
የኪነጥበብ ባለሙያዎች እና ስራ ፈጣሪዎች ተሳትፎ መረጃ

ለምን ይሳተፋሉ? 
● ለደጋፊዎቾ እና ለህዝብ ቀጥተኛ ሽያጮች እና/ወይም የመታየት እድል
● ስራዎን ለማስጀመሪያ የሚደግፍ የገንዘብ ምንጭ የማግኘት 
● ከወደፊት አከራዮች ጋር ግንኙነት የማድረግ 
● በሙያተኛ የሚወሰዱ ፎቶግራፎች
● በከተማ አቀፍ የሚዲያ ዘመቻ ውስጥ መካተት 

 
የማስጀመሪያ አይነቶች 
የሲያትል እንደገና መቋቋም (ሲያትል ሪስቶርድ) አባላት ለሚከተሉት የስራ  መጀመሪያ አይነቶች 
ለማመልከት ይችላሉ። 
 
አነስ የሉ የንግድ ሱቆች -የንግድ ቦታ ላይ የራስዎትን ስራ መክፈት ይችላሉ። ይህም ስራ 
የሸቀጣሸቀጥ ወይም የአገልግሎት ንግድ አይነት ሊሆን ይችላል። ቦታዎቹ ለአጠቃላይ ህዝቡ ክፍት 
የሆኑ መሆን ይገባቸዋል። የምርት ወይም ስቱዲዮ ብቻ መክፈት አይቻልም። የንግዱ ቦታ ስርውን 
ጀምሮ ከተከፈተ በኋላ ቢያንስ በሳምንት ውስጥ 3 ቀናቶች ክፍት መሆን ይገባዋል።  
 
የስህል/የኪነ ጥብብ ሙያን ማሳያ-  የእርስዎን የኪነ ጥብብ  ስራ ከመንገድ ላይ ሆኖ የሚታይ መስኮት 
ላይ የኪዋአር ኮድ እግዚብሽን በማሳየት ለመሸጥ ይችላሉ። የሚሸጠው ስህልም ለሽያጭ ዝግጁ 
መሆን ይገባዋል። 
 
የኪዋአር ኮድ የመስኮት ላይ ሽያጭ- ህቃዎችዎትን ከመንገድ ላይ የሚታይ መስኮት ላይ የኪዋአር 
ኮድን በመጠቀም አድቭርታይዝ ማድረግና መሸጥ ይችላሉ።  የሚሸጠው ስህልም ለሽያጭ ዝግጁ 
መሆን ይገባዋል። 
 
የጋራ አነስተኛ ሱቅ- የሲያትል እንደገና መቋቋም ፕሮግራም አባላት ከሆኑ ሰዎች ጋር  በመሆን  
የህብረት የሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ቦታን መጋራት ይችላሉ። የሲያትል እንደገና መቋቋም ፕሮግራም 
አስተዳደሮች አባላቶችን በማቀናጀት ያግዛሉ። አጠቃላይ የንግድ ቦታው ላይ እንዲሰሩ ሊጋብዟቸው 
የሚፈልጉ የኪነ ጥብብ ባለሙያተኞች ቡድን ካለዎት እና/ወይም ፈጣሪ/አምራች ሰራተኞች ካለዎት 
እባክዎትን ለአነስተኛ ሱቆች ተመድበው የሉ ሊሰራባቸው የሚችሉ ቦታዎች ለማግኘት ማመልከቻ 
ያስገቡ። ተሳታፌቹ የጋራ ንግድ ቦታ ላይ በመጀምሪያ ተሳትፎ ማድረጊያ ሶስት ወራቶች ወቅት ቢያንስ 
ለ25 ቀናቶች የስራው ቦታ ላይ መገኘት የኖርባቸዋል።  
 
የምግብ ቤት አነስተኛ ረዝደንሲ (ሬስቶራንት ፖፕ አፕ ሬዝደንሲ)- ክፍት የሆነ የንግድ ቦታ ላይ 
የራስዎት የሆን ምግብ ቤት ከፍተው ለአንድ ወር ይስሩ።  

ምን ተካትቶበታል? 
● ቦታውን ለሬስቶራንት ረዝደንሲ ካልሆነ በቀር ቢያንስ  ለሶስት ወራት ክፍት ሆኖ መቆየት 

አለበት።  
● አንድ የቤት አከራይ እና አንድ የሲያትል እንደገና መቋቋም ፕሮግራም ስው ይኑርዎ።
● የሲያትል እንደገና መቋቋም ፕሮግራም ጋር ውል ይፈርሙ።
● ለመተባበር እና ለቦታ ማሻሻያዎች ዝግጁ ይሁኑ 
● ቦታዎት እና ተሳታፊዎች በፎቶግራፍ/ቪዲዮ እንዲቀዱ ይፍቀዱ 
● በድህረ-ፕሮግራም የዳሰሳ ጥናት እና ዘገባ ማድረጊያ ላይ ይሳተፉ 
● ተሳታፊዎች ሁሉ የኮቪድ ክትባት መቀበላቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው

ወጪ
● የሲያትል ወደነበረችበት መመለስ (Seattle Restored) እንደአስፈላጊነቱ የሸቀጣሸቀጥ እና 

የሰው ሃይል አቅርቦትን ወይም የኪነጥበብ ጭነትን ለመደገፍ የሚውል ቋሚ የአንድ ጊዜ



$2,500 ዶላር የሚስራ የካፒታል እርዳታ ለተሳታፊዎች ይሰጣል
● ተጨማሪ የኪራይ ውል ወይም የፍጆታ ወጪዎች የሉም
● ለተከራይ ማሻሻያዎችም የተወሰነ በጀት ይገኛል
● የሲያትል ወደነበረችበት መመለስ (Seattle Restored) የተከራይ ማሻሻያዎችን ለመደገፍ 

ተኮናታሪዎችን ያስተባብራል
● የሲያትል ወደነበረችበት መመለስ (Seattle Restored) ለማግበሪያው ጊዜ፣ ለእያንዳንዱ ገቢር 

ንብረት የተጠያቂነት መድን ያገኛል። 
 

ማመልከቻ
ማመልከቻው ሀምሌ 25 ላይ ይከፈታል። 
ማመልከቻው  ነሀሴ 26 ላይ ይዘጋል። 
ለማመልከት ምንም ወጪ የለውም  
ለጥቁር፣ ኢድጅኒየስ (አሜሪካ ሂዲያን)፣ ነጭ ያልሆኑ  ለሥራ ፈጣሪዎች እና ለቀለም ኪነት 
ባለሙያዎች አመልካቾች ቅድሚያ ይሰጣል። 
የስራ ፈጣሪዎች ተወያዮች ፓነል ማመልከቻዎችን ይገመግማል 
ተቀባይነት ያገኙ ማመልከቻዎች፣ ባሉ ክፍት ቦታዎች  ጋር የምድብ ግጥሚያ ማዛመጃ ሂደት 
ይካፈላሉ 

የመረጃ ክፍለ ግዜ 
በሀምሌ 28 በ 5:30 ላይ በእንግሊዘኛ እና በእስፓንሽ ቋንቋ የማመልከቻ ሂደቱን እንዲሁም 
ፕሮግራሙን አስመልክቶ መረጃ ለመስጠት የሚደረግ የመራጃ ክፈለ ግዜ ይካሄዳል። 
 
በነሀሴ 23 በ 5:30 ላይ ደግሞ በኤኤስኤል፣ 
በአማርኛ፣በስፓንሽ፣በኮሪያን፣በሶማልኛ፣ታይ፣ቪትናሚዝ፣እንዲሁም በባህላዌ የቻይና ቋንቋ 
የማመልከቻ ሂደቱን እንዲሁም ፕሮግራሙን አስመልክቶ የመረጃ ክፍለ ግዜ ይካሄዳል። 
 
ትርጉም፣የአከለ ስንኩላት ድጋፍ፣መረጃዎች በተለይ መልኩ እንዲቀርቡ የሚደረግ ጥያቄ፣ወይም 
በመረጃው ክፍለ ግዜ ወቅት መረጃዎችን በሚገባ መረዳት  ለመቻል የሚደረጉ ጥያቄዎች 
ስብስባው ከመጀመሩ ቢያንስ 10 ቀናቶች አስቀድሞ መግባት አለባቸው። እንዲህ ያለው ጥያቄ 
የቀረበው ስብሰባው ከሚጀምርበት ቀን አስር ቀናት ባነሰ ግዜ ውስጥ ከሆነ፣ እርዳታ 
ለሚያስፈልገው እያንዳንዱ ግለሰብ ከአስተርጓሚ ጋር ሆነን መረጃ ለስጠት የመደወል አጋጣሚ 
እንሰጣለን።  
 
የመረጃው ክፍለ ግዜው ስብሰባ ይቀዳል። 

ጥያቄዎች? 
 
የሲያትል እንደገና መቋቋም  (ሲያትል ሪስቶርድ) ፕሮግራም ሥራ አስኪያጆችን ያነጋግሩ። 
ፕሮጀክቱን ለመወያየት በኢሜል ወይም የስልክ ጥሪ በማዘጋጀት ለመርዳት እና ጥያቄዎችን 
ለመመለስ ደስተኞች ነን።  

seattlerestored@gmail.com
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