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PANIMULA
Pagbati sa pagtanggap ng grant mula sa Kagawaran ng Mga Bata, Kabataan at Kanilang Mga Pamilya! Sa loob ng 2018-23 
cycle ng pagpopondo, inaasahan naming lilikha ang aming pagtutulungan ng maraming positibong pagbabago para sa mga 
kabataan sa ating Lungsod.

Tulad ng ginawa namin sa mga naunang cycle, inihanda ng DCYF ang manwal na ito, ang Pakikipagtulungan sa DCYF, bilang 
gabay para sa mga katuwang namin upang maunawaan ang lahat ng inaasahan at responsibilidad ng pagiging isang grantee. 
Ang pagsunod sa mga prosesong ito ay makakatulong sa ating magkaparehong layunin na pabutihin ang mga resulta para 
sa mga bata, kabataan, at kanilang mga pamilya. Inirerekomenda ng DCYF na basahin ng mga kawani ng pananalapi at mga 
may kaugnayang kawani ng programa ang gabay na ito, na sumangguni ka muna rito sakaling magkaroon ka ng anumang 
katanungan. Ito man ay ang iyong unang grant sa amin, o kung maraming taon ka na naming nakasama, inaasam namin 
na paglalaanan mo ng panahon ang maingat na pag-aaral sa dokumentong ito at pagbabahagi nito sa iyong mga kawani.

Mangyaring tandaan na inilalaan ng DCYF ang karapatang baguhin ang mga patakaran nito anumang oras sa cycle ng grant. 
Titiyakin naming aabisuhan ang mga grantee tungkol sa anumang pagbabago sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan 
ng mga update sa handbook na ito.

Sa ngalan ng buong kawani, maligayang pagdating sa pamilya ng DCYF. Umaasa kaming makakatulong ka naming gawing 
magandang lugar na kalalakihan ang San Francisco.

Maria Su, Psy.D.
Direktor

Pebrero 2018
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SEKSYON I:
ANG KASUNDUAN SA 
GRANT NG DCYF
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PAGBATI! Ginawaran ka ng grant mula sa DCYF! Ito man ang iyong 
unang gantimpala o ang iyong ika-100, makikipagnegosasyon ka sa DCYF at 
magkasama, lilikha tayo ng Kasunduan sa Grant na maglalarawan sa relasyon 
sa pagitan mo at ng Lungsod at ng County ng San Francisco. Ang Kasunduan 
sa Grant ay isang komplikadong dokumento, subalit mahalagang paglaanan 
mo ng panahon upang maunawaan ito dahil ang organisasyon ninyo ang 
magiging responsableng tugunan ang mga responsibilidad na binabalangkas 
nito.

ANG KASUNDUAN SA GRANT NG DCYF, SA 
SIMPLENG TAGALOG
Dahil isang kagawaran ng Lungsod at County ng San Francisco ang DCYF, 
pinangangasiwaan ang mga grant namin sa pamamagitan ng kontratang binuo 
para gamitin sa buong lungsod. Tinatawag namin ang kontratang ito bilang 
isang Kasunduan sa Grant, na nag-iiba rito sa iba pang uri ng kontrata na 
maaaring pasukin ng Lungsod. Ang isang Kasunduan sa Grant ay eksklusibong 
ginagamit para sa mga nonprofit na pumapasok sa mga pakikipagkasundo, na 
nagpapahintulot sa Lungsod na suportahan ang mga serbisyo at programang 
may benepisyo para sa publiko. Maraming kagawaran ang nag-uugnayan 
hinggil sa wikang nilalaman ng kasunduan sa grant, kabilang ang Tanggapan 
ng Abogado ng Lungsod, Tanggapan ng Pangangasiwa ng Kontrata, Tanggapan 
ng Controller, Pamamahala ng Risgo, at ang Dibisyon ng Pamamahala ng 
Kontrata ng Tanggapan ng Tagapangasiwa ng Lungsod.

Ang kasunduan sa grant ay nahahati sa 17 seksyon (tinatawag na Mga 
Artikulo), kasama ang isang hanay ng mga dagdag. Nasa ibaba ang ilan sa 
mga pangunahing seksyon na dapat mong pagtuunan ng pansin.

Ang kontrata ay nagsisimula na may ilang talata ng pangkalahatang wika na 
nagsasaad ng pangalan ng inyong organisasyon, ang petsa ng pagkakaroon ng 
bisa ng kasunduan sa grant, at isang maikling paglalarawan ng programang 
susuportahan ng grant (ito ay tinatawag na Plano ng Grant). Bagama't 
nakasulat ito sa paraang napakalawak ng saklaw, tiyaking ipinakikita ng 
Plano ng Grant ang paglalarawan ng programang makikita sa iyong planong 
ipatutupad sa DCYF.

ARTIKULO 3  Termino
Ang Artikulo 3 ay isa sa mga pinakamahahalagang seksyon sapagkat 
inilalarawan nito ang saklaw na panahon ng grant. Sa karamihan ng mga kaso, 
ang aming mga kasunduan sa grant para sa buong cycle ng pagpopondo ay 
magsisimula sa Hulyo 1, 2018, at magtatapos pagkalipas ng limang taon sa 
Hunyo 30, 2023. Ang ilang estratehiya ay maaaring magkaroon ng bahagyang 
magkakaibang petsa, gaya ng mga grant na ginawa sa labas ng 2018-23 RFP. 
Gayunpaman, ang pundamental na patakaran ay maaari lamang gamitin ang 
mga pondo ng DCYF upang magpa-reimburse para sa mga gastos na natamo 
sa panahon ng termino ng grant.
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ARTIKULO 4  Pagpapatupad ng Plano ng Grant
Binabalangkas ng Artikulo 4 ang ilang susing responsibilidad ng pagiging grantee ng DCYF. Ang isang mahalaga ay 
ang paglahok ng inyong organisasyon sa aming mga aktibidad ng pormal na pagtatasa, tulad ng mga pag-oobserba 
ng programa, mga survey, at mga piskal na pagbisita (naglalaman rin ang Artikulo 6 ng wika tungkol sa pagbibigay ng 
inyong mga pinansyal na dokumento para sa pagsusuri ng Lungsod, isang susing bahagi ng piskal na pagsubaybay). 
Isinasaad rin nito na dapat ilista ang DCYF bilang tagasuporta ng inyong programa sa anumang publikasyon.

ARTIKULO 5  Paggamit at Paglalabas ng Mga Pondo ng Grant
Artikulo 5 marahil ang pinakamahalagang seksyon. Isinasaad nito ang dami ng pondong matatanggap mo sa ilalim 
ng iyong kasunduan sa grant. Mapapansin mo na hinahati ng Seksyon 5.1 ang kabuuang pondo sa dalawang bahagi:

(1) Maksimum na Halaga ng Mga Pondo ng Grant – Ito ang halaga ng iyong grant sa buong terminong nakalista 
sa Artikulo 3. Tinatawag namin ito bilang iyong baseng gantimpala, at sa karamihan ng mga kaso, pantay itong 
hahati-hatiin sa lahat ng taong piskal sa loob ng termino.
(2) Contingent na Halaga –isinasama ng DCYF sa lahat ng kasunduan sa grant ang contingency na 10% ng baseng 
gantimpala. Pinahihintulutan ng continency ang DCYF na magsama ng maliit na halaga ng dagdag na pondo sa 
mga taunang planong ipatutupad nang hindi nanghihingi ng pormal na pagbabago sa grant. Ang isang dahilan nito 
ay dahil lumalaki ang anumang gastos sa pagnenegosyo sa paglipas ng panahon ng grant.

Ang maximum na halagang posibleng mailabas sa ilalim ng kasunduan sa grant ay ang kabuuan ng baseng gantimpala 
at ng contingency. Gayunpaman, ang DCYF lang ang pwedeng magdagdag ng contingency sa mga kasunduan sa 
grant at hindi ito maaaring hilingin ng mga grantee. Ang iba pang probisyon ng Artikulo 5 ay ang pangangailangang 
magsumite ng mga buwanang invoice para sa pagbabayad, at mga kondisyon para sa mga paunang bayad sa grant. 
(Ang mga paunang bayad ay mas ilalarawan nang detalyado sa Seksyon 6).

ARIKTULO 8  Mga Pagkakatawan at Garantiya
Ang Artikulo 8 ay naglalaman ng sugnay kaugnay ng mga salungatan ng interes. Isinasaad ng seksyon 8.4 na ang 
aming mga grantee ay hindi dapat tumanggap o magdagdag sa kanilang lupon ng dalawa o higit pang miyembro ng 
parehong pamilya nang walang nakasulat na pahintulot ng DCYF. Kabilang dito ang mga asawa, mga kinakasama, 
mga kapatid, mga anak at mga magulang. Kung naniniwala ka na ang iyong organisasyon ay nasa sitwasyong ito, 
mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa iyong Espesyalista sa Programa upang talakayin ito.  

ARTIKULO 10  Insurance
Ang Artikulo 10 ay nagbibigay ng partikular na gabay tungkol sa mga uri ng pagsakop na iniaatas ng lungsod. 
Tingnan ang Seksyon 11 sa ibaba para sa higit pang impormasyon sa mga iniaatas na ito.

ARTIKULO 13  Mga Pagtatalaga at Subcontracting
Isinasaad ng Artikulo 13 (Mga Pagtatalaga at Subcontracting) na kung kailangan mo ng paggamit ng subcontractor 
upang isakatuparan ang mga aktibidad na nakabalangkas sa Plano ng Grant, kailangan mong humingi ng nakasulat 
na pahintulot mula sa DCYF. Kailangan mo ring isama ang mga ito sa iyong planong ipatutupad. Tandaan na ang mga 
subcontractor ay pananagutin sa lahat ng parehong obligasyon tulad ng grantee, at hindi sila maaaring gumamit ng 
sariling mga subcontractor.
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ARTIKULO 16  Pagsunod
Ang Artikulo 16 ay naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa mga 
kasanayan na kinakailangan para manatiling sumusunod ang aming mga 
grantee sa mga pamantayan ng Lungsod. Paki-aral nang mabuti ang seksyong 
ito, dahil naglalaman ito ng mahahalagang gabay sa mga usaping tulad ng 
kawalan ng diskriminasyon, ng Americans with Disabilities Act, minimum 
na kabayaran, mga gawi sa pagtanggap ng empleyado, mga pagtsetsek ng 
kriminal na background para sa mga kawani at boluntaryong nangangasiwa 
sa mga menor-de-edad, at politikal na aktibidad.

IBA PANG KONTRATA SA DCYF
Sa panahon ng pagkakaroon ng bisa ng iyong grant sa DCYF, maaari kang 
maharap sa iba pang uri ng mga kontrata. Ang pinakakaraniwan ay ang 
Pagbabago sa Kasunduan sa Grant, na madalas na tinatawag na mod. Ang 
maikling kontratang ito ay ginagamit upang magsagawa ng mga pormal 
na pagbabago sa umiiral na Kasunduan sa Grant. Mayroong dalawang 
pangunahing sitwasyon na nangangailangan ng mod. Ang una ay kapag 
pinili ng DCYF na baguhin ang termino ng grant, na sa karamihan ng kaso ay 
pahahabain ang panahong saklaw ng grant. Ang ikalawa ay kapag pinili ng 
DCYF na magdagdag ng pondo sa grant.

