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ກອງທຶນຜນົປະໂຫຍດເພ່ືອຊຸມຊນົພະລງັງານສະອາດພອທແລນດ ໌(Portland Clean Energy 
Community Benefits Fund, PCEF) ສະໜອງທຶນຊວ່ຍເຫືຼອໃຫແ້ກກ່ານປະຕິບດັວຽກງານດາ້ນດນິ
ຟ້າອາກາດ ຊຶ່ ງສ ົ່ງເສີມຄວາມເປັນທມັໃນດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະສງັຄມົ. ໃນຖານະເປັນກອງທຶນຟ້ືນຟສູະ
ພາບດນິຟ້າອາກາດແຫງ່ທາໍອິດຂອງຊາດ ຊຶ່ ງສາ້ງຂຶນ້ແລະນາໍພາໂດຍບນັດາຊຸມຊນົທ່ີມຫຼີາຍຫຼາຍເຊືອ້
ຊາດສີຜິວ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ກອງທຶນ PCEF ຈຶ່ງເປັນໄປເພ່ືອແລະໂດຍຊຸມຊນົ. PCEF ແນໃ່ສປ່ະຊາຊນົກຸມ່ຄນົ
ຜິວດາໍ ແລະຄນົພ້ືນເມອືງ, ແລະກຸມ່ຄນົອື່ ນໆ ທ່ີຖກືປະລະມາຕ ັງ້ແຕໃ່ນອະດດີ ໃນເວລາເວົ້າເຖງິປະເດັນ
ວກິດິການດາ້ນສະພາບດນິຟ້າອາກາດ. 

ສິ່ ງທງັໝດົທ່ີຕອ້ງການ ກແໍມນ່ ການມແີນວຄວາມຄິດທ່ີຊງົພະລງັ. ບ່ໍຈາໍເປັນວາ່ ທກຸການກະທາໍຈະຕອ້ງ
ຍິ່ ງໃຫຍເ່ພ່ືອສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍບນັຫາສະພາບດນິຟ້າອາກາດຂອງພວກເຮົາ ແລະຕ່ໍຊຸມຊນົຂອງພວກເຮົາ.
PCEF Mini Grant Program (ໂຄງການໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂະໜາດນອ້ຍຂອງ PCEF) ແມນ່ໂອກາດ
ໃນການໃຫທຶ້ນປະຈາໍໄຕມາດ ທ່ີສະເໜີທຶນໃຫສ້ງູເຖງິ $5,000 ສາໍລບັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີສອດຄອ່ງກບັ
ເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະການສ ົ່ງເສີມ
ຄວາມເປັນທມັໃນດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະສງັຄມົ.Mini Grants (ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອຂະໜາດນອ້ຍ) ນີທ່ີ້ສາ້ງຂຶນ້
ເພ່ືອສະໜອງຕອບຕ່ໍຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊນົນ ັນ້ ໃຫໂ້ອກາດແກບ່ນັດາອງົການຕາ່ງໆ ໂດຍໃຫທຶ້ນ     
ສະໜບັສະໜນູແກກ່ດິຈະກາໍ ແລະການນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ລວມເຖງິ ໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ, 
ການຈດັງານກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ, ການຝຶກອບົຮມົ, ແລະຄາ່ຕອບແທນພະນກັງານ.ອງົການຈດັຕ ັງ້ທກຸ         
ຂະໜາດແມນ່ມສີິດທ່ີຈະສະໝກັຂທຶໍນ. ອງົການຂະໜາດນອ້ຍທ່ີມຈີາໍນວນພະນກັງານມາຈາກຊຸມຊນົຜູມ້ ີ
ສິດພິເສດ ແລະນາໍພາໂດຍຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດສາໍລບັ PCEF ແມນ່ຈະໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາກອ່ນ. 

