ ጥቁሮች COVID-19 የሚከሰትበትን
ሁኔታ ለመቀነስ ከኡጂማ የሚገኘውን የገንዘብ ድጋፍ እንዴት ይጠቀማል?

●

እባክዎ ቀደም ሲል ተመሳሳይ ፕሮግራሞች ላይ ድርጅታችሁ ጥቁር ከጥቃት የተረፉትን ለመደገፍ የፈፀመዉን ማናቸውንም
ምሳሌዎች ያቅርቡ።

የሽፋን ገጽ
በሽፋኑ ገጽ ላይ የሚከተሉትን መረጃዎች ጨምሩ፦
●

የድርጅቱ ስም

●

የፕሮግራም ስም

●

የማስረከቢያ ቀን

●

የሚያገኘው ሰው ስም፣ መጠሪያ፣ አድራሻ መረጃ

●

የተጠየቀ የበጀት መጠን

●

ሽልማት ቁጥር፦ 90EVO5555-01-00
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ይዘት
በመርሐ ግብሩ ውስጥ የተጠቀሙባቸውን ዋና ዋና ርዕሶች በሙሉ ከገጽ ቁጥሮች ጋር በማጣመር ይዘቱን ሠንጠረዥ አቅርቡ።
ክፍል ሀ. ፕሮግራም ትረካ 70 ነጥቦች

አደረጃጀት አጭር መግለጫ 10 ነጥቦች
-

ተልዕኮ፣ ራዕይ፣ እና ያገለገሉትን ህዝብ (ቦች) ጨምሮ የእርስዎን ድርጅት መግለጫ ያቅርቡ።

-

የታቀደው ፕሮግራም ተግባራዊ የሚሆንበትን እና በአገልግሎት አካባቢዎ የተወከሉትን ማህበረሰቦች ይኸውም የቀለም
ማህበረሰቦች (የማንነት መረጃ ይጠቀሙ)፣ የLGBTQIA+፣ የአካል ጉዳተኞች፣ በዕድሜ የገፉ፣ የእንግሊዝኛ ችሎታ ውስን
የሆኑ ሰዎችን ግለጹ።

-

ቁልፍ የሆኑ የሰራተኞች ሚናዎችን እና ኃላፊነቶችን በአጭሩ ዘርዝሩ፣ የእርስዎ ሰራተኞች እና አመራሮች እርስዎ
የምታገለግሉትን ማህበረሰብ እንዴት እንደሚያንፀባርቁ በዝርዝር፣ እና በማህበረሰባችሁ ውስጥ የጥቁር ሰለባዎች እና
በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ድርጅታዊ አቅም ለማሳደግ ያለውን እቅድ ይግለጹ።

የአገልግሎት መዳረሻ አቀራረብ፡ 20 ነጥቦች
-

በቤት ውስጥ የሚፈጸም ጥቃትና የቤተሰብ ጥቃት አገልግሎት በሚፈልጉበት ጊዜ በማህበረሰባችሁ ውስጥ ያሉ
ተጎጂዎች/ተጎጂዎች/ታዳጊዎች የሚገጥሟቸውን መሰናክሎች/ፈተናዎች አጠቃላይ መረጃ ያቅርቡ።
-

-

ከላይ የተጠቀሱትን መሰናክሎች እንዴት መፍታት እንደሚችሉ ያካቱ።

ጥቁሮችና በሕይወት የተረፉ ሰዎች በቤት ውስጥ በሚፈጸም ጥቃትና በቤተሰብ ውስጥ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ምክንያት
ብዙውን ጊዜ በሥርዓታዊ ዘረኝነት፣ በጭቆናና በጭፍን ጥላቻ ምክንያት በሚከሰቱ ታሪካዊ አሰቃቂ ሁኔታዎች ሳቢያ
እርስ በርስ ይተያያሉ።
-