Ang Pagtatalaga ng Grant ay hindi kasing karaniwang kontrata. Ang kontratang 
ito ay ginagamit kapag kailangang ilipat ang isang umiiral na Kasunduan 
sa Grant mula sa aming orihinal na grantee tungo sa ibang entidad. Ito ay 
kadalasang nakikita kapag nakipag-merge ang isang grantee sa isa pang 
nonprofit, o kapag ang programang sinusuportahan ng grant namin ay 
lumipat mula sa isang organisasyon tungo sa isa pa.

Kung naniniwala kang kailangan mong pumasok sa isang mod o Pagtatalaga 
ng Grant, pakikontak ang iyong Espesyalista ng Programa.
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APRUBA NG GRANT
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Labis na nag-iingat ang DCYF upang tiyakin na kumpleto, tumpak, at sumusunod 
ang aming mga Kasunduan sa Grant sa lahat ng regulasyon ng Lungsod. Ang 
lahat ng kontrata ng DCYF ay dumadaan sa masusing proseso ng pag-apruba 
na kinasasangkutan ng maraming iba't ibang indibidwal at kagawaran. Ang 
prosesong ito ay maaaring mas tumagal kaysa sa inaasahan ng isang tao, 
subalit ang dulong resulta ay isang Kasunduan sa Grant na sinang-ayunan ng 
lahat ng partido. Kapag mayroon nang ipinatutupad na Kasunduan sa Grant, 
maaaring magkaroon ng iba pang mga kalagayan kung saan kakailanganin ng 
DCYF na lumikha ng mga dokumento para sa pag-apruba, tulad ng isang mod 
o taunang planong ipatutupad. Ilalarawan ng seksyong ito ang proseso ng 
pag-apruba ng lahat ng susing dokumentong ito. 

PAG-APRUBA NG KASUNDUAN SA GRANT 
Kapag nakumpleto na ang isang Kahilingan para sa Mga Panukala (Request for 
Proposals o RFP) at mayroon nang desisyon sa pagkakaloob, sisimulan na ng 
DCYF ang proseso ng Kasunduan sa Grant. Ang limang hakbang na prosesong 
ito ay nakabalangkas sa ibaba.

Hakbang 1  Sulat ng Pagkakaloob
Makakatanggap ang mga grantee ng sulat mula sa ehekutibong direktor 
na magpapahiwatig ng halaga ng kaloob, termino ng grant, at programang 
pinopondohan. Isasama rin sa sulat ang anumang mahahalagang tagubilin 
sa kung paano makikipatulungan sa kagawaran sa buong proseso ng pag-
apruba.

Hakbang 2  Negosasyon para sa Planong 
Ipatutupad
Makakatanggap ang mga grantee ng paunawa mula sa DCYF kapag nakabukas 
ang mga planong ipatutupad para suriin sa online Contract Management 
System o CMS ng DCYF. Tapos, ilalagay ng mga grantee ang data ng kanilang 
ahensya, programa, at badyet sa system. Kapag naisumite na ang planong 
ipatutupad, dapat lagdaan ito sa paraang elektroniko ng iyong ehekutibong 
direktor sa CMS bago ito masusuri ng DCYF. Makikipagtulungan sa iyo ang 
iyong Espesyalista ng Programa upang tiyakin na ipinakikita ng lahat ng 
elemento ng planong ipatutupad ang napagkasunduang Plano ng Grant, at 

Negosasyon 
para sa 
Planong 

Ipatutupad

Nalikha ang 
Kasunduan sa 

Grant

Nalagdaan 
ang 

Kasunduan sa 
Grant

Pagpoproseso 
Ng 

Pananalapi

Sulat ng 
Pagkakaloob

MGA DEADLINE 
NG PLANONG 

IPATUTUPAD:Para sa 
mga OST grant na may 

pagpoprograma sa summer, 
dapat maisumite ang mga 

planong ipatutupad bago ang 
Mayo 1.

Para sa lahat ng iba pang 
grant, kailangang maisumite 
ang mga planong ipatutupad 

bago ang Hulyo 1.

Hinihikayat ang mga grantee 
na isumite ang kanilang 

mga planong ipatutupad sa 
lalong madaling panahon 

upang maiwasan ang 
anumang pagkaantala sa 

pagpoproseso.
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aaprubahan ito sa CMS kapag nakumpleto ang prosesong ito. Tapos, ang planong ipatutupad mismo ay magiging 
bahagi ng pormal na Kasunduan sa Grant (bilang Apendiks B).

Hakbang 3  Nalikha ang Kasunduan sa Grant
Sa sandaling maaprubahan ang planong ipatutupad (o sa maraming kalagayan ay kasabay ng 
prosesong ito), lilikha ang Contracts & Compliance Team ng DCYF ng Kasunduan sa Grant gamit ang 
Proyektong Sistemang Pinansyal ng Lungsod, na madalas na tinatawag na F$P (nasa ibaba, sa Seksyon 
9, ang iba pang impormasyon tungkol sa F$P). Hindi na ginagawa sa papel ang mga kasunduan sa 
grant. Sa halip, ang proseso ay ganap na elektroniko, kabilang ang mga lagda. Sa puntong ito sa 
proseso ng pag-apruba, maaari ka ring makatanggap ng isang kahilingan para sa mga insurance 
certificate, sertipikasyon ng supplier ng Lungsod, o iba pang mga kinakailangang dokumento. 
Mangyaring kaagad na tumugon sa mga kahilingang ito, sapagkat maaari itong magdulot ng madalas 
na pagkaantala sa proseso ng pag-apruba.

Hakbang 4  Nalagdaan ang Kasunduan sa Grant
Sa sandaling malikha na ng DCYF ang kontrata sa F$P, magpapadala ang system ng e-mail sa 
ehekutibong direktor ng grantee para sa elektronikong paglagda, gamit ang serbisyong DocuSign. 
Tandaan na hindi kailangang magkaroon ng account sa DocuSign ng lalagda upang malagdaan ang 
kontrata. Kasunod ng lagda ng ehekutibong direktor, ang Kasunduan sa Grant ay idadaan sa mga 
internal na pagpapalagda sa Lungsod mula sa Abogado ng lungsod at departamento. Sa sandaling 
nakuha na ang lahat ng lagda, mag-i-email ang DocuSign sa lahat ng partido ng ganap na ipinatutupad 
na kontrata kasama ng lahat ng lagda. Maaari ring makuha ang Kasunduan sa Grant na ito gamit ang 
Supplier Portal ng F$P.

Hakbang 5  Pagpoproseso ng Pananalapi
Ngayong kumpleto na ang Kasunduan sa Grant, makikipagtulungan ang Tanggapan ng Pananalapi 
ng DCYF sa Tanggapan ng Controller upang punan ang mga pondo ng grant para sa unang taon ng 
pananalapi. Kailangang pagtibayin ng Controller ang lahat ng pondo bago makumpleto ng DCYF 
ang proseso ng pag-apruba. Sa sandaling natanggap na ang pag-apruba ng Controller, magtatalaga 
ang Tanggapan ng Pananalapi ng DCYF sa bawat grant ng natatanging purchase order (PO) number, 
na itatala sa parehong F$P at CMS. Kapag may naitalaga nang PO, makakatanggap ang ahensya ng 
paunawa na nagpapahiwatig na kumpleto na ang proseso ng pag-apruba, at maaari nang magsimula 
ang pag-invoice.

Ang proseso ng pag-apruba sa Kasunduan sa Grant ay tumatagal nang humigit-kumulang apat hanggang anim na 
linggo bago makumpleto. Maaaring maantala ang proseso nang lampas dito dahil sa iba't ibang salik, kabilang ang 
naantalang pagsusumite ng iyong planong ipatutupad o pag-expire ng iyong insurance. Nagsusumikap ang DCYF na 
kumpletuhin ang prosesong ito sa pinakamabilis na paraang maaari. Gayunman, dahil ang ilan sa mga hakbang sa 
pag-apruba ay wala na sa aming kontrol, madalas na kakaunti lang ang magagawa namin upang mapabilis ito. Kung 
pakiramdam mo ay nagkaroon ng malaking pagkaantala sa pag-apruba ng iyong Kasunduan sa Grant, pakikontak ang 
iyong Espesyalista ng Programa.

PAG-APRUBA NG PAGBABAGO SA KASUNDUAN SA GRANT:
Dahil ang mga Pagbabago sa Kasunduan sa Grant (mga mod) ay mga kontratang nangangailangan ng lahat ng 
parehong lagda tulad ng orihinal na Kasunduan sa Grant, ang proseso ng pag-apruba para sa mga mod ay kapareho 
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Hakbang 1  Sulat ng Pagkakaloob
Magpapadala ang DCYF ng pormal na paunawa sa simula ng bawat taon ng 
pananalapi kasama ang halaga ng kaloob para sa panahong iyon gayundin ng 
iba pang mahalagang impormasyon.

Hakbang 2  Negosasyon para sa Planong 
Ipatutupad
Ang una mong gagawin ay kumpletuhin ang planong ipatutupad sa CMS. 
Karamihan sa data ay pupunan na ng sagot gamit ang ipinasok sa nakaraang 
taon, kaya kailangang tiyakin ng mga grantee na aaralin nila ang lahat ng 
seksyon upang masiguradong ipinakikita ng mga ito ang mga inaasahan para 
sa kasalukuyang taon. Sa sandaling naisumite at nalagdaan ng ehekutibong 
direktor ng ahensya ang planong ipatutupad, aaralin ng DCYF ang katumpakan 
nito. Maaaring hilingin sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa panahong 
iyon. 

Hakbang 3  Pagpoproseso ng Pananalapi
Sa sandaling aprubahan ng iyong Espesyalista ng Programa ang planong 
ipatutupad, makikipagtulungan ang Contracts & Compliance Team sa 
Tanggapan ng Pananalapi ng DCYF upang magtalaga ng mga pondo at 
lumikha ng bagong PO number. Ang impormasyon na ito ay ipapasok sa 
bagong planong ipatutupad. Makakatanggap ka ng elektronikong paunawa 
sa sandaling makumpleto ang proseso.

Negosasyon 
para sa 
Planong 

Ipatutupad

Pagpoproseso 
Ng 

Pananalapi
Sulat ng 

Pagkakaloob

ng sa mga Kasunduan sa Grant. Magpapadala ng sulat ng pagkakaloob o iba 
pang pormal na notipikasyon, pag-uusapan ang isang planong ipatutupad, at 
lilikha ng mod at lalagdaan sa paraang elektroniko gamit ang F$P at DocuSign. 
Karaniwang hindi nagtatalaga sa isang mod ng bagong PO number.

PAG-APRUBA NG PLANONG IPATUTUPAD 
LAMANG:
Karamihan ng grant ng DCYF ay ipinagkakaloob para sa isang grant cycle na 
may maraming taon, kung saan sasakupin ng kasunduan sa grant ang buong 
panahong iyon. Pagkatapos ng unang taon, ang bawat kasunod na taon 
ay mangangailangan lamang ng pagsusuri at pag-apruba ng isang bagong 
planong ipatutupad. Ang proseso ng pag-apruba sa planong ipatutupad 
lamang ay mas pinadali, dahil hindi ito lumilikha ng pormal na kontratang 
nangangailangan ng mga lagda.
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Idinidetalye ng seksyong ito ang iba't ibang kategoryang makikita sa badyet ng 
planong ipatutupad, kasama ng mga halimbawa ng mapahihintulutan at hindi 
mapahihintulutang gastusin. Kung mayroon kang anumang mga katanungan 
tungkol sa isang partikular na gastusin, pakikontak ang iyong espesyalista ng 
programa bago i-file ang planong ipatutupad.

MGA MAPAHIHINTULUTAN/DI-
MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN AT 
KATANGGAP-TANGGAP NA DOKUMENTASYON:
Gamitin ang impormasyong inilalahad sa seksyong ito upang matukoy kung 
aling mga gastusing natatamo ng isang programa ang naaangkop na isama 
sa iyong DCYF grant. Itatampok rin ng seksyong ito kung sa aling kategorya 
ng badyet dapat isama ang isang gastusin. Maaaring gamitin ang listahan ng 
mga katanggap-tanggap na dokumentasyon upang tulungan ang mga grantee 
na tiyaking angkop na naisasadokumento ang lahat ng gastusin sa buong 
panahon ng grant. Patataasin ng pagpapanatili ng mga katanggap-tanggap 
na dokumentasyon para sa bawat gastusin ang tsansa ng pagkakaroon ng 
walang aberyang Pagbisita para Subaybayan ang Pananalapi at Pagtalima 
(Fiscal & Compliance Monitoring Visit).

Hindi mapahihintulutan ang mga sumusunod na item sa lahat ng grant, at 
hindi ito maaaring bayaran gamit ang pondo ng DCYF:

Mga gastusing hindi sinasadyang nagbebenepisyo sa mga bata at 
kabataan (hal., mga gastusin para sa pangkalahatang pagpoprograma 
ng komunidad, na hindi nakapartikular sa kabataan; halimbawa, isang 

kaganapan sa isang pampublikong parke na inilaan para sa lahat ng 
manonood.)

Mga gastusing may kaugnayan sa pagpapasulpot ng pondo

Mga gastusin para sa mga relihiyosong workshop, pagtuturo, o 
pagkokombert ng relihiyon

Mga gastusin para sa mga politikal na aktibidad – Tingnan ang Seksyon 
16.11 ng Kasunduan sa Grant para sa higit pang impormasyon

Anumang hindi kasamang aktibidad sa inilalarawan sa Saligang Batas 
ng San Francisco, Seksyon 16.108 (g)
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Ang kategoryang MGA TAUHAN ay ginagamit upang ilista ang lahat ng nangangasiwa, mga tauhan sa linya, at mga 
tauhang pansuporta/klerikal na direktang nagtatrabaho para sa programang pinopondohan. Ang mga orasang 
kabataang intern na sumusuporta sa pagpapatakbo ng programa ay kasama rin sa kategoryang ito bilang mga 
tauhang kabataan, na tulad ng lahat ng tauhan ay dapat bayaran sa halaga ng minimum na pasahod ng San Francisco.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Ang mga tauhang nasa hustong gulang ay tinutukoy batay sa tungkulin, titulo, at pangalan. Ang lahat ng suweldo ay 
dapat ibigay bilang orasang halaga; inaaral ng DCYF ang impormasyong ito upang matiyak na sumusunod ang mga 
grantee sa mga batas sa minimum na pasahod ng San Francisco.

Kategorya ng Badyet
TAUHAN (Kawaning Nasa Hustong 
Gulang at Kabataan)

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

Mga suweldo para sa direktang tauhan ng programang 
nagbibigay ng mga serbisyo sa mga bata

Mga stipend para sa mga nasa hustong gulang o 
kabataang manggagawa (ang ma ito ay nakauri sa 

ilalim ng Iba Pang Mga Gastusin ng Programa)

Mga suweldo para sa mga tagapamahalang 
nangangasiwa ng mga direktang tauhan ng programa

Mga suweldo para sa mga nangangasiwang tauhan na 
hindi nagbibigay ng direktang serbisyo ng programa o 
pangangasiwa ng mga tauhan ng programa (ang mga 

ito ay nakauri sa ilalim ng Administratibo)

Mga suweldo para sa ehekutibo at klerikal na tauhan, 
na limitado lamang sa panahong nakalaan sa programa Mga performance bonus na ibinabayad sa mga tauhan

Mga suweldo para sa mga kabataang manggagawa Mga separation pay para sa mga dating tauhan

Suweldo para sa mga tauhang nakabakasyon o 
gumagamit ng kinitang oras na may bayad

Mga suweldo para sa mga tauhang naka-medical o 
family leave na may bayad

Overtime, bayad sa holidays, at iba pang 
pansamantalang itinaas na suweldo kapag natamo 

sa suporta ng pinopondohang programa kasunod ng 
patakaran sa grantee
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MGA 
TALA

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Tatanggapin ng DCYF ang mga rekord sa payroll bilang naaangkop na 
dokumentasyon, kabilang ang mga internal na rekord at/o iyong mga ibinibigay 
ng isang serbisyong payroll. Ang lahat ng rekord ay dapat mayroong mga 
nakaugnay na timesheet na tumutugma sa mga oras at suweldong binayaran. 
Dapat ring ipakita ng mga rekord ang mga ibinabawas ng employer upang 
ibayad bilang buwis. Kailangan ang mga timesheet para sa lahat ng tauhang 
binabayaran gamit ang mga pondo ng DCYF, kasama ang lahat ng exempt o 
sinusuwelduhang tauhan. Kung ang mga oras ng isang miyembro ng tauhan 
ay hinati-hati sa iba't ibang programa, dapat itong ipakita ng mga timesheet.
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Kategorya ng Badyet
MGA DAGDAG NA BENEPISYO

Ang kategoryang MGA DAGDAG NA BENEPISYO ay ginagamit upang ilista ang mga gastusing direktang may kinalaman 
sa pagpapatrabaho. Ang mga dagdag na benepisyo ay dapat para sa mga partikular na item, hindi ipinahayag bilang 
pangkalahatang dagdag na halaga o poryento ng mga gastusin sa Mga Tauhan.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Ang bawat gastusin ay dapat ilarawan sa hiwalay na linya ng item. Ibigay ang matematikang ginamit upang kalkulahin 
ang mga ito, at kung maaari, ipaliwanag kung ang benepisyo ay available sa lahat ng tauhan o para lamang sa mga 
kwalipikado.

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

FICA at SUI Pagkakaipon ng bakasyon, sick leave, overtime, o 
bayad na oras

Kabayaran Sa Mga Manggagawa

Ang buwis o iba pang halagang ibinawas sa mga sahod 
o suweldong hindi aktwal na ibinayad ng grantee sa 
panahon ng termino ng Kasunduan sa Grant o may 
kaugnayan sa mga panahon bago o pagkatapos ng 

termino ng Kasunduan sa Grant

Mga benepisyong pangkalusugan

Mga benepisyo sa pagreretiro

Bayad para sa hindi nagamit na bakasyon ng tauhan 
o bayad na oras na natamo habang nagtatrabaho sa 

programa

Overtime, bayad sa holidays, at iba pang 
pansamantalang itinaas na suweldo kapag natamo 
sa suporta ng pinopondohang programa kasunod 

ng patakaran sa grantee
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MGA 
TALA

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Tatanggapin ng DCYF ang mga rekord sa payroll, kabilang ang mga internal 
na rekord at/o iyong mula sa isang serbisyong payroll, upang aralin ang FICA 
at SUI. Ang iba pang mga gastusin ay nangangailangan ng mga invoice o iba 
pang pahayag mula sa tagapagbigay ng benepisyo, tulad ng health insurance 
plan, at katibayan ng kabayaran.
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Kategorya ng Badyet
MGA SUBCONTRACTOR

Ang kategoryang MGA SUBCONTRACTOR ay ginagamit upang ilista ang mga serbisyong direktang ibinibigay ng mga 
indibidwal na hindi kabilang sa mga tauhan, isa pang nonprofit na organisasyon o for-profit na kompanya sa mga kalahok 
ng programa, bilang suporta sa Plano sa Grant. Ang mga subcontractor ay mayroong parehong pananagutan sa kontrata 
gaya ng mga grantee. Anuman ang kalagayan, hindi maaaring gumamit ang isang subcontractor ng isa pang subcontractor 
upang ibigay ang mga serbisyo nito.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Dapat magsumite ang bawat subcontractor ng sarili nitong badyet. Maaaring gamitin ng mga subcontractor ang ilan sa mga 
pondo para sa mga gastusing administratibo, gayunman, dapat idagdag ang mga pondong ito sa kabuuang administratibong 
gastos ng grant na hindi maaaring lumampas ng 15% ng kabuuang halaga ng grant.

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

Mga serbisyong ibinibigay ng isang panlabas na 
partido sa mga kalahok ng programa

Mga serbisyong ibinibigay sa mga tauhan ng 
ahensya o programa bilang suporta sa programa, 

tulad ng pagtatasa (ang mga ito ay nakauri sa ilalim 
ng Iba Pang Mga Gastusin ng Programa, at hindi 

maaaring lumampas ng 10% ng kabuuang halaga ng 
grant)

Mga serbisyong ibinibigay bilang suporta sa 
pangangasiwa, pagpapatakbo, o pinansya ng 
ahensya (ang mga ito ay nakauri sa ilalim ng 

Administratibo)
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MGA 
TALA

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Ang DCYF ay tatanggap ng mga invoice mula sa subcontractor, kasama ng 
katibayan ng pagbabayad. Hinihingi ng DCYF na magpatupad ang lahat ng grantee 
ng nilagdaang kontrata o Memorandum of Understanding (MOU) sa lahat ng 
subcontractor na naglalaman ng malinaw na saklaw ng gawain, depinisyon ng 
mga tungkulin, halaga ng kabayaran, at depinidong proseso para humiling at 
tumanggap ng pondo ang subcontractor.
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Kategorya ng Badyet
MGA MATERYALES AT SUPLAY

Ang kategoryang MGA MATERYALES AT SUPLAY ay ginagamit upang ilista ang mga item na ginamit sa pagpapatakbo ng 
pinopondohang programa. Ang mga item na ito ay pangkalahatang itinuturing bilang nauubos at dapat gamitin sa loob 
ng panahong saklaw ng taon ng pananalapi. Parehong kasama sa kategoryang ito ang mga suplay sa programa at opisina.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Kailangan ng detalyadong paliwanag para sa bawat indibidwal na item ng gastusin. Maaaring hingin sa mga grantee na 
ipaliwanag kung paanong nauugnay sa serbisyo ng programa ang mga gastusin at kung gaano kadalas na nagaganap ang 
mga gastusin (buwanan, taunan, atbp.).

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

Mga suplay ng programa na tumutugma sa uri ng 
mga serbisyong ibinibigay ng programa (hal.: mga 

suplay na pangsining, mga baseball, pagkain para sa 
mga klase sa pagluluto)

Mga suplay na ginagamit sa pangkalahatang 
pagpapatakbo ng ahensya (maaaring i-uri ang mga 

ito sa ilalim ng Administratibo)

Mga suplay sa opisinang ginagamit ng mga tauhan 
sa pagpapatakbo ng programa

Matitibay na produkto para sa programa o ahensya 
(ang mga ito ay nakauri sa ilalim ng Iba Pang Mga 

Gastusin ng Programa o Administratibo, depende sa 
layunin ng mga ito)



19

MGA 
TALA

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Tatanggap ng mga invoice o resibo ang DCYF para sa lahat ng gastusin, kasama ng 
katibayan ng pagbabayad.
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Kategorya ng Badyet
IBA PANG MGA GASTOS SA PROGRAMA

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

 › Mga gastusing direktang nakaugnay sa serbisyo ng programa
 › Mga gastusing walang direktang kaugnayan o hindi 

direktang nakalaan sa pinopondohang programa (ang mga 
ito ay maaaring pahintulutan sa ilalim ng Administratibo)

 › Halaga ng selyo, telepono, cell phone, gastos para sa internet ng mga 
computer ng kabataan

 › Mga materyales para sa pakikipag-ugnayan (disenyo at pagpi-print)

 › Matitibay na binibiling produkto tulad ng mga computer, printer, 
muwebles, at kagamitan sa kusina na gagamitin ng o sa direktang 
pakinabang ng mga kalahok ng programa

 › Pag-upa ng kagamitan sa opisina para sa direktang paggamit ng programa

 › Mga item na hindi para sa pangunahin at direktang 
paggamit ng programa

 › Mga singil sa bangko, tulad ng buwanang bayad sa pagkakaroon ng 
checking account, kung naaangkop.

 › Mga late/overdraft fee sa bangko
 › Mga multa sa credit card, late charge o interes sa anumang 

late na pagbabayad
 › Mga multa, bayad o interes na nagreresulta mula sa mga 

late na pagbabayad

 › Pag-arkila ng mga sasakyan para sa mga field trip
 › Mga direktang gastos para sa mga tauhan/tagapangasiwa ng mga 

kabataan at nasa hustong gulang para dumalo sa mga kaganapang 
may kaugnayan sa programa, tulad ng mga kumperensya, workshop at 
pagsasanay. Maaaring kasama sa mga gastusing ito ang mga bayad sa 
pagpaparehistro, transportasyon, tuluyan, at pagkain. Dapat makakuha 
ng paunang pag-apruba ang mga grantee mula sa kanilang Espesyalista 
ng Programa upang matiyak na ang gastos ay direktang may kaugnayan 
sa aktibidad ng programa at makatuwiran.

 › Mga gastos sa field trip kasama ang bayad sa pagpasok sa mga 
amusement park, sinehan, overnight camp, atbp.

 › Merienda at pagkaing ibinibigay sa mga kabataan bilang bahagi ng 
programa at bilang pagtalima sa patakaran sa nutrisyon ng DCYF (tingnan 
ang Seksyon 14 sa ibaba)

 › Mga pagkain ng kabataang lalabis sa $2.50 kada kabataan, 
kada pagkain (tingnan ang Seksyon 14)

 › Mga pagkain ng mga tauhan sa mga restawran sa mga 
okasyon na maliban sa propesyonal na pagpapaunlad o 
mga kaganapan ng programa

 › Mga inuming nakalalasing

 › Mga bayad sa pagpapaskil ng trabaho upang punan ang mga posisyon ng 
programa

 › Bayad sa pagkuha ng fingerprint para sa mga background check ng mga 
tauhan ng programa

 › Mga bayad sa pagpoproseso ng payroll para sa mga tauhan ng programa

 › Mga premium para sa pangkalahatang pananagutan, insurance ng 
sasakyan at kabayaran sa mga manggagawa, gaya ng iniaatas ng DCYF 
para sa pinopondohang programa. Dapat tumugma ang mga gastusin sa 
planong alokasyon ng gastos ng ahensya.

 › Pagmementina ng gusali
 › Pagmementina ng kagamitan sa opisina
 › Serbisyo ng tagalinis

 › Mga kapital na gastusin tulad ng mga mayor na 
pagkukumpuni ng gusali

 › Pagbaba ng halaga ng mga gusali at kagamitan
 › Mga buwis sa ari-arian

Pangkalahatan

Komunikasyon

Kagamitan

Mga bayarin

Mga Field Trip

Pagkain

Mga Gastos sa 
Yamang Tao

Insurance

Pagmementina
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MGA 
TALA

Ang kategoryang IBA PANG MGA GASTUSIN NG PROGRAMA ay ginagamit upang 
ilista ang lahat ng iba pang gastusing maaaring matamo ng isang programa, tulad 
ng upa, mga yutilidad, pagsasanay ng tauhan, transportasyon ng tauhan, mga 
espesyal na kaganapan, mga field trip, pagkain, atbp. Ang mga gastusing ito ay 
dapat direktang nakaugnay sa pinopondohang programa.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Kailangan ng detalyadong paliwanag para sa bawat indibidwal na item ng 
kategorya ng gastusin. Maaaring hingin sa mga grantee na ipaliwanag kung 
paanong nauugnay sa serbisyo ng programa ang mga gastusin at kung gaano 
kadalas na nagaganap ang mga gastusin (buwanan, isang beses sa isang taon, 
atbp.).
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MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

 › Upa para sa espasyo ng programa
 › Pagbawi ng gastos kapalit ng upa para sa mga programang 

nangungupahan sa mga ari-ariang pinagmamay-arian ng grantee (nang 
may nakasulat na pag-apruba lamang mula sa DCYF)

 › Upa para sa espasyo ng tauhang nangangasiwa 
(pinahihintulutan ito sa ilalim ng kategoryang 
Administratibo)

 › Mga depositong panseguridad
 › Mga gastos sa pagsasangla ng ari-arian
 › Pagtatamo ng tunay na ari-arian (hindi kasama ang mga 

lease)
 › Pagbawi ng gastos na mahigit $25 kada kwadrado-

talampakan o 10% ng kabuuang halaga ng kaloob

 › Mga insentibong pera
 › Mga gift card o iba pang hindi cash na insentibo

 › Mga insentibo para sa mga nasa hustong gulang na mahigit 
24 na taon

 › Mga gastos sa kumperensya/workshop para sa mga nasa hustong gulang 
na tauhan ng programa, kabilang ang mga bayad sa pagpaparehistro, 
transportasyon, tuluyan, at mga pagkain habang nasa ibang lugar. 
Hinihikayat ang mga grantee na makipag-usap sa kanilang Espesyalista 
ng Programa bago gumawa ng mga kaayusan sa propesyonal na 
pagpapaunlad, upang matiyak na angkop na nakatuon ang kaganapan sa 
pagbubuo ng kakayahan para sa pinopondohang programa at matiyak na 
makatuwiran ang mga gastusin.

 › Pagkain at mga suplay para sa mga pagtitipon tuwing holiday, mga pulong 
ng magulang, mga pagdiriwang sa pagtatapos ng taon, atbp. Inaasahan 
ng DCYF na bibili ang mga grantee ng pagkain sa pinakamakatuwiran at 
abot-kayang presyo at susundin nila ang patakaran sa nutrisyon ng DCYF

 › Mga bayad sa upa para sa pagdadausan ng kaganapan, mga mesa, upuan, 
o kagamitan

 › Pagkilala sa mga tauhan at/o kahalintulad na mga 
pagdiriwang na hindi para sa programa

 › Mga kaganapang dinadaluhan lamang ng mga tauhan

 › Mga stipend para sa mga kabataan na hanggang $599 (tingnan ang 
Seksyons 5 sa ibaba para sa higit pang impormasyon hinggil sa mga 
stipend)

 › Mga halagang ibinabayad sa mga tauhan ng AmeriCorps

 › Mga stipend na $600 o higit pa. Ang mga kalahok na 
tumatanggap ng halagang ito ay dapat bayaran bilang 
orasang tauhang kabataan. Maaaring magsagawa ng 
eksepsyon ang DCYF sa patakarang ito kapag ang mga 
kalahok ng programa ay  sangkot sa mga bona fide na 
pang-edukasyong aktibidad o aktibidad ng pagsasanay. 
Kontakin ang iyong Espesyalista ng Programa upang 
humiling ng waiver ng patakarang ito.

 › Mga stipend para sa mga nasa hustong gulang na mahigit 
24 na taon.

 › Lokal na pagbiyahe, pampublikong transportasyon, pagsasauli ng 
nagastos sa gasolina, mga bayad sa parking, at mga bridge toll para sa 
mga tauhan kapag nagtatrabaho bilang suporta sa pinopondohang 
programa

 › Paglalakbay sa labas ng Lungsod sa suporta ng pinopondohang programa. 
Dapat makakuha ng paunang pag-apruba ang mga grantee mula sa 
kanilang Espesyalista ng Programa upang matiyak na ang gastos ay 
direktang may kaugnayan sa aktibidad ng programa at makatuwiran. 
Dapat gumamit ang mga grantee ng pinakaepektibo, direkta, at 
pinakamurang anyo ng transportasyon na maaari.

 › Pagbili ng sasakyan upang direktang gamitin ng pinopondohang 
programa, nang may paunang pag-apruba ng DCYF

 › Istandard na pagmementina ng sasakyan ng programa

 › Mga paglabag sa parking/pagmamaneho, mga ticket at 
multa sa paglabag ng anumang batas, o mga bayad sa 
pagbatak

 › Halaga ng pagbili ng sasakyan nang walang paunang pag-
apruba ng DCYF

 › Kuryente
 › Gas
 › Tubig
 › Basura/Kalinisan ng Kapaligiran

Pag-okupa

Mga Insentibo ng 
Kalahok

Propesyonal na 
Pag-unlad

Mga 
Espesyal Na 
Kaganapan

Mga Stipend

Transportasyon

Mga Yutilidad
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MGA 
TALA

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Para sa karamihan ng gastusin, sasapat na ang inisa-isang invoice o resibo kasama 
ng katibayan ng pagbabayad para sa kinakailangang dokumentasyon. Kasama sa 
mga eksepsyon dito ang:

• Mga bayarin: Katanggap-tanggap na dokumentasyon ang bank statement 
na nagpapakita ng mga bayaring nauugnay sa account ng ahensya

• Mga Field Trip: Kailangan ng sign-in sheet na nagpapakita ng lahat ng dumalo. 
Kung mayroon, dapat ring magtago ng kopya ng bawat entrance ticket.

• Pag-okupa:
 › Upa: Dapat mayroong lease na ipinatutupad para sa anumang 

inuupahang espasyo, at ibigay ito sa DCYF kapag hiniling. 
Kailangang magpanatili nagpapatuloy na dokumentasyon ng 
katibayan ng pagbabayad. Kung mayroon, dapat ding magbigay 
ng mga buwanang invoice mula sa landlord na malinaw na 
nagpapakita ng address, halaga, at buwan ng invoice. 

 › Pagbawi ng Gastos Bilang Kapalit ng Upa: Dapat magbigay ng 
plano sa DCYF bago ang pagsusumite ng planong ipatutupad 
na nagpapahiwatig ng halagang ilalaan sa programa (na 
ipinapahayag sa dolyar kada kwadrado-talampakan) at 
katuwiran sa pagtatakda ng halagang ito. Hinihingi ng DCYF sa 
mga ahensya na humiling ng pagbawi ng gastos na magkumpleto 
ng isang worksheet ng impormasyon na makukuha sa iyong 
Espesyalista ng Programa. Makakatulong ang impormasyong 
ibibigay sa worksheet sa pagtatakda ng naaangkop na halaga 
para sa pagbawi ng gastos. Hindi aaprubahan ng DCYF ang 
pagbawi ng gastos na mahigit $25 kada kwadrado-talampakan 
o 10% ng kabuuang halaga ng grant.

• Mga Espesyal Na Kaganapan: Kailangan ng sign-in sheet na nagpapakita ng 
lahat ng dumalo at/o flyer ng kaganapan.

• Transportasyon: Kapag nagsasauli ng ginastos ng mga tauhan sa milyahe, 
humihingi ang DCYF ng log na may halagang ibinayad kada milya at kabuuang 
hinihiling na pagsasauli ng nagastos, kasama ng katibayan ng pagbabayad.
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Kategorya ng Badyet
ADMINISTRATIBO

Ang kategoryang ADMINISTRATIBO ay ginagamit upang ilista ang mga gastusing natamo sa pangkalahatang 
pangangasiwa, pagpapatakbo, at pamamahala ng pananalapi ng ahensya. Ang mga gastusing ito ay naiiba sa mga 
direktang nakaugnay sa pinopondohang programa, bagama't maaaring magmula ito sa parehong pinagmumulan. 
Halimbawa, maaaring mayroong iisang buwanang gastos sa upa ng isang ahensya, subalit bahagi ng upa ay gastos sa 
programa (para sa pag-upa ng espasyo kung saan pinatatakbo ang programa) at ang natitira ay administratibo (para 
sa pag-upa ng espasyong hindi direktang nakaugnay sa mga programa, tulad ng pinagsasaluhang lobby o opisina ng 
direktor ng pinansya). Sa kaso ng ikalawa, dapat magpatupad ng plano sa alokasyon ng gastos upang makatuwiran 
at tamang maitalaga ang mga gastos ng ahensya.

Mga Tagubilin sa Kategorya: 
Kailangan ng detalyadong paliwanag para sa bawat gastos. Dapat ilarawan ang bawat gastos sa hiwalay na linya 
ng item, sa halip na ipahayag bilang porsyento ng kabuuang grant. Hindi dapat lumampas ang mga grantee sa 
kabuuang 15% ng kabuuang badyet para sa mga gastusing administratibo. Kung ang mga subcontractor ay may 
mga gastos sa pangangasiwa sa mga badyet nila, dapat kasama na rin ang mga halagang iyon sa pinahihintulutang 
15%.

MGA MAPAHIHINTULUTANG GASTUSIN MGA HINDI MAPAHIHINTULUTANG 
GASTUSIN

Mga gastos sa pangangasiwa ng ahensya para sa mga 
grantee na nagpapatakbo sa ilalim ng at tumatanggap ng 

mga sentral na serbisyo mula sa mas malaking institusyon, 
tulad ng YMCA

Mga gastos na direktang may kaugnayan sa pinopondohang 
programa (dapat ikategorya ang mga ito sa iba)

Gastos sa pag-audit

Mga kontraktor na nagbibigay ng mga serbisyo sa ahensya 
(bookkeeper, accountant, atbp.)

Mga bayad sa pagpapaisponsor ng pananalapi para sa 
mga grantee na pinatatakbo sa ilalim ng isang isponsor sa 

pananalapi

Suweldo at dagdag na benepisyo para sa ehekutibong 
direktor (para sa oras na hindi direktang inilaan sa 

programa), direktor ng pinansya, bookkeeper, controller, o 
iba pang tauhan ng pananalapi

Paghahanda ng buwis

Upa, mga yutilidad, pagpoproseso ng payroll, at iba pang 
mga gastos sa mga administratibong aktibidad
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ISANG PAALALA HINGGIL SA KATIBAYAN NG 
PAGBABAYAD
Kapag kailangan ng katibayan ng pagbabayad, dapat magbigay ang mga 
ahensya ng form sa paghiling ng tseke at kopya ng bank statement na 
nagpapakita ng na-clear na pagbabayad. Kung ginawa ang pagbabayad gamit 
ang isang debit card na naka-affiliate sa bangko, sasapat na ang kopya ng 
bank statement na nagpapakita ng gastos na iyon. Para sa pagbabayad na 
ginawa sa isang credit card, dapat magbigay ang mga ahensya ng parehong 
kopya ng credit card statement at katibayan ng pagbabayad ng buong balanse 
ng credit card.

Inilalaan ng DCYF ang karapatang humiling ng pangsuportang dokumentasyon 
anumang oras, para sa anumang dahilan na labas sa pormal na pagbisita para 
sa Pagsubaybay sa Pananalapi at Pagtalima. Nasa ibaba sa Seksyon 8 ang higit 
pang impormasyon tungkol sa pagsusuri sa invoice ng DCYF.

Katanggap-tanggap na Dokumentasyon para sa 
Kategorya ng Badyet na Ito:
Para sa karamihan ng gastusin, sasapat na ang inisa-isang invoice o resibo 
kasama ng katibayan ng pagbabayad para sa kinakailangang dokumentasyon. 
Kasama sa mga eksepsyon dito ang:

• Mga Gastos sa Pangangasiwa ng Ahensya: Hindi kailangan ng hiwalay na 
dokumentasyon kung ang paniningil ng mga naturang bayad ay bahagi 
ng normal na kasanayan sa pagpapatakbo.

• Mga Bayad sa Pagpapaisponsor ng Pananalapi  Dapat magkaroon ng 
kontrata o MOU sa pagitan ng isponsor at ahente ng pananalapi bago 
ang pagsisimula ng termino ng grant, at dapat maging available ito sa 
DCYF kapag hiniling.
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SEKSYON IV:
PAGGAMIT NG PONDO 
NG GRANT
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Ang isang batayang prinsipyo ng pagpopondo ng DCYF ay ipinatutupad ang 
mga grant sa pamamagitan ng pagsasauli ng mga ginastos. Nangangahulugan 
ito na inaasahang magfa-file ang mga grantee ng mga invoice na nagdedetalye 
ng mga gastusin ng nakaraang buwan, na may kaugnayan sa pinopondohang 
programa. Matapos suriin ang mga invoice na ito, maglalabas ang DCYF ng 
bayad sa ahensya.

Ang implikasyon ng pagpopondo na nakabatay sa pagsasauli ng nagastos 
ay dapat magpanatili ang mga grantee ng isang antas ng reserbang pera na 
sasapat upang suportahan ang pagpapatakbo hanggang sa makatanggap ito 
ng pondo. Inaasahan ng DCYF na magtatabi ang mga grantee ng hindi bababa 
sa halaga ng isang buwang gastusin, at mahigpit nitong inirerekomenda 
ang minimum na tatlo hanggang anim na buwan bilang pinakamainam na 
kasanayan. Pahihintulutan nito ang inyong mga programa na magpatuloy nang 
walang aberya sakaling maantala ang pagpoproseso ng inyong Kasunduan 
sa Grant o invoice. Hindi maaaring maglabas ng pondo ang DCYF hangga't 
hindi natatanggap ang lahat ng pag-apruba, magkaroon man ng potensyal 
na kakulangan sa pera ang isang grantee. Ang maingat na pangangasiwa ng 
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paglabas-masok ng pera ay magpapahintulot sa mga ahensyang patuloy na makapag-payroll at magbayad ng mga 
bill hanggang sa makapagsimula na ang pagsasauli ng mga nagastos.

Dagdag dito, ang mga pondo ng grant ay ibinibigay para sa mga partikular na programa. Bagama't maaaring magkaroon 
ng maraming DCYF grant sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya ang isang ahensya, hindi pinahihintulutan ng 
departamento ang paglilipat ng pondo mula sa isang grant tungo sa isa pa. Pinahihintulutan ang mga grantee na 
maglipat ng alokasyon ng pondo sa loob ng iisang grant gamit ang proseso ng Pagbabago sa Badyet, na sasaklawin 
sa Seksyon 7.
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SEKSYON V:
MGA STIPEND AT 
INSENTIBO
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Maraming grantee ang nag-aalok ng isahang pagbabayad sa mga kabataan 
sa anyo ng stipend o insentibo. Hinihikayat ng DCYF ang ganitong kasanayan.

Napakapartikular na ginagamit ng DCYF ang terminong stipend. Inilalarawan 
ito bilang relatibong maliit na halaga ng perang ibinabayad sa taong nakikilahok 
sa limitadong panahon ng pagtatrabaho sa suporta ng isang pinopondohang 
ahensya o organisasyon. Maaaring kasama sa ilang halimbawa nito ang:

• Isang kabataang tumatanggap ng $300 para sa tulong na 
pangasiwaan ang mga kabataan sa isang pinopondohang programa. 
Nagsasagawa sila ng trabahong maihahambing sa isang katuwang 
ng tauhan ng programa, bagama't sa limitadong saklaw.

• Isang kabataang tumatanggap ng $500 para sa paglilingkod bilang 
summer intern. Gumagawa sila ng mga kopya, nagsasagawa ng 
data entry, nag-aasikaso ng mga bagay-bagay, atbp.

Ang susing mapagpasyang salik na tumutukoy kung kailan itinuturing ng 
DCYF bilang stipend ang isang kabayaran sa isang kabataan ay: sino ang 
tumatanggap ng benepisyo sa pagtatrabaho ng kabataang iyon? Kung ito ay 
ang ahensiya, ito ay isang stipend. Sa parehong halimbawa na nasa itaas, 
iyon ang kalagayan - ang trabahong ginagawa ay pangunahing direktang 
pinakikinabangan ng ahensya o programa. Sa ibang salita, ang kabataan 
ay gumagawa ng trabahong gagawin ng isang miyembro ng mga kawani sa 
ibang pagkakataon. Kapag ang mga grantee ay may mga taong naglilingkod sa 
ganitong kakayahan, dapat pangalanan bilang stipend ang mga kabayaran sa 
kanila sa planong ipatutupad, sa ilalim ng Iba pang Mga Gastusin ng Programa.

MGA PAGBABAYAD NA HINDI STIPEND
Normal at katanggap-tanggap na kasanayan para sa aming mga grantee na 
magbigay ng maliliit na bayad sa mga kabataan para sa paglahok sa kanilang 
mga programa, o para sa pagkamit ng mga partikular na layunin. Minsan, 
ginagawa ito sa anyo ng pera, sa ibang pagkakataon ay sa pamamagitan ng 
gift card o iba pang kahalintulad na pamamaraan. Maaaring kasama sa ilang 
halimbawa nito ang:

• Isang kabataang tumatanggap ng $250 para sa pagdalo sa lahat ng 
siyam na linggo ng kanyang programa.

• Isang kabataang tumatanggap ng $50 na gift card para sa 
pagkumpleto ng isang partikular na gawain bilang bahagi ng isang 
programa.

Hindi inilalarawan ng DCYF ang mga ito bilang mga stipend, sapagkat sa 
mga kalagayang ito, ang kabataan - hindi ang ahensya - ang nakakatanggap 
ng pangunahing benepisyo mula sa kanilang paglahok. Ang aktibidad na 
isinasagawa rito ay bahagi ng programa. Mayroon itong mga benepisyong 
pang-edukasyon, pagsasanay, o iba pang mga direktang benepisyo sa 
kabataang iyon. Sa mga kalagayang ito, tinatawag namin itong mga insentibong 
kabayaran, hindi mga stipend. Iyon ang terminong dapat lumabas sa mga 
planong ipatutupad sa mga kalagayang ito, muli, sa ilalim ng Iba Pang Mga 
Gastusin ng Programa.

Aaralin ng Mga Espesyalista ng Programa ng DCYF ang paggamit ng mga 
stipend at insentibo sa planong ipatutupad ng isang grantee, at maaari itong 
humingi ng paglilinaw mula sa iyo upang matiyak na ginagamit ang tamang 
terminolohiya.



32

PATAKARAN SA STIPEND
Bilang patakaran, aaprubahan ng DCYF ang mga stipend na hanggang $599. Naniniwala ang DCYF na sinumang 
tumatanggap ng stipend na mas malaki rito - muli, dahil nagtatrabaho sila sa pakinabang ng isang organisasyon 
at pangkalahatan sa loob ng mahabang panahon - ay dapat bayaran ng orasang sahod sa halip na isang pirmidong 
stipend.

Ipinatutupad lamang ang patakarang ito sa mga stipend, hindi sa mga insentibo. Walang hangganan ang halagang 
maaaring i-alok ng isang grantee bilang insentibo sa programa. Gayunpaman, inilalaan ng DCYF ang karapatang 
aralin ang lahat ng pababayad sa kabataan at maaari rin itong humiling ng dagdag ng impormasyon kaugnay ng mga 
insentibo.

MGA KINAKAILANGAN SA PAGGAMIT NG MGA STIPEND O INSENTIBO
Iniaatas ng DCYF sa mga grantee na nagsasagawa ng anumang direktang pagbabayad sa kabataan - stipends 
man o insentibo - na magkaroon ng nakasulat na patakaran na naglalarawan sa apat na batayang elemento ng 
pagbabayad: 

• Mga kinakailangan para makatanggap ang kabataan ng bayad: ano ang mga inaasahan, gawain o tungkuling 
dapat kumpletuhin o dami ng paglahok na kinakailangan? Anong dokumentasyon ang ibinibigay sa mga 
kabataan upang matiyak na alam nila ang mga patakarang ito?

• Halaga ng pagbabayad
• Proseso para sa pagbabayad: Paano isinasadokumento ang paglahok (hal. mga sign-in sheet)? Paano at 

kailan ginagawa ang mga tseke at paano ibinibigay sa mga kalahok ang bayad?
• Dokumentasyon: Paano nagpapanatili ng mga rekord para sa mga kabataang tumatanggap ng stipend o 

insentibo? Anong dokumentasyon ang itinatago ninyo (hal. impormasyon sa buwis)?

Susuriin ng DCYF ang patakaran sa stipend ng isang ahensya sa panahon ng Pagbisita para sa Pagsubaybay sa 
Pananalapi at Pagsunod.
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SEKSYON VI:
MGA ADVANCE SA 
GRANT
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Inaasahan ng DCYF na magpapanatili ang mga grantee nito ng sapat 
na reserbang pera upang ibigay ang panahong kinakailangan para sa 
pagpoproseso ng grant, kasama ang negosasyon para sa planong ipatutupad 
at pag-apruba sa kontrata. Inirerekomenda namin bilang pinakamainam na 
gawi ang pagpapanatili ng katumbas ng 3-6 na buwan na perang ilalaan para 
sa layuning ito.

Gayunpaman, nauunawaan namin na hindi ito posible sa lahat ng kalagayan, 
at tapat ang DCYF sa pagsuporta sa aming mga grantee upang mapanatili 
ang pagpapatuloy ng paggana nila habang nagaganap ang administratibong 
proseso ng pag-aayos ng taunang grant. Kung gayon, mayroon kaming 
patakaran na may karapatan ang lahat ng grantee na humiling ng advance 
na hanggang 10% mula sa kanilang grant taun-taon. Inaasahan namin 
na magbibigay ito ng sapat na gaganang kapital sa aming mga grantee at 
maiiwasan ang anumang potensyal na kagipitan sa pera sa simula ng isang 
taon ng pananalapi.

Ang mga kahilingan para sa cash advance ay dapat ipadala sa iyong 
Espesyalista ng Programa sa sulat, at aaralin ito ng Senior Staff. Dapat kasama 
sa kahilingan ang halaga ng ina-advance (hindi lalampas ng 10% ng halaga ng 
taunang grant) at ang katuwiran para sa advance. May karapatan ang DCYF 
na tanggihan ang anumang kahilingan para sa mga cash advance.

Ang huling araw para humiling ng cash advance ay sa Hulyo 1 ng bawat taon 
ng pananalapi. Dagdag dito, dapat matanggap at maaprubahan ang mga 
kahilingan para sa advance bago ang pagkumpleto ng planong ipatutupad 
para sa taon ng pananalapi.

Upang bayaran ang advance, babawasan ng 1/6 ng halaga ng advance ang 
lahat ng invoice mula Nobyembre hanggang Abril. Halimbawa, ang isang 
grantee na tumatanggap ng $12,000 na advance ay mababawasan ng $2,000 
sa anim na invoice na nai-file mula Nobyembre hanggang Abril.
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SEKSYON VII:
MGA KAHILINGANG 
PAGBABAGO SA 
BADYET
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Maaaring kailanganing baguhin ng mga grantee ang kanilang badyet 
sa panahon ng taon ng pananalapi upang aktwal na tumugon sa mga 
pangangailangan ng programa. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa badyet 
kapag kailangang baguhin ng ahensya ang alokasyon ng pondo mula sa isang 
kategorya ng badyet tungo sa isa pa. Halimbawa, maaaring mapagtanto ng 
isang ahensya na dahil sa isang bakanteng posisyon, mayroong sobrang pondo 
sa kategorya ng badyet ng Tauhan, at ang mga pondong iyon ay maaaring 
ilipat sa Mga Materyales at Suplay upang bumili ng mga kinakailangang 
bagay. Ang kabuuang layunin ng Pagbabago sa Badyet ay upang bigyan ng 
pleksibilidad ang mga ahensya na i-adjust ang mga badyet ng grant para sa mga 
kasalukuyang pangangailangan ng programa. Pakitandaan na nakakatanggap 
ang DCYF ng 80-100 kahilingang pagbabago sa badyet kada taon, kaya 
karaniwang tumatagal ng isa hanggang dalawang linggo ang pagpoproseso. 
Hindi maaaring iproseso ng DCYF ang mga invoice habang naka-pending ang 
isang pagbabago sa badyet.

Tandaan na ang mga pagbabago sa badyet ay hindi mandatoryo, subalit 
mahigpit itong hinihikayat nang sa gayon ay walang matirang hindi nagagastang 
pondo ang mga grantee sa pagtatapos ng isang taon ng pananalapi.

MGA URI NG PAGBABAGO SA BADYET:
Pinahihintulutan ng DCYF ang dalawang uri ng pagbabago sa badyet:
1. Paglilipat ng hindi nagastang pondo mula sa isang kategorya ng badyet 

tungo sa isa pa. Ang ganitong uri ng pagbabago sa badyet ay nagsasangkot 
ng pormal na prosesong nakabalangkas sa seksyong ito.

2. Paglilipat ng pondo sa loob ng isang kategorya ng badyet (hal., mula sa 
Pag-okupa tungo sa Mga Field Trip, ngunit nasa loob pa rin ng linya ng 
badyet na Iba Pang Mga Gastusin ng Programa). Ang pagbabagong ito 
ay hindi kasing-pormal, na maaaring idaan sa pakikipag-usap sa iyong 
Espesyalista ng Programa at pagbabago sa planong ipatutupad.

MGA DEADLINE NG PAGBABAGO SA BADYET:
Pinahihintulutan ng DCYF ang mga grantee na mag-file ng hanggang dalawang 
kahilingang baguhin ang badyet kada taon ng pananalapi, kada grant. Ang 
mga programang may mga programang para sa summer lang ay pinapayagang 
magkaroon ng isang pagbabago sa badyet kada taon, dahil sa mas maiksing 
temino ng mga kaloob na ito. 
1. Disyembre 31 para sa unang kahilingan para sa pagbabago
2. Marso 31 para sa ikalawa at huling kahilingan para sa pagbabago
3. Mga Programang para sa Summer Lang: Hulyo 1

Ang mga kahilingan para sa pagbabago ng badyet na ipapasa pagkatapos ng 
Marso 31 ay hindi na tatanggapin. Inirerekomenda ng DCYF na regular na 
suriin ng mga ahensya ang kanilang mga badyet sa grant upang matiyak na 
maayos na mailalaan ang mga pondo.
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KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA PAGBABAGO SA 
BADYET:

• Ang mga pagbabago sa badyet ay maaari lamang maging retroactive nang hindi lalampas ng isang buwan bago 
ang pagsusumite ng pagbabago. Halimbawa, ang kahilingang isinumite sa Marso ay hindi maaaring magkaroon 
ng bisa bago ang Pebrero. 

• Dapat napapanahon ang mga grantee sa pag-i-invoice upang masuri ang kahilingan. (halimbawa, upang 
magsumite ng kahilingan sa Disyembre, dapat maisumite at mabayaran ang invoice ng Oktubre.

• Maaaring magsumite ang mga grantee ng kahilingan para sa pagbabago sa badyet na may kasamang mga 
makatuwirang gastos na may kaugnayan sa programa (mga linya ng item) na hindi naisama sa orihinal na 
naaprubahang badyet.

• Ang mga kahilingan para sa pagbabago sa badyet ay maaaring gawin bago ang mga deadline na nakalista sa 
itaas, subalit walang programang maaaring magsumite ng mahigit dalawang kahilingan sa loob ng isang taon 
ng pananalapi. Maaaring humiling ang mga grantee ng pagbabago sa badyet anumang panahon bago ang 
Marso 31 (Hulyo 1 para sa mga programa na para sa summer lang).

• Inilalaan ng DCYF ang karapatan na hindi aprubahan ang isang kahilingan para sa pagbabago sa badyet.



39

MGA 
TALA



40

Upang humiling ng Form ng Pagbabago sa Badyet, kontakin ang iyong Espesyalista ng Programa.

FORM NG PAGBABAGO SA 
BADYET NG DCYF
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Hakbang 1  Naisagawa ang Kahilingan
Hihiling ang grantee ng pagbabago sa badyet mula sa Espesyalista ng 
Programa nito. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng e-mail o telepono, at 
sa pangkalahatan ay magsasangkot ng maiksing pag-uusap tungkol sa mga 
pangangailangan ng programa.

Hakbang 2  Nalikha ang Form ng Pagbabago sa 
Badyet
Maghahanda ang Espesyalista ng Programa ng Form ng Pagbabago sa Badyet at 
ii-e-mail ito sa Grantee. 

Hakbang 3  Nakumpleto na ang Form ng 
Pagbabago sa Badyet
Kukumpletuhin ng ahensya ang Form ng Pagbabago sa Badyet, habang 
nagbibigay ng ispesipikong detalye higngil sa mga kategorya ng badyet na 
maaapektuhan at mga prayoridad ng programa na matutugunan ng mga 
pagbabago. Dapat aprubahan ng ehekutibong direktor ng ahensya ang lahat ng 
kahilingan. Kapag nai-rekord na ang pag-aprubang ito sa form, ii-e-mail itong 
pabalik sa Espesyalista ng Programa.

Nabuo ang 
Form ng 

Pagbabago 
sa Badyet

Nakumpleto 
ang Form ng 
Pagbabago 
sa Badyet

Humiling 
ng Pag-
apruba

Na-Update 
ang Badyet

Naisagawa 
ang 

Kahilingan

HAKBANG-HAKBANG NA GABAY SA MGA 
KAHILINGAN PARA SA PAGBABAGO SA BADYET:
Gumagamit ang DCYF ng prosesong walang papel upang irekord at aprubahan 
ang mga pagbabago sa badyet. Sa sandaling masimulan ito, hindi na 
maaaprubahan ng DCYF ang mga invoice hanggang makumpleto ang proseso 
at napinalisa na ang bagong badyet sa CMS.
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Hakbang 4  Huling ng Pag-apruba
Susuriin ng Espesyalista ng Programa ang Form ng Pagbabago sa Badyet kung malinaw, ispesipiko, at tumpak ito. Tapos, 
ipapasa ng Espesyalista ang form sa Contracts & Compliance Team para sa huling pag-apruba. Sa alinmang punto, 
maaaring humingi ang DCYF ng dagdag na impormasyon mula sa grantee o tanggihan nito agad ang kahilingan. Kapag 
naaprubahan, makakatanggap ang grantee ng opisyal na paunawa mula sa Contracts & Compliance, kasama ang isang 
ganap na nilagdaang Form ng Pagbabado sa Badyet para sa mga rekord nito. 

Hakbang 5  Nai-update ang Badyet
Lilikha ang DCYF ng bagong bersyon ng badyet sa CMS. Ang grantee ang responsable sa paglalagay ng bagong 
impormasyon ng badyet sa system bago isumite ang susunod nitong invoice. Dapat tumugma ang pagbabagong ito sa 
naaprubahang badyet tulad ng makikita sa Form ng Pagbabago sa Badyet. 

Sa sandaling makumpleto ang proseso ng pag-apruba ng pagbabago sa badyet, maipoproseso na ng Espesyalista ng 
Programa ang mga invoice para sa pagsasauli ng nagastos.
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SEKSYON VIII:
MGA INVOICE
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Ang mga grant ng DCYF ay ipinatutupad sa pamamagitan ng pagsasauli ng 
halaga ng nagastos. Nangangahulugan ito na sa halip na matanggap ang 
kanilang buong award sa simula ng termino, dapat munang magtamo ng 
mga gastos sa programa ang mga grantee, tapos mag-file sila ng invoice 
sa kagawaran para humingi ng pagsasauli ng nagastos. Buwan-buwan na 
ifina-file ang mga invoice, kung saan, sa pangkalahatan ay isinusunod ang 
pagbabayad pagkatapos ng isa o dalawang linggo matapos ang pag-apruba 
ng DCYF. Ang proseso ng pagsasauli ng nagastos ay ganap na elektroniko, 
gamit ang online na Contract Management System (CMS) upang pababain 
ang mga pondo ng grant. 

MGA PANGKALAHATANG PATNUBAY SA PAG-
IINVOICE:

• Kailangang magsumite ang mga grantee ng mga buwanang invoice 
bawat taon ng pananalapi sa buong termino ng grant. Kapag ginagawa 
ang kanilang mga taunang planong ipatutupad, ipapahiwatig ng mga 
grantee ang mga buwan na ini-invoice nila. Halimbawa, ang ilang 
programang afterschool ay aktibo lamang ng 10 buwan sa buong taon, 
kaya maaari lamang mag-file ng 10 invoice sa mga buwan na ililista nila 
sa kanilang mga planong ipatutupad.

• Mga Deadline ng Invoice: Ang lahat ng invoice ay dapat maisumite sa loob 
ng 45 araw matapos ang pagsasara ng buwan. Dapat makatanggap ang 
DCYF ng mga napapanahong buwanang billing upang mapamahalaan ang 
proseso nito sa paglikha ng grant. Dagdag pa, ang mga grantee na regular 
at nasa oras na nagsusumite ng kanilang mga invoice ay makakatanggap 
ng pagsasauli ng nagastos nang nasa oras. Dahil magtatapos ang taon ng 
pananalapi sa Hunyo 30, nangangahulugan ito na ang huling araw para 
mag-file ng invoice para sa taon ay Agosto 15. Pagkatapos ng petsang 
ito, isasara ang mga account ng grant at anumang hindi pa nakukuhang 
pondo ay hindi na makukuha ng grantee.

• Hindi Pagsusumite ng Mga Invoice sa Tamang Oras: Ang patuloy na hindi 
pagsusumite ng mga invoice sa tamang oras ay maaaring magresulta 
sa pagkaantala ng pagsasauli ng nagastos, mga multang pinansyal, o 
paglalagay sa plano ng pagpapahusay ng pagganap. Sa malulubhang 
kaso, maaaring maituring bilang nag-default ang grantee, alinsunod sa 
Seksyon 11.1 ng Kasunduan sa Grant. Dagdag pa, ang pagkakaroon ng 
kasaysayan ng delingkwente o hindi tumpak na billings ay magagamit 
laban sa grantee kapag isinaalang-alang ng DCYF ang mga kahilingan 
para sa pagpopondo sa hinaharap.

• Kada Dalawa o Tatlong Buwan na Pag-iinvoice: maaaring humiling ang 
mga programa na mag-invoice kada dalawa o tatlong buwan, subalit 
kailangan itong gawin nang nakasulat at bago ang pagsisimula ng taon 
ng pananalapi. Karapatan ng DCYF ang tanggihan ang mga naturang 
kahilingan.

• Naratibo ng Programa: Hinihingi sa mga grantee na magbigay ng 
naratibo na nagtatampok ng mga serbisyo/aktibidad na naganap sa 
loob ng kasalukuyang buwan, kabilang ang: paglalarawan ng mga 
nagpapatuloy na aktibidad na nakumpleto sa loob ng kasalukuyang 
buwan, impormasyon tungkol sa mga paparating na kaganapan, mga 
hamon na hinarap ng programa, gayundin anumang pagbabago sa mga 
tauhan ng programa. Hinihikayat ng Mga Espesyalista ng Programa ang 
mga grantee na magbigay ng tumpak na naratibo na nag-aalok ng sapat 
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na impormasyon nang hindi nagbibigay ng detalyadong arawang salaysay ng bawat aktibidad.
• Data sa Kalahok & Aktibidad: Kailangang regular na magpasok ang mga grantee ng data sa programa at aktibidad 

sa CMS. Ang pagpapasok ng data ng programa ay isang paraan kung saan nebeberipika ng DCYF na nagaganap 
ang pagpoprograma, at nakakatugon ang isang programa sa mga pamantayan ng pagganap. Inilalaan ng DCYF 
ang karapatang i-antala ang pagpoproseso ng mga invoice kapag hindi nakapagpasok ang grantee ng data ng 
kalahok at aktibidad nang mahigit dalawang buwan (kung wala sa nakaiskedyul na pahinga ang programa).

• Mga Invoice & Ang Kanilang Relasyon sa Mga Badyet ng Programa: Makukumpara ng mga tauhan ng DCYF ang 
mga gastusin sa invoice sa mga item na kasama sa orihinal na badyet ng planong ipatutupad. Tanging mga 
gastusing kasama sa planong ipatutupad ang magiging karapat-dapat na palitan. Sa pangkalahatan, hindi dapat 
baguhin ng mga grantee ang alokasyon ng badyet ng grant anumang oras sa kasalukuyang taon maliban kung 
naaprubahan ito sa pamamagitan ng pagbabago sa badyet (tingnan ang Seksyon 7).Timeline ng Pagpoproseso 
ng Invoice: Mangyaring maglaan ng oras para maiproseso ng mga tauhan ng DCYF ang mga invoice. Upang 
maiproseso ang isang invoice, sinusunod ng DCYF ang mga hakbang na ito: Aaralin ng Mga Espesyalista ng 
Programa ang invoice (impormasyon sa programa at pananalapi) at aaprubahan ito. Tapos, ipadadala ang invoice 
sa Tanggapan ng Pananalapi ng DCYF upang maiproseso ang pagbabayad. Makikipatulungan ang Tanggapan 
ng Pananalapi ng DCYF sa Tanggapan ng Controller upang gawin ang pagbabayad. Sa karamihan ng kalagayan, 
elektronikong idinedeposito ang mga pondo sa mga account ng grantee. Sa pagpapalagay na walang magiging 
problema sa proseso, ang karaniwang panahon ng pagpoproseso ng isang invoice ay dalawa hanggang limang 
araw ng negosyo. Paminsan-minsan, maaaring humingi ng dagdag na impormasyon mula sa grantee, at maaari 
nitong patagalin ang pagbabayad. Maaaring kabilang sa mga karaniwang dahilan ang, ngunit hindi limitado sa: 
pag-expire ng pagkakasakop sa insurance, hindi tumpak na halaga sa invoice, hindi sapat na data ng programa 
o mga tanong hinggil sa mga tugon sa naratibo.

PAGSUSURI NG MGA SUMUSUPORTANG DOKUMENTASYON
Kapag nagsusumite ng mga invoice sa DCYF gamit ang online CMS system, hindi kailangan ng mga grantee na 
magbigay ng anumang sumusuportang dokumentasyon. Gayunpaman, bilang bahagi ng pagsisikap nito, nanghihingi 
ang departamento ng sumusuportang dokumentasyon sa mga partikular na okasyon sa panahon ng bawat taon ng 
pananalapi. Pinahihintulutan nito ang DCYF na kumpirmahin na ang mga inihaharap na gastos na papapalitan ay, sa 
katunayan, tumpak at mapahihintulutan. Humiling man ng suporta para sa isang partikular na invoice ang DCYF o 
hindi, dapat palaging magtago ng mga rekord ng kanilang mga gastusin ang mga grantee sa paraang tumutugma sa 
mga naaangkop na batas, mga istandard na kasanayan sa accounting, at mga sarili nilang patakaran sa pananalapi.

Aaralin ng DCYF ang mga sumusuportang dokumentasyon para sa mga invoice sa mga sumusunod na kalagayan:

• Pagbisita para sa Pagsubaybay sa Pananalapi at Pagtalima – Bilang bahagi ng pagbisita para sa pananalapi, 
hinihingan ang mga grantee ng sumusuportang materyales para sa dalawang invoice na random na pinili. 
Personal na magaganap ang panayam na ito sa panahon ng pagbisita, at anumang sitwasyong mapapansin ay 
tatalakayin at reresolbahin bilang bahagi ng proseso ng pagsubaybay.

• Pagsusuri ng Invoice para sa Pagtatapos ng Taon – Ang lahat ng grantee ay pagsusumitehin ng sumusuportang 
dokumentasyon para sa hindi bababa sa isang invoice na isinumite sa huling kwarto ng taon ng pananalapi 
(Abril – Hunyo). Ang partikular na buwan ay random na pipiliin, at bibigyan ang mga grantee ng limitadong 
panahon kung kailan elektroniko nilang ifa-file ang kanilang tugon sa departamento. Ang pagsusuring ito sa 
pagtatapos ng taon ay magaganap pagkatapos ng deadline na Agosto 15 para magsumite ng mga huling invoice.

• Buwanang Pagsusuri ng Invoice – Ang ilang grantee na nagpapakita ng mga signipikanteng problema sa 
katumpakan ng kanilang pag-iinvoice, gaya ng maoobserbahan sa pamamagitan ng pagsubaybay ng pananalapi, 
ay maaaring pagsumitehin ng mga invoice sa kanilang Espesyalista ng Programa kada buwan. Mananatili ang 
kahingiang ito hanggang sa susunod na pagbisita para sa pananalapi, kapag nakagawa na ng bagong pagtatasa 
ang mga tauhan tungkol sa mga kasanayan sa pag-iinvoice ng ahensya.

Dagdag pa, inilalaan ng DCYF ang karapatang humiling ng sumusuportang dokumentasyon para sa anumang invoice 
sa panahon ng grant cycle. 
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Para sa mga grantee na ang mga kaloob ay bahagya o buong pinopondohan 
ng perang pederal o ng estado, maaaring kailanganin ng mga buwanang 
invoice na sasamahan ng sumusuportang dokumentasyon para sa lahat 
ng gastusin. Dapat asahan ng mga grantee na hihingin ng Espesyalista ng 
Programa o Tanggapan ng Pananalapi ng DCYF ang parehong dokumento ng 
programa at pananalapi sa buong panahon ng grant. Magbibigay ang Mga 
Espesyalista ng Programa ng mga detalye sa bawat grantee tungkol sa kung 
anong dokumentasyon ang kakailanganin.
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SISTEMA (FINANCIAL 
SYSTEM PROJECT O F$P)
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Ang Financial System Project (F$P) ay isang inisyatiba ng buong Lungsod na 
magpatupad ng bagong sistema ng pinansya at pagtatamo na inilunsad noong 
Hulyo 2017.  Lumalahok ang DCYF sa mga partikular na tungkulin sa F$P, na 
nakakaapekto sa kung paano nakikipagtransaksyon ang DCYF sa mga grantee.

Makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa system na ito sa webpage 
ng F$P Resources ng DCYF, sa http://dcyf.org/index.aspx?page=229

CHECKLIST NG F$P PARA SA MGA 
GRANTEE NG DCYF:

HAKBANG 1  I-activate ang Iyong F$P Account
Ang lahat ng grantee ay dapat magkaroon ng account sa F$P.  Kung hindi 
mo pa ito nagagawa, bisitahin ang Supplier Portal para mag-log in: https://
sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT.  Kung 
kailangan mong i-activate ang iyong F$P account, pakikontak ang Help Desk sa 
sfcitypartnersupport@sfgov.org o tawagan ang (415) 944-2442.

HAKBANG 2  Kumpirmahin ang Mga Address 
Kapag nagkaroon ka na ng access sa iyong F$P account, pakikumpirma ang iyong 
mailing at remittance address.  Sisiguraduhin nito na anumang pagbabayad sa 
tseke at iba pang sulat ay maipapadala sa tamang lugar. Partikular na mahalaga ito 
sa malalaking organisasyong may maraming opisina o lokasyon ng sangay. Dapat 
kumpirmahin ng mga grantee na may maraming address sa kanilang account ang 
lahat ng ito, partikular ang remittance address kung saan ipadadala ang mga tseke. 

Aralin ang pagsasanay sa Panatilihin ang Impormasyon sa Account ng 
Supplier sa:
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide.

HAKBANG 3  Kumpirmahin ang Paymode-X 
Account
Ginagamit ng F$P ang Paymode-X upang magsagawa ng direktang deposito para 
sa mga pagbabayad sa grantee.  Ang Paymode-X ay tagapagbigay ng Automatic 
Clearinghouse (ACH) at nagbibigay ng mga benepisyong tulad ng impormasyon 
sa remittance na naka-print sa iyong stub ng pagbabayad at notipikasyon sa 
email sa tuwing makakatanggap ka ng bayad.  Kung pipiliin mong hindi sumali 
sa Paymode-X, makakatanggap ka ng mga papel na tsekeng pagbabayad mula sa 
F$P. 

http://dcyf.org/index.aspx?page=229
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
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Bisitahin ang Paymode-X website upang mag-log in sa: http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco.

Sakaling magkaroon ka ng anumang katanungan, pakikontak ang Help Desk sa sfcitypartnersupport@sfgov.org 
o tawagan ang (415) 944-2442.

HAKBANG 4  Itsek ang Status ng Bayad
Hindi kailangang magtanong ng mga grantee sa kanilang Espesyalista ng Programa tungkol sa status ng kanilang bayad.  
Maaari na nila itong itsek nang direkta sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong F$P account.  Ang mga bayad na ipinadadala sa 
pamamagitan ng Paymode-X (direktang deposito) ay makikita bilang "EFT" at ang mga bayad na ipinadadala sa pamamagitan 
ng papel na tseke ay makikita bilang "Tseke".  Kung ang bayad ay ipinadala sa pamamagitan ng Paymode-X, maaari mo ring 
ma-access ang mga detalye ng iyong bayad sa Paymode-X website: http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco.

Mahalagang tandaan na hindi mag-iinvoice ang mga grantee ng DCYF sa F$P system para sa pagbabayad sa panahong 
ito, at makikipag-ugnayan ang DCYF para sa anumang update sa system access nang naaayon.  Dadag dito, walang access 
ang DCYF sa impormasyon ng iyong bank account dahil sa pagiging kompidensyal ng supplier.  Kung mayroon kang mga 
katanungan tungkol sa iyong bank account, mga bayad mula sa ibang departamento, o impormasyon ng bayad, kailangan 
mong kontakin ang Help Desk at lumikha ng ticket sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa sfcitypartnersupport@
sfgov.org.  Sumang-ayon ang F$P Supplier Management Team na makikipagtulungan sa mga tauhan ng Tanggapan ng 
Pananalapi ng DCYF upang pinakamahusay na matulungan ang mga grantee. 

Aralin ang pagsasanay sa Pagtsetsek ng Status ng Bayad para sa mga online na tagubilin sa:
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide.

HAKBANG 5  Kilalanin ang F$P
Hinihikayat ng DCYF ang mga grantee na aralin ang iba't ibang available na pagsasanay sa paggamit ng F$P system.  
Bilang paalala, lumalahok ang DCYF sa ilang function ng system.  Maaaring makinabang sa mga pagsasanay na ito 
ang mga grantee na nakikipagtransaksyon sa iba't ibang departamento ng Lungsod, na gumagamit ng mas maraming 
function ng system.  
• Maaaring aralin ng mga grantee ang mga online na self-service na pagsasanay sa https://sfcitypartner.sfgov.org/

Training/TrainingGuide.   
• Maaari ring magparehistro ang mga grantee para sa mga personal na pagsasanay sa https://sfcitypartnersupport.

sfgov.org/support/home  
• Nagbibigay rin ang Lungsod ng mga open lab session kung saan maaaring magtanong ang mga grantee at isalaysay 

ang mga aktwal nilang problema gamit ang computer habang personal na kasama ang isang tauhan ng F$P. 
Mahigpit na inirerekomenda ng DCYF na ang mga grantee na may access sa system at nagkakaproblema sa 
pagkumpleto ng mga gawain o paghahanap ng impormasyon ay dumalo sa mga open lab. 

Kung may mga katanungang may kaugnayan sa mga pagsasanay at open lab, maaari mong kontakin ang 
Help Desk sa sfcitypartnersupport@sfgov.org o tawagan ang (415) 944-2442.

http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/home
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/home
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
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Mga madalas itanong:
Ano ang F$P? 
Ang F$P ay isang sistemang pinansyal at pagtatamo sa buong lungsod.  Mangyaring 
tandaan na ilang functionality lamang ng bagong system ang ginagamit ng DCYF.  
Maaaring makatanggap ang mga grantee ng ibang impormasyon sa bagong system 
kung nakikipagtransaksyon sila sa iba pang kagawaran ng Lungsod.  Tingnan ang 
mga link sa ibaba tungkol sa sistema ng buong lungsod.
• Mga Madalas Itanong: https://sfcitypartner.sfgov.org/FAQ/FAQ 
• SF Vendor Flyer: http://dcyf.org/modules/showdocument.

aspx?documentid=4849 
• Saan pupunta ang aking data?: http://dcyf.org/modules/showdocument.

aspx?documentid=4851 

Ano ang nanatiling pareho para sa mga grantee ng DCYF? 
Patuloy na gagamitin ng mga grantee ng DCYF ang Contract Management System 
(CMS) na pinatatakbo ng Cityspan para sa pamamahala ng planong ipatutupad, 
pagsusumite ng mga invoice, at pagrerekord ng mga aktibidad sa pagpoprograma.  
Hindi gagamitin ng mga grantee ng DCYF ang F$P para sa mga susing function na 
ito.  

Ano ang nagbago para sa mga grantee ng DCYF? