ኮቪድ-19 የአሜሪካ የነፍስ አድን ዕቅድ ፕሮግራም
2022 የፌደራል ግራንት ማመልከቻ
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የኋላ ታሪክ
በ 2021፣ ኡጂማ: በጥቁር ማህበረሰብ (ኡጂማ) በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ብሔራዊ ማዕከል የአሜሪካ የነፍስ አድን እቅድ
የገንዘብ ድጋፍ ከዩናይትድ ስቴትስ የጤናና የሰብዓዊ አገልግሎት መስሪያ ቤት (HHS) አግኝቶ ለጥቁር ተጎጂዎች እና በቤት ውስጥ
ከሚፈጸም ጥቃት የተረፉ ሰዎችን አገልግሎት ለማሻሻል፤ ለጥቁር ማህበረሰብ የሚያገለግሉ ባህላዊ የተወሰኑ ፕሮግራሞችን
የማግኘት እድል መጨመር፤ እንዲሁም የጥቁሮች ማኅበረሰብ በCOVID-19 የሕዝብ ጤና እና የኢኮኖሚ ቀውስ ላይ ከፍተኛ
ተጽዕኖ እንዲያሳድር ምክንያት የሆኑ ሥርዓታዊ እንቅፋቶችን ማስወገድ። በዚህ የገንዘብ ድጋፍ፣ ኡጂማ ከጥቁሮች በሕይወት
ለተረፉ ሰዎች ቀጥተኛ አገልግሎት ለሚሰጡ በማኅበረሰቡ ላይ ለተመሠረቱ ባሕላዊ ድርጅቶች 5.2 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር
ለመስጠት ታስቦ የተዘጋጀ የባሕል ልዩ ስጦታ ፕሮግራም ይጀምራል።
ኡጂማ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ወደ 17 የሚጠጉ ድርጅቶች ከ $25,000 እስከ $175,000 የሚደርስ የገንዘብ እርዳታ
እንደሚሰጥ ይገመግማል።

መጀመር
ጥ: ድርጅቴ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ነውን?
መ: ሁሉም የስጦታ ፈላጊዎች በኡጂማ የውድድር ስጦታ ሂደት አማካኝነት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ለመሆን ትንሹን
መስፈርት ማሟላት አለባቸው፣ ይህም የሚከተሉትን ያካትታል
● በሕግ የተመዘገበ የEIN ቁጥር መኖር
● በእርስዎ ግዛት ውስጥ መመዝገብ
● ቴክኒካዊ አቅም ለማግኘት አስፈላጊውን ልምድ ማሳየት
● የፕሮግራም ክፍያ መከልከል
● የፍላጎት ግጭት የምስክር ወረቀት መኖር
**እባክዎ ድርጅታችሁ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ለመሆን 501(c) (3) ደረጃ እንዲኖረው
እንደማይጠበቅባቸው ልብ በሉ። ይሁን እንጂ ተጨማሪ መስፈርቶች ይሠራሉ። እባክዎ ዝርዝር መረጃ

ለማግኘት የገንዘብ ድጋፍ ማስታወቂያውን ይመልከቱ።

የአመልካች መስፈርቶችን ሙሉ ዝርዝር ለመከለስ ይህንን ሊንክ (እዚህ ይጫኑ) ይመልከቱ።

ጥ: የማመልከቻ እና የገንዘብ የጊዜ ሰሌዳ ምንድን ነው?
መ: በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቀኖችን ለማወቅ ከታች ያለውን ተመልከት። አንዳንድ ቀኖች ሊለወጡ ይችላሉ።
ሴፕቴምበር 7 & 9: የመረጃ ክፍለ ጊዜ
ሴፕቴምበር 30: ቪድዮ እና ሙሉ በሙሉ ማመልከቻ
ኦክቶበር 7-ኦክቶበር 21: የማመልከቻ ክለሳ
ኦክቶበር 21-ኖቬምበር 4: የሽልማት ማስታወቂያ
TBD: የግራንት አቅጣጫ
ማመልከቻው
ጥ: የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ለመሆን ሙሉ ማመልከቻውን በአንድ ጊዜ ማቅረብ አለብኝን?
መ: አዎ። ** ማስታወሻ፦ ማመልከቻውን እንደ ስራ ሰነድ ማቆየት ይችላሉ ይሁን እንጂ ማመልከቻው ሁሉንም በአንድ ጊዜ
ማቅረብ ይጠበቅበታል። **
ጥ: የተጠናቀቀ ማመልከቻ ምን ማለት ነው?
መ: የእርስዎ ማመልከቻ በሁለት ክፍሎች ይቀርባል ዝርዝር ማመልከቻ እና የቪዲዮ አቀራረብ። የኢንተርኔት ፎርም በመጠቀም
የማመልከቻ ዝርዝሮችዎን በዲጂታል ያቀርባሉ። የማመልከቻዎ ዝርዝር ክፍል ከዚህ በታች እንደተዘረዘሩት
የሚያስፈልጉትን የስጦታ መረጃዎች በሙሉ ያካትታል። ስለነዚህ መስፈርቶች የበለጠ ለማወቅ እና ይህንን ሊንክ
በመጠቀም የማመልከቻ ዝርዝሮችዎን እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ ይወቁ (እዚህ ይጫኑ)።
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.

ማጣቀሻ – ሁሉም አስፈላጊ አባሪዎች ወይም ማጣቀሻ

ጥ: የቪዲዮ ፊልሙ ምን ያካትታል?
መ: የማመልከቻው አንድ ላይ የተዋሃደ የቪዲዮ ክፍል የፈጠራ ችሎታዎን ለማዳበር እድል ይሰጥዎታል! ማንነትዎንና
ፕሮግራምዎን በሕይወት ለተረፉት ሰዎች ምን ትርጉም እንዳለው ያሳዩ። ይህ የግራንት ክለሳ ቡድን የእርስዎን
ግላዊነት ለማየት፣ የፕሮግራም አቀራረብዎን ለመረዳት፣ እና በቀጥታ ከእርስዎ ለመስማት የሚረዳ ልዩ መንገድ ነው።
**ማስታወሻ የተዋሃደ ቪዲዮዎ ርዝመት ከ 10 ደቂቃ በላይ መሆን የለበትም።**

ጥ: የቪዲዮ አቀራረቡን እንዴት እፈጥራለሁ?
መ: ከዚህ በታች ጠቃሚ የቪዲዮ መቅረጫ ጠቃሚ ምክሮች፡
● ሞባይል ስልኮችን ጨምሮ ማንኛውም የቪዲዮ መቅረጫ መሣሪያ ተቀባይነት አለው።
● ቪዲዮዎን ለመቅዳት እባክዎን ዩቲዩብ ይጠቀሙ። የቪዲዮ መቅረጫውን ሊንክ በኢንተርኔት ፎርም አማካኝነት
ያቀርባሉ።
● ከመቅዳትዎ በፊት ምን እንደሚያቀርቡና ምን ያህል ጊዜ እንደሚያስፈልግዎ አስቡ።
● የሚቀዳውን መሣሪያ አግድም ያዙሩ።
● በምትቀዱበት አካባቢ ብርሃን ለማግኘት ይሞክሩ፣ ከዚያም ከመቅዳትዎ በፊት ድምጹን
ይፈትሹ።
● ከቀረጻችሁ በኋላ የመጨረሻውን ቪዲዮ ከመክፈታችሁ በፊት ቪዲዮችሁን ሌላ ሰውእንዲከፍት
እና እንዲመለከት ያድርጉ።
● ቪዲዮዎን ለማስረከብ እርዳታ የሚያስፈልግዎ ከሆነ እባክዎ የሚከተለውን ያግኙ
applications@ujimacommunity.org.
የ ዩቲዩብ ጣቢያ ለመፍጠር መመሪያ ለማግኘት እና የእርስዎ ቪዲዮ ሳይዘረዝር እንዴት ማድረግ እንደሚቻል (እዚህ ይጫኑ)
ጥ: የሚገኘው የስጦታ መጠን ምንድነው?
መ: ከ $25,000 እስከ $175,000 የሚደርስ ስጦታ ይሰጣል።

ጥ: የግራንት ማመልከቻዬ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ከሆነ ኡጂማ ይከታተል ይሆን?
መ: አዎን፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እንከታተላለን። አንድ ሰው ከማስረከብዎ በፊት ማመልከቻዎን እንዲገመግምልዎ እንዲጠይቁ
ሐሳብ እናቀርባለን።

ጥ: ከማመልከት በፊት ኡጂማ ጋር መገናኘት እችላለሁ?
መ: የእርስዎ የቪዲዮ አቀራረብ እና ማመልከቻ የእርስዎ ፕሮጀክት መግቢያ እና ማጠቃለያ ሆኖ ያገለግላል። እባክዎ ድረገጻችንን በመጎብኘት ስለ እኛ የበለጠ ይወቁ www.ujimacommunity.org።

ፋይናንስ እና በጀት
ጥ: ምን የገንዘብ መረጃ ያስፈልጋል?
መ: የተጠናቀቁ የማመልከቻ ጥቅሎች በጀት፣ ዝርዝር የበጀት ትረካ እና የሚያስፈልጉ የገንዘብ ሰነዶችን ማካተት
አለባቸው። ለተጨማሪ ዝርዝሮች የገንዘብ ድጋፍ ማስታወቂያውን ይመልከቱ (እዚህ ይጫኑ)።

ችግር መፍታት
ጥ: ጥያቄ ካለኝ ወይም እርዳታ ካስፈለገኝ ማንን ማነጋገር ይኖርብኛል?
መ: እባክዎ ማንኛውንም ጥያቄ ወደ: applications@ujimacommunity.orgይላኩ ።