ຮຽນຮູຂ້ໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັ PCEF Mini Grants: ລິງຄໜ໌າ້ເວັບຂອງ Mini Grants  

ຖາ້ຕອ້ງການສ ົ່ງໃບສະໝກັຂອງທາ່ນທາງອອນລາຍ, ຈ ົງ່ໄປທ່ີລິງຄນ໌ີ:້ ລິງຄສ໌ະໝກັຂໍທຶນ Mini Grants 
ຜາ່ນທາງເວັບໄຊ 

 

http://www.portland.gov/bps/cleanenergy/pcef-mini-grants-lo
https://www.portlandmaps.com/pcef/mini-grant-application/lo
https://survey123.arcgis.com/share/3a0727212cb04ec99328df4cb5758d47?portalUrl=https://www.portlandmaps.com/portal
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1. ຂໍມ້ນູອງົກອນ 
 

* ຖາ້ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັນາໍໃຊຜູ້ສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິເພ່ືອສະໝກັຂໍທຶນ, ກະລນຸາປະກອບຂໍມ້ນູໃສ່
ພາກສວ່ນນີ ້ສາໍລບັກຸມ່ທ່ີເປັນຕວົແທນຂອງທາ່ນ. ຂໍມ້ນູການເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ ແມນ່ຈະ

ຖກືເກບັກາໍໃນໜາ້ຕ່ໍໄປ. ບ່ໍຕອ້ງຕື່ ມເລກ EIN ໃນໜາ້ນີ.້ 

ຊື່ ຂອງອງົການ:  

ເລກ EIN:  

ຊື່ ແລະນາມສະກນຸຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ: 

ທ່ີຢູອ່ເີມວຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ: 

ເບີໂທລະສບັຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ: 

 

ການເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ  

* ຖາ້ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັນາໍໃຊຜູ້ສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ ເພ່ືອສະໝກັຂໍທຶນ, ກະລນຸາຕື່ ມຂໍມ້ນູຂອງ 

ເຂົາເຈົາ້ຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ ຖາ້ວາ່ບ່ໍ, ຈ ົງ່ປະຫວາ່ງໄວ ້ແລະໄປທ່ີຄາໍຖາມຕ່ໍໄປ. 

 

ຊື່ ທ່ີຂຶນ້ທະບຽນຂອງຜູສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ:  

ເລກ EIN: 

ຊື່ ແລະນາມສະກນຸຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ : 

ທ່ີຢູອ່ເີມວຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ: 

ເບີໂທລະສບັຂອງບກຸຄນົສາໍລບັຕິດຕ່ໍ: 

 

ອງົການຂອງທາ່ນແມນ່ອງົການບ່ໍສະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລທ່ີຂຶນ້ທະບຽນແລວ້ ຊຶ່ ງ ປດັຈບຸນັນີກ້າໍລງັເຮັດວຽກ

ຢູ,່ ຫືຼ ວາງແຜນທ່ີຈະເຮັດວຽກ, ຊຶ່ ງເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍບນັດາຜູຢູ້ອ່າໄສຂອງເມອືງພອທແລນດ ໌ແມນ່ບ່ໍ? 
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* ນີແ້ມນ່ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນຄນຸສມົບດັທ່ີສາໍຄນັ. ຖາ້ວາ່ ການສະໝກັຂອງທາ່ນ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົນີ້

, ທາ່ນກຈໍະບ່ໍມສີິດໄດຮ້ບັທຶນຊວ່ຍເຫືຼອນີ.້ 

 ແມນ່       ບ່ໍແມນ່      

 ບ່ໍແນໃ່ຈ? ກະລນຸາອະທິບາຍ: 

 
 
 

 

 

 

 

2. ບນັລະຍາຍກຽ່ວກບັອງົການຂອງທາ່ນ 
 

2.1 ອງົການຂອງທາ່ນຈາ້ງພະນກັງານໃນຮອບປີຈກັຕາໍແໜງ່? 

* ຖາ້ວາ່ ອງົການທ່ີດາໍເນນີງານໂດຍອາສາສະໝກັ, ກະລນຸາຕອບດວ້ຍ “0”. 

* ທາ່ນບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງລວມຕາໍແໜງ່ງານຕາມລະດກູານ.  

* ຖາ້ວາ່ ທາ່ນກາໍລງັນາໍໃຊຜູ້ສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ, ກະລນຸາໃຫຂ້ໍມ້ນູຂອງກຸມ່ທ່ີເປັນຕວົແທນ,     
ບ່ໍແມນ່ຜູສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ. 

 
ຕາໍແໜງ່ພະນກັງານເຕັມເວລາ: 
 
ຕາໍແໜງ່ພະນກັງານບ່ໍເຕັມເວລາ: 
 

ຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດສາໍລບັ PCEF 

ຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດສາໍລບັ  PCEF ລວມມ:ີ 



 ການສະໝກັຂທຶໍນຊວ່ຍເຫືຼອ PCEF Mini Grant                   

ໜາ້ 4/7 

• ກຸມ່ຄນົຜິວສີ 

• ປະຊາຊນົທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ 

• ປະຊາຊນົທ່ີພິການ 

• ປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ຖກືລະບວຸາ່ເປັນ ຜູຍ້ິງ, ຜູທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ທງັຊາຍແລະຍິງ, ຄນົຂາ້ມເພດ, ຫືຼ ຄນົທ່ີເປັນ

ໄດທ້ງັຍິງຫືຼຊາຍ 

2.2 ຜູຄ້ນົສວ່ນໃຫຍທ່ີ່ອງົການຂອງທາ່ນຮບັໃຊຢູ້ນ່ ັນ້ແມນ່ຕກົຢູໃ່ນກຸມ່ຄນົໜ່ຶງກຸມ່ ຫືຼ ຫຼາຍກຸມ່ເຫ່ົຼານີບ່ໍ້? 

 ແມນ່      ບ່ໍແມນ່  

 ບ່ໍແນໃ່ຈ? ກະລນຸາອະທິບາຍ: 

 
 

 

 

 

 

2.3 ກຸມ່ໃດທ່ີສະທອ້ນເຖງິຜູຄ້ນົສວ່ນໃຫຍທ່ີ່ອງົການຂອງທາ່ນຮບັໃຊຢູ້?່  

* ໝາຍໃສທ່ກຸຂໍທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງ 

 ກຸມ່ຄນົຜິວສ 

 ປະຊາຊນົທ່ີມລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ 

 ປະຊາຊນົທ່ີພິການ 

 ປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ຖກືລະບວຸາ່ເປັນ ຜູຍ້ິງ, ຜູທ່ີ້ບ່ໍແມນ່ທງັຊາຍແລະຍິງ, ຄນົຂາ້ມເພດ, ຫືຼ ຄນົທ່ີເປັນໄດ້
ທງັຍິງຫືຼຊາຍ  

 

2.4 ໃນອງົການຂອງທາ່ນ ມພີະນກັງານ ແລະຄະນະກາໍມະການຈກັຄນົທ່ີມາຈາກຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດ 

ສາໍລບັ PCEF ທ່ີທາ່ນຮບັໃຊຢູ້?່ 
 

 ຄນົສວ່ນໃຫຍ:່ ໃນອງົການຂອງພວກເຮົາ ຈາກຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝດົ ມຈີາໍນວນພະນກັງານ 
ແລະຄະນະກາໍມະການຫຼາຍກວາ່ 50% ທ່ີມາຈາກຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດສາໍລບັ PCEF ທ່ີພວກເຮົາຮບັໃຊ້
ຢູ.່ 
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 ໜອ້ຍກວາ່ເຄິ່ ງ: ໃນອງົການຂອງພວກເຮົາ ຈາກຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝດົ ມຈີາໍນວນພະນກັງານ 
ແລະຄະນະກາໍມະການໜອ້ຍກວາ່ 50% ທ່ີມາຈາກຊຸມຊນົຜູມ້ສີິດພິເສດສາໍລບັ PCEF ທ່ີພວກເຮົາຮບັໃຊ້
ຢູ.່ 

 
2.5 ອງົການຂອງທາ່ນ (ຫືຼ ຜູສ້ະໜບັສະໜນູທາງການເງນິຂອງທາ່ນ) ມປີະກນັໄພຄຸມ້ຄອງບ່ໍ? 

 ແມນ່      ບ່ໍແມນ່     ບ່ໍແນໃ່ຈ 

* ຄํາຖາມນີບ່ໍ້ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການມຄີນຸສມົບດັຂອງທາ່ນ ຫືຼ ໂອກາດໃນການໄດຮ້ບັເລືອກ. ຜູຮ້ບັທຶນທ່ີຖກື
ເລືອກ ອາດຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫຫຼ້ກັຖານຂອງປະກນັໄພ, ຊຶ່ ງຂຶນ້ກບັກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ. 
ຖາ້ວາ່ ໄດຮ້ບັເລືອກ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຈະອະທິບາຍວາ່ ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນປະກນັໄພອນັໃດແດທ່ີ່ຕອ້ງນາໍໃຊບ້ງັຄບັ
ກບັທຶນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງທາ່ນ. 

 
 
 
 

3. ຄາํຖາມເພ່ືອໃຫອ້ະທິບາຍ 
 

ບດົສະເໜີຂໍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ 
ໃນພາກສວ່ນນີ ້ພວກເຮົາຂໍໃຫທ້າ່ນອະທິບາຍວາ່ ທາ່ນວາງແຜນທ່ີຈະເຮັດຫຍງັແດ ່ໂດຍໃຊທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຖາ້ວາ່ ໄດຮ້ບັເລືອກ. 
 
* ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄາໍຖາມແນະແນວທາງບາງຢາ່ງ ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນພິຈາລະນາ ເມື່ອທາ່ນຕອບຄາໍຖາມ:  

• ຄວາມຄິດຫຼກັໃນການຂທຶໍນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ຫຍງັ? 

• ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອນີຈ້ະຊວ່ຍອງົການຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄດແ້ນວໃດ? 

3.1 ອະທິບາຍບດົສະເໜີຂທຶໍນຂອງທາ່ນ: (ຄວາມຍາວທ່ີແນະນາໍ: 100 ຄາໍ) 
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ເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF  
* ໃນພາກສວ່ນນີ,້ ພວກເຮົາຂໍໃຫທ້າ່ນອະທິບາຍຄວາມກຽ່ວພນັກນັລະຫວາ່ງຂໍສ້ະເໜີຂໍທຶນຂອງທາ່ນ ກບັ 
ເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະການສ ົ່ງເສີມ
ຄວາມເປັນທມັດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະສງັຄມົ. 

* ການກຽ່ວພນັກນັລະຫວາ່ງຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງທາ່ນ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF ແມນ່ເງ ື່ອນໄຂສາໍຄນັໃນ
ການໄດຮ້ບັທຶນ. ຖາ້ວາ່ ການສະໝກັຂອງທາ່ນ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົນີ,້ ທາ່ນກຈໍະບ່ໍມສີິດໄດຮ້ບັ
ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອນ. 

*ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຄາໍຖາມແນະແນວທາງບາງຢາ່ງ ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນພິຈາລະນາໃນເວລາຕອບຄາໍຖາມ, ຂຽນ    
ຄາໍຮອ້ງຂໍຮບັທຶນປະເພດຕາ່ງໆ: 

• ຂໍມ້ນູສະໜບັສະໜນູໃນການຂຽນຂໍທຶນ - ການສະໝກັຂໍທຶນປະເພດໃດແດທ່ີ່ພວກເຮົາຕອ້ງການ 
ແລະການສະໝກັຂໍທຶນນ ັນ້ກຽ່ວພນັແນວໃດຕ່ໍກບັເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF? ຖາ້ວາ່ ພວກເຮົາໄດຮ້ບັ
ການສະໜບັສະໜນູໃນການຂຽນຂໍທຶນ, ການສະໜບັສະໜນູນ ັນ້ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫອ້ງົການຂອງພວກ
ເຮົາຢູໃ່ນຖານະທ່ີດຂີຶນ້ແນວໃດແດ ່ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດໃນ
ອະນາຄດົ? 

• ໂຄງການຕາ່ງໆ - ໂຄງການຂອງພວກເຮົາຈະປະສບົຄວາມສາໍເລັດໃນດາ້ນຫຍງັແດ?່ ໂຄງການ
ຂອງພວກເຮົາຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມດຂີຶນ້ສາໍລບັຊຸມຊນົທ່ີພວກເຮົາຮບັໃຊຢູ້ນ່ ັນ້ແນວໃດ? 

• ການເຂົ້າເຖງິຊຸມຊນົ - ໃຜແມນ່ກຸມ່ເປົ້າໝາຍທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມທ່ີຈະເຂົ້າເຖງິ ແລະເປັນ
ຫຍງັ? ການເຂົ້າເຖງິຊຸມຊນົນ ັນ້ຈະຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູຄວາມເປັນທມັໃນດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະ/ຫືຼ 
ສງັຄມົໄດແ້ນວໃດ? ເລ່ືອງລາວຂອງໃຜແດທ່ີ່ພວກເຮົາຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັຟງັ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົ້າໃຈ
ຫຼາຍຂຶນ້ເຖງິຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີ
ເປັນໄປໄດ?້ 

• ການຝຶກອບົຮມົ - ການຝຶກອບົຮມົຈະຊວ່ຍສອນຫຍງັແດໃ່ຫແ້ກອ່ງົການຂອງພວກເຮົາ? ການຝຶກ
ອບົຮມົຈະຊວ່ຍໃຫອ້ງົການຂອງພວກເຮົາຢູໃ່ນຖານະທ່ີດຂີຶນ້ແນວໃດ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການ
ປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະປະເດັນຄວາມເປັນທມັໃນດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະສງັຄມົໃນ
ອະນາຄດົ? 
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3.2 ການຂໍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອນີ ້ກຽ່ວພນັແນວໃດຕ່ໍເປົ້າໝາຍຂອງ PCEF ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການປ່ຽນ
ແປງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ແລະການສ ົ່ງເສມີຄວາມເປັນທມັໃນດາ້ນເຊື້ອຊາດ ແລະສງັຄມົ?       
(ຄວາມຍາວທ່ີແນະນາໍ: 150 ຄາໍ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ຄາํຮອ້ງຂໍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ 

* ໃນພາກສວ່ນນີ,້ ພວກເຮົາຂໍໃຫທ້າ່ນບອກລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ງຂໍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງທາ່ນ. ຈ ົງ່
ຄິດກຽ່ວກບັບດົສະເໜີຂໍທຶນຂອງທາ່ນ ແລະທາ່ນວາງແຜນທ່ີຈະໃຊເ້ງນິທຶນແນວໃດ ຖາ້ວາ່ໄດຮ້ບັເລືອກ. 
ອາ່ນແຕລ່ະຄາໍຖາມຂາ້ງລຸມ່ນ. ໝາຍໃສກ່ອ່ງທ່ີຢູຕ່ິດກບັປະເພດຂອງທຶນ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັບດົສະເໜີຂໍທຶນ
ຂອງທາ່ນ. ປະຫວາ່ງໄວ ້ຖາ້ວາ່ ທຶນນ ັນ້ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັບດົສະເໜີຂທຶໍນຂອງທາ່ນ. 

* ຄํາຮອ້ງຂທຶໍນລວມທງັໝດົສາໍລບັບດົສະເໜີຂໍທຶນຂອງທາ່ນຕອ້ງມຈີາໍນວນ $5,000 ຫືຼ ໜອ້ຍກວາ່ນ ັນ້. 

* ສํາລບັແຕລ່ະກອ່ງທ່ີທາ່ນໝາຍໃສ,່ ກະລນຸາບອກພວກເຮົາວາ່ ເງນິທຶນທ່ີທາ່ນຮອ້ງຂໍໃນປະເພດທຶນນ ັນ້
ແມນ່ຈາໍນວນເທ່ົາໃດ ແລະທາ່ນວາງແຜນທ່ີຈະໃຊເ້ງນິທຶນນ ັນ້ແນວໃດແດ.່   

 

 ການຊືສ້ິ່ ງຂອງ 
*ຍກົຕວົຢາ່ງ: ສື່ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ, ອາຫານສາໍລບັກດິຈະກາໍ, ການຊືອ້ປຸະກອນເຕັກໂນໂລຊ,ີ ການສະໝກັ
ເວັບໄຊ, ເຄື່ ອງມເືຮັດສວນ ແລະວດັສະດຕຸາ່ງໆ, ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆ ... 
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ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $  
 
 
ທາ່ນຈະຊືຫ້ຍງັແດ? ທາ່ນວາງແຜນທ່ີຈະນາໍໃຊສ້ິ່ ງຂອງເຫ່ົຼານີແ້ນວໃດແດ?່ (ບອກລາຍການສິ່ ງຂອງ 
ແລະເຫດຜນົທ່ີທາ່ນຕອ້ງການຊືສ້ິ່ ງຂອງ.) 

 
 
 

 

 
 ຄາ່ຕອບແທນພະນກັງານ ແລະການເຂົ້າຮວ່ມໃນຊຸມຊນົ - ການປະກອບສວ່ນໃນຊຸມຊນົ,        

ກດິຈະກາໍ ແລະໂຄງການຕາ່ງໆ  

* ຍກົຕວົຢາ່ງ: ກດິຈະກາໍໃນການເຂົ້າເຖງິຊຸມຊນົ, ການນາໍສະເໜີທາງການສຶກສາ, ການພາໄປທດັສະນະ
ສຶກສາ, ການເປັນເຈົາ້ພາບຈດັງານລຽ້ງໃນສວນ, ການຈາ່ຍຄາ່ຕອບແທນໃຫສ້າໍລບັການເຂົ້າຮວ່ມຂອງຊຸມ
ຊນົ .... 

* ການຮອ້ງຂໍທຶນປະເພດນີ ້ຈະຕອ້ງມປີະກນັໄພຄຸມ້ຄອງໃນລະດບັສງູ ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັທຶນປະເພດ
ອື່ ນໆ. 

* PCEF ກາໍນດົວາ່ ຄາ່ຈາ້ງພະນກັງານທ່ີຈາ່ຍດວ້ຍເງນິທຶນສະໜບັສະໜນູຂອງ PCEF ຈະຕອ້ງຈາ່ຍທ່ີ 
180% ຂອງຄາ່ຈາ້ງຂ ັນ້ຕ ໍາ່ສດຸ, ຊຶ່ ງປດັຈບຸນັນີມ້ອີດັຕາຢູທ່ີ່ $25.20/ຊ ົ່ວໂມງ. 

ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $ 
 

ທາ່ນສະເໜີທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ງນິທຶນແນວໃດ.ພະນກັງານຈະເຮັດວຽກຫຍງັແດ?່ 
 
 
 
 

 
 ຄາ່ຕອບແທນຂອງພະນກັງານ - ການພດັທະນາອງົກອນ (ບ່ໍແມນ່ວຽກງານທ່ີຕອ້ງພບົປະກບັ     

ຊຸມຊນົ) 
* ຍກົຕວົຢາ່ງ: ການຈາ່ຍຄາ່ຈາ້ງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີຂຽນຂທຶໍນ, ດາໍເນນີການວາງແຜນງານໂຄງການ ຫືຼ 
ການຄ ົນ້ຄວາ້, ປະຕບິດັວຽກງານບໍລິຫານຈດັການຕາ່ງໆ... 
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* PCEF ກາໍນດົວາ່ ຄາ່ຈາ້ງພະນກັງານທ່ີຈາ່ຍດວ້ຍເງນິທຶນສະໜບັສະໜນູຂອງ PCEF ຈະຕອ້ງຈາ່ຍທ່ີ 
180% ຂອງຄາ່ຈາ້ງຂ ັນ້ຕ ໍາ່ສດຸ, ຊຶ່ ງປດັຈບຸນັນີມ້ອີດັຕາຢູທ່ີ່ $25.20/ຊ ົ່ວໂມງ. 

ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $ 
 

ທາ່ນສະເໜີທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ງນິທຶນແນວໃດ? ພະນກັງານຈະເຮັດວຽກຫຍງັແດ?່ 
 
 
 
 
 

 
 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂົ້າຮວ່ມ ສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ, ການປະຊຸມ, ແລະການສຶກສາ 

* ຍກົຕວົຢາ່ງ: ຈາ່ຍຄາ່ຈາ້ງພະນກັງານເພ່ືອໃຫເ້ຂົ້າຮວ່ມການປະຊຸມສນົທະນາວຽກ, ເຂົ້າຮວ່ມການຝຶກ 
ອບົຮມົ, ເຂົ້າຮວ່ມການສາໍມະນາ, ເຂົ້າຮວ່ມໃນຫອ້ງຮຽນການສາ້ງຄວາມສາມາດ ... 

ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $ 
 

ທາ່ນສະເໜີທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ງນິທຶນແນວໃດ? ການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດນີກ້ຽ່ວພນັແນວໃດຕ່ໍກບັວຽກງານ
ດາ້ນດນິຟ້າອາກາດ? 
 
 
 
 
 

 
 ການບໍລິການຕາມສນັຍາ 

*ຍກົຕວົຢາ່ງ: ການຈາ່ຍຄາ່ຈາ້ງໃຫແ້ກຜູ່ຂ້ຽນໂຄງການຂທຶໍນ, ຄາ່ບໍລິການແປພາສາ ແລະນາຍພາສາ, 
ການຈດັປະຊຸມສນົທະນາວຽກ ແລະການປະຊຸມທ ົ່ວໄປ, ຄາ່ອອກແບບກຣາຟິກ, ຄາ່ສິນລະປິນ/ຄາ່ຈາ້ງ 
ນກັສະແດງ, ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງເຕັກນກິ, ຄາ່ປະເມນີຜນົ, ຄາ່ກວດສອບພະລງັງານ ... 

ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $ 

 

ການບໍລິການຫຍງັແດທ່ີ່ທາ່ນຕອ້ງການເຮັດສນັຍານາໍ? ຜູຮ້ບັເໝົາຈະເຮັດວຽກຫຍງັແດ?່ 
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 ອື່ ນໆ 
*ຖາ້ວາ່ ທາ່ນມຄີາໍຮອ້ງຂໍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອອື່ ນໃດທ່ີກຽ່ວພນັກບັບດົສະເໜີຂໍທຶນຂອງທາ່ນ ຊຶ່ ງຍງັບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນ
ລາຍການຂາ້ງເທີງນີ,້ ກະລນຸາອະທິບາຍໃສບ່ອ່ນນີ.້ 

ຈາໍນວນເງນິທຶນທ່ີຮອ້ງຂໃໍນປະເພດທຶນນີ:້ $ 

 

ກະລນຸາອະທິບາຍວາ່ ທາ່ນຕອ້ງການຈາ່ຍຄາ່ຫຍງັແດ ່ແລະຈດຸປະສງົຂອງການຊືແ້ມນ່ຫຍງັ. 
 
 
 
 
 
 
ຄາໍຮອ້ງຂທຶໍນລວມທງັໝດົ: $ 

* ບວກຈາໍນວນຈາກແຕລ່ະຂໍກ້ອ່ນໜາ້ນີລ້ວມກນັ. 

* ຍອດລວມທງັໝດົທ່ີຮອ້ງຂໍ (ຕອ້ງແມນ່ $5,000 ຫືຼໜອ້ຍກວາ່ນ ັນ້) 

 
 
 

5. ສ ົ່ງໃບສະໝກັຂອງທາ່ນ! 
ເມ ື່ອທາ່ນປະກອບຂໍມ້ນູໃສທ່ກຸພາກສວ່ນຂາ້ງເທີງນີແ້ລວ້, ກະລນຸາຄດັຕິດຟອມນີແ້ລວ້ສ ົ່ງໄປກບັອີເມວເຖງິ  
PCEFminigrants@portlandoregon.gov. ພວກເຮົາຈະສ ົ່ງອເີມວຢືນຢນັການໄດຮ້ບັໃບສະໝກັຂອງ
ທາ່ນ.   

mailto:PCEFminigrants@portlandoregon.gov
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