ድርጅታችሁ ለጥቁሮችና በሕይወት ለተረፉ ሰዎች በቤት ውስጥ የሚፈጸም ጥቃት የሚፈጸምባቸው
አገልግሎቶች እንዲዳብሩና ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት እንደሚጠቀም ግለጽ።

ምን ይደረግ፡ 15 ነጥቦች
- ዓላማዎች እና እንቅስቃሴዎች፡ የታቀደውን ፕሮግራም ዓላማና እንቅስቃሴ በግልጽ ግለጽ። *ማስታወሻ፦ ዓላማዎች እና
እንቅስቃሴዎች እርስዎ ለማገልገል ሐሳብ ለጥቁር ማህበረሰብ እና ጥቁር ሰለባዎች እና በሕይወት ለሚተርፉ ሰዎች
በባህላዊ ሁኔታ የተለየ እና ጠቃሚ መሆን አለባቸው።
- ዓላማዎች: የፕሮግራም ዓላማዎች የተወሰኑ፣ ሊለካ የሚችል፣ ሊደረስበት የሚችል፣ አስተማማኝ እና የጊዜ ገደብ
(SMART) መሆን አለባቸው። ዓላማው በፕሮግራሙ ወቅት ምን እንደሚከናውን በግልጽ ማሳየት ይኖርበታል። ዓላማው
እነዚህን ውጤቶች በምን ተግባራት ታመጣቸዋለህ የሚለው ሳይሆን ምን ማሳካት ትፈልጋለህ የሚለውን መግለጹን
አረጋግጥ። በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ዓላማዎች ውስጥ ከሦስት እስከ አምስት የሚደርሱ አስቀምጥ።
-እንቅስቃሴዎች፡ ድርጅታችሁ የፕሮግራሙን ዓላማ እንዴት እንደሚያሳካ በዝርዝር ግለጹ። የምታከናውነውን ሥራ ከላይ
ከተዘረዘሩት ተስማሚ ዓላማዎች ጋር አያይዞ በግልጽ ማየት ይቻላል።
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COVID-19 ተፅዕኖ፡ 15 ነጥቦች
-

በኮቪድ-19 የህዝብ ጤናና የኢኮኖሚ ወረርሽኙ አንተ የምታገለግለው ማህበረሰብ እንዴት ተጽእኖ እንዳደረሰብህ ግለጽ።
-

ድርጅታችሁ እነዚህን ተፈታታኝ ሁኔታዎች ለመወጣት የቀየረው እንዴት ነው?

-

የ COVID-19ን ተፅዕኖ ለመቀነስ ድርጅታችሁ የፈፀመባቸው የተወሰኑ ስልቶችን ይጨምሩ።

ድርጅታችሁ ከBCP የገንዘብ ድጋፍ ጥቅም ማግኘት የምትችለው እንዴት ነው? 10 ነጥቦች
-

ጥቁር ተጠቂዎች እና በሕይወት የተረፉ ሰዎች ከነዚህ ገንዘቦች እንዴት እንደሚጠቀሙ የተወሰነ መረጃ ይጨምሩ፤ እና

-

ድርጅታችሁ ከኡጂማ የBCP የገንዘብ ድጋፍ እንዴት እንደሚጠቀምበት...

ክፍል ለ. የጊዜ ሰሌዳ፦ 5 ነጥቦች
ይህ የጊዜ ሰሌዳ በስጦታው ወቅት፣ የእርስዎ ድርጅት በፕሮግራሙ ትረካ ውስጥ የተገለጹትን ዓላማዎች እና እንቅስቃሴዎች መቼ
እንደሚያሳካ ለማሳየት ታስቦ ነው።
ዓመት

የጊዜ ሰሌዳ

ሩብ
አመ
ት1

ሩብ
አ
መ
ት2

ሩብ
አመ
ት3

ሩብ
አ
መ
ት4

x

x

x

x

ዓላማ 1፡ በጥቁር ማኅበረሰብ ውስጥ በቤት ውስጥ ስለሚፈጸም ጥቃት ግንዛቤ ለማሳደግ ጥረት
ማድረግ።
እንቅስቃሴ 1.1 2 PSA ለማስተናገድ ከአካባቢው የሬዲዮ ጣቢያ ጋር ይተባበሩ
ዓላማ 2፡ ለጥቁር ተጎጂዎች እና በሕይወት ለተረፉ ሰዎች የ COVID ማቅለያ አቅርቦቶችን ማግኘት
መጨመር
ተግባር 2.1 በሰኔ ወር በዓል ላይ 100 ምስኮችን እና 200 መመርመሪያ መሳሪያዎችን ማሰራጨት

x

ክፍል ሐ. በጀት እና በጀት ትረካ 15 ነጥቦች
በስራ መደቡ ውስጥ ለሚከናወናቸው ወጪ መደቦች በሙሉ የበጀት መስሪያ ወረቀትና የበጀት ታሪኩን አጠናቅቅ። የበጀት ታሪኩ
በጀቱ ውስጥ የተጠየቀውን እያንዳንዱን የመስመር እቃ መግለፅና በጀቱ ውስጥ የተካተቱትን ወጪዎች በሙሉ ማስረዳት አለበት፣
የሸቀጦችና የአገልግሎቶች ወጪ እንዴት እንደሚወሰንና የፕሮግራሙን አላማ እንዴት እንደሚፈፅሙም ጭምር ያብራራል።
ከዚህ በታች ያለው የበጀት ናሙና እንደ መመሪያ ወይም የአመልካቹ ምርጫ ፎርማት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ይሁን እንጂ ሁሉም
የሚያስፈልጉ መረጃዎች (የበጀት ትረካውን ጨምሮ) መሰጠት አለባቸው። ለፕሮግራሙ የማይፈፀም ማንኛውም አይነት ወጪ
ሊሰረዝ ይችላል።
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የበጀት ናሙና (በጀት እና በጀት ትረካዎች ጋር)
ሀ . ፐርሶኔል እያንዳንዱ የቀረቡ የሠራተኞች አባል በposition title፣ % ጊዜ (ደረጃ) ለዚህ ፕሮግራም ብቻ መወሰን, እና
የታቀደውን ደመወዝ ያመላክቱ። ለምሳሌ:
ስም እና የስራ ሃካፊነት

ስሌት

ሜሪ ስሚዝ፣ ዋና ዳይሬክተር

ወጪ

$ 100,000 ደመወዝ x 20%
ጠቅላላ የሰውሃይል

$20,000
$20,000

ትረካ፦ ዋና ዲሬክተሩ በሁሉም አጋር ድርጅቶች መካከል ቋሚ ስብሰባዎችን በማስተባበርና በማደራጀት 20%

ጊዜዋን/እድሉን ለፕሮግራሙ ይወሰናሉ።

B. ፍሪንጅ ጥቅሞች ፍሪንጅ ለሰው ሠራተኞች ወይም ለሰው ልጆች የሚከፈላቸውን ጥቅሞች ግለጽ። ለምሳሌ:
ስም
ዋና ዳይሬክተር -

ስሌት

የቀጣሪ FICA
የጤና ኢንሹራንስ
የሰራተኛ ካሳ
የአካል ጉዳተኝነት ኢንሹራንስ
403B ጡረታ

ወጪ

$20,000 ደመወዝ x 7.65%
$ 3,000 በየዓመቱ x 20% ጊዜ ፕሮግራም ላይ
$20,000 ደሞዝ x 1%
$20,000 ደሞዝ x 1%
$20,000 x 4%
ጠቅላላ ፍሪንጆች

ትረካ፡ አመልካቹ በክፍል ሀ ለሚገኙ ት/ቤት ሰራተኞች ጥቅማ ጥቅሞችን እየጠየቀ ነው፣
የሚወጣው ወጪ በፕሮግራሙ ላይ ባለው የጊዜ መጠን ላይ የተመሠረተ ነው።

$1,520
$600
$200
$200
$800
$3,320
ለእያንዳንዱ ሠራተኛ

ሐ . የሠራተኞች ጉዞ ፦ የጉዞ ወጪዎችን በዓላማና በዋጋ አስቀምጥ። የጉዞ ቦታዎችን (ወደ ናከዚያም ሆነ ከዚያ) እንዲሁም
ለአውሮፕላን መጓጓዣ፣ ለማረፊያ፣ ለእያንዳንዱ ቀን ና ለቀናት የሚወጣው ወጪ ይጨምራል። ስለ ጉዞው ዓላማ አጠር ያለ መግለጫ
ይኑርህ። ሁሉም የአየር ላይ አሰልጣኝ-ክፍል መሆን አለበት። ለመሬት ጉዞ የሚሆን የነዳጅ ወጪም በዚህ ክፍል ውስጥ ሊካተት ይገባል።

ዓላማ

ስሌት

ወጪ

ብሔራዊ በረራ ፦

$750 roundtrip x 2 ሠራተኞች

የኮንፍረንስ ሆቴል

$150 በእያንዳንዱ ሌሊት x 2 ሌሊት x 2 ሠራተኞች
በቀን፡ $75 በቀን x 2 ቀናት x 2 ሠራተኞች
ታክሲ፡
$100 roundtrip x 2 ሠራተኞች
ጠቅላላ ጉዞ

$1,500
$600
$300
$200
$2,600

ትረካ፡ ገንዘቡ ሁለት ሠራተኞች በሳን ዲዬጎ በሚደረገው ብሔራዊ ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወጪያቸውን ይሸፍናል።
ጉባኤው በጥቁር ማህበረሰብ ውስጥ ለቤተሰብ ጥቃት፣ የፍቅር ጓደኛሞች ጥቃት እና በቤት ውስጥ ለሚፈጸም ጥቃት
ምላሽ ለመስጠት እና ለመከላከል የተሻሉ ልምዶችን ያጎላል
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D. እቃዎች - በዚህ ፕሮግራም መሠረት መግዛት ያለበትን ማንኛውንም እቃ ግለጽ። እቃዎችን በአይነት ዘርዝሩ እና ለስሌት መሠረት
አሳይ። በጥቅሉ ሲታይ እቃዎች በፕሮግራሙ ወቅት የሚባክኑ ወይም የሚባክኑ ቁሳቁሶችን ይጨምራሉ።
አቅርቦት ዕቃ
አጠቃላይ እቃዎች

ስሌት
$100 በወር x 12 ወራት

ወጪ
ጠቅላላ እቃዎች

$1,200
$1,200

ትረካ፡ ገንዘብ ወርሃዊ የዜና መጽሄቶች፣ በራሪዎች፣ ብሮሹሮች፣ ክፍያ፣ ወዘተ ወጪ ይሸፍናል፤ የንግድ ካርዶች፣ የክልል
ስብሰባ እቃዎች፤ እና በዓመቱ ውስጥ የፕሮግራሙን ግብዓቶች እና ዓላማዎች በቀጥታ የሚደግፉ ሌሎች እቃዎች እና
ቁሳቁሶች, ማለትም ወረቀት፣ ቀለም ካርቲሬጅ፣ ህትመት፣ ወዘተ።

E. መሣሪያዎች በዚህ ሽልማት መሠረት ዩኒት ወጪዎችን ጨምሮ ማንኛውንም መሣሪያ መግዛት እንዳለበት በግልጽ አመላክት።
በ"እቃዎች" ምድብ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ እቃዎች ሊካተቱ ይገባል። ማስታወሻ፦ ከ$5,000 በላይ የሚሆን ማንኛውም ቁሳቁስ
በጀቱ ውስጥ በሚገኘው የመሣሪያ መደብ ውስጥ መካተት ይኖርበታል። ፕሮግራሙ ስኬታማ እንዲሆን መሣሪያው እንዴት አስፈላጊ
እንደሆነ አብራራ። ለምሳሌ:
የለም - ለዚህ ፕሮግራም ምንም ዓይነት እቃ አይገዛም
F. አማካሪዎች /ውሎች - በተመሳሳይ ምድብ ለአማካሪዎች/ውሎች የጉዞ እና ክፍያ ዝርዝር።
አማካሪ ጉዞ፦ የሰራተኞች ጉዞ ይመልከቱ
አማካሪ ክፍያ - - እያንዳንዱ አማካሪ በስሙ እንዲገባ፣ ቢታወቅ፣ አገልግሎት እንዲሰጥ፣ በየሰዓቱ ወይም በየቀኑ (የ8-

ሰዓት ቀን)፣ እና በፕሮግራሙ ላይ የተገመተው ጊዜ። በየቀኑ ከ650 የአሜሪካ ዶላር ወይም በሰዓት ከ81.25 የአሜሪካ
ዶላር በላይ የምክር ክፍያ ተጨማሪ ማረጋገጫና ከዩጂማ አስቀድሞ ፈቃድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ:
የአማካሪ ስም
አማካሪ፣ TBD

የተሰጠው አገልግሎት
ስሌት
ዲቪ ስልጠና
አማካሪ 10 ሰዓት/ወርሃዊ x 12 ወራት x $75/ሰዓት
ጠቅላላ አማካሪ ክፍያ

ወጪ
9,000
$9,000

ትረካ፡ አማካሪ፣ ወደፊት ይወሰናል፣ በቤት ውስጥ ጥቃት እና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ለሕግ አስከባሪ እና ማህበራዊ
አገልግሎት ሰራተኞች ለሶስት ቀናት ስልጠና ይሰጣል። ስልጠናው በወሲብ ጥቃት፣ በቤት ውስጥ ጥቃት፣ የፍቅር
ጓደኛሞች ጥቃት ለተፈጸመባቸው ሰዎች ድጋፍና የጥብቅና አገልግሎት መስጠት በፈታኝ ሁኔታዎች ላይ ያተኩራል።

G. አሰራር የኦፕሬሽን ወጪዎች በዝርዝር እና ስለ አከፋፈል ዘዴ መግለጫ ይስጥዎ። ለምሳሌ:
ንጥል
ኪራይ

ስሌት
$70,000 በአመት x 50% x 20%
ጠቅላላ ኦፕሬሽን

ወጪ
$7,000
$7,000
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ትረካ፡ ኪራይ ለቢሮ ኪራይ ሲሆን የሚሰላው ሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ዘዴን መሰረት በማድረግ ነው። ሁለት የሙሉ ቀን ሠራተኞች ለድርጅቱ
ይሠራሉ፤ ይህም ለእያንዳንዱ ፕሮግራም ከተመደበው ጥረት መጠን ጋር እኩል ነው።

H. ማጠቃለያ በጀት ማጠቃለያ በጀት በሚከተለው መልኩ ያቅርቡ።

መግለጫ

ጠቅላላ ወጪ

ደሞዝ

$20,000

ፍንጣሪ ጥቅሞች

$3,320

ሠራተኞች ጉዞ

$2,600

እቃዎች

$1,200

መሣሪያዎች

$0

አማካሪዎችና አማካሪዎች ጉዞ

$9,000

አሰራር

$7,000

የተጠየቀው መጠን

$43,120

VI. አባሪዎች
የሚከተሉት ሰነዶች ተጠናቀው የማመልከቻ ፓኬጅ ክፍል ሆነው ማያያዝ አለባቸው።
●

አባሪ ሀ፡ የንግድ ሁኔታ ውስጥ የምዝገባ ደረጃ ማረጋገጫ

●

አባሪ ለ IRS Form W-9
IRS_FormW9.pdf

ለአባሪ ለ እዚህ ይጫኑ

VII. የጊዜ ሰሌዳ እና የግንኙነት ነጥብ
ቀን

ተግባር

ሴፕቴምበር 7 እና ሴፕቴምበር 9

ፍላጎት ላላቸው አመልካቾች መረጃ ፕሮግራሞች

ሴፕቴምበር 30

የቪዲዮ እና የማመልከቻ ውለታ

ኦክቶበር 7 እስከ ኦክቶበር 21

የማመልከቻ ክለሳ ጊዜ

ኦክቶበር 21 – ኖቬምበር 4

የሽልማት ማሳወቂያ ጊዜ

TBD

ግራንት ኦኔሽን ፕሮግራሞች
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\

የኡጂማ አድራሻ መረጃ፡
ኢሜይል፦ applications@ujimacommunity.org
አድራሻ ፦ ግራንት ፋይናንስ ክፍል
UJIMA, Inc በጥቁር ማኅበረሰብ ውስጥ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ብሔራዊ ማዕከል
Thomas Circle
Washington, DC 20005
ስልክ፡ (202) 758-3874

VII. ግምገማ መመዘኛ
ማመልከቻዎች ከዚህ በታች ያለውን የግምገማ መስፈርት መሰረት በማድረግ ዩጂማ ይገመገማሉ፡
ግምገማ መስፈርት

ጠቅላላ ነጥብ/በመቶ ውጤት

ስለ ድርጅት አጭር መግለጫ

10 ነጥቦች

የአገልግሎት መዳረሻ አቀራረብ

20 ነጥቦች

ምን ይደረግ

15 ነጥቦች

COVID-19 ተፅዕኖ

15 ነጥቦች

ድርጅታችሁ Ujima BCP የገንዘብ ድጋፍ እንዴት ይጠቅማል?

10 ነጥቦች

የጊዜ ሰሌዳ

5 ነጥቦች

በጀት እና በጀት ትረካ

15 ነጥቦች

ቪዲዮ

10 ነጥቦች

ጠቅላላ

100%

VIII. ጥያቄዎች፣ ማብራሪያዎች እና ለውጦች
ሁሉም አመልካቾች ለጥያቄዎች ማቅረብ አለባቸው፡ applications@ujimacommunity.org
ኡጂማ በዚህ የመርጃ መጠየቂያ ማመልከቻ ላይ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ከወሰነ፣ እንዲህ አይነት ለውጦች መደበኛ በሆነ የጽሁፍ ማጣቀሻ
በኩል ይደረጋል። በሌላ በማንኛውም መንገድ የማመልከቻ ጥያቄ ላይ ማብራሪያዎች፣ አተረጓጎም፣ እርምቶች እና ለውጦች አስገዳጅ
አይደሉም።
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ማንኛውም አይነት ግብይት፣ ክፍያ፣ ግምት ወይም ጥቅም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአመልካቾች እንደ ማባበያ ወይም የንዑስ ሽልማት
ሽልማት አይደረግም። ማንኛውም እንዲህ ዓይነቱ ድርጊት ሕገ ወጥ ወይም ብልሹ ድርጊት ሲሆን ግዥው እንዲሰረዝ፣ የአመልካች ተሳትፎ
በዚህ ላይ እንዲሰረዝ ያደርጋል፣ እናም ወደፊት ለሽልማት ማመልከቻእና ግምት ውስጥ ያስገባል። ወይም ሽልማት የተሰጠው ንዑስ ሽልማት
መቋረጥ። በተጨማሪም እንዲህ ዓይነቶቹ ድርጊቶች ተጨማሪ የሲቪል እና/ወይም የወንጀል ድርጊቶች እንዲፈፀሙ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ።
የማመልከቻ ሂደት ቃላቶች፡
1. ኡጂማ አመልካቾች አድራሻውን፣ አድራሻውን ለማረጋገጥ እና ለዚህ ማመልከቻ ማመልከቻ የቀረቡትን ማመልከቻዎች ለማረጋገጥ
አመልካቾች ሊያነጋግሯቸው ይችላሉ።
2. የሀሰት አባባሎች፡ ማመልከቻዎች በዚህ መሻት እና በማያያዣዎቹ በሚፈለገው መሠረት የተሟላ፣ ትክክለኛ እና የተሟላ መረጃ
ማቅረብ አለባቸው።
3. ኡጂማ በብቸኛ ጥንቃቄ ውሂብ መብትን ይጠብቃል።

a. የአመልካች የማመልከቻ መመሪያን ሳይከተል መቅረቱን መሰረት ያደረገ ማናቸውንም ማመልከቻ ውድቅ ለማድረግ፤
b. በኡጂማ አመለካከት ተቀባይነት ማጣት ወይም መከፋፈል የሚጠይቁ ቁሳዊ ጉድለቶች እንዳልሆኑ ተደርጎ የሚቆጠረው

የዚህ ማመልከቻ ጥያቄ ከሚጠይቀው መስፈርት አመልካቾች ማናቸውንም ማዘናጋት፤
c. ለሁሉም አመልካቾች ማሳወቂያ ከሰጡ በኋላ የማመልከቻ ምላሽ የገንዘብ ጥያቄ ለማቅረብ ጊዜ ማራዘም፤
d. የማመልከቻ ጥያቄን በማንኛውም ጊዜ በማቋረጥ ወይም በማስተካከል ኡጂማ ተገቢ መስሎ ለታየው ሰው የማመልከቻ
ጥያቄውን እንደገና ማውጣት፤
e. ሽልማት በማመልከቻ ጥያቄ ውስጥ ከሚከናወኑት እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ብቻ ነው ወይም በማመልከቻ
እንቅስቃሴዎች ላይ ተመስርቶ በርካታ ንዑስ ሽልማቶችን ያወጣል።
ኡጂማ ከቀረቡት ማመልከቻዎች መካከል አንዳቸውንም ሆነ ማንቸውንም የማሰባሰብ መብት አላቸው። ይህ የገንዘብ ማመልከት ጥያቄ
መሰጠት በኡጂማ በኩል የሽልማት ቃል ኪዳን አይደለም። የማንኛውም ውጤት ንዑስ ሽልማት(ቶች) በኡጂማ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ
እስኪወሰድ፣ እስኪከፋፈልና እስኪፈፀም ድረስ መፈጸም አይችልም። እነዚህ አሠራሮች በተሳካ ሁኔታ ይጠናቀቃል ተብሎ ቢጠበቅም፣
ማመልከቻ ሊመሰርቱ የሚችሉ ሰዎች በዚህ መንገድ ለሽልማቱ የሚያስፈልጉትን እነዚህን ብቃቶችና ሁኔታዎች ያስታውቃል።
ሁሉም የግብይት ዝግጅት እና የግዢ ወጪዎች በአመልካቹ ወጪ የሚደረጉ ሲሆን ካሳ አይከፈልም።

IX. የፌዴራል ደንብና የምስክር ወረቀት መስፈርቶች
የተመረጡ ከሆነ ሁሉም ንዑስ ሽልማቶች ከዚህ በታች በተዘረዘረው የፌደራል መመሪያ መሰረት ይተዳደራሉ።

የአስተዳደር ስልጣን

ወደ ሙሉ ሰነድ እና ዌብሳይት አገናኝ

የፌደራል ደንቦች ኮድ (CFR)

www.ecf,gov

2 CFR 200፣ ንዑስ ክፍል E፣ የወጪ መርሆዎች

https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part200/subpart-E

45 CFR Par 87

https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-87
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45 CFR ክፍል 75

https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part75?toc=1

አስተዳደራዊና አገራዊ የፖሊሲ መስፈርቶች
የአስተዋይነት ስጦታ

https://www.acf.hhs.gov/administrative-and-national-policyrequirements

X. UJIMA አድራሻ መረጃ
አገናኝ፡ ንዑስ ሽልማት ግራንት ማኔጅመንት ቡድን
ኢሜይል: applications@ujimacommunity.org
የቢሮ ስልክ፡ 202-758-3874
የቢሮ አድራሻ፡ Thomas Circle, Washington DC 20005
ስለ ኡጂማ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.ujimacommunity.org ድረ-ገፁን ይመልከቱ
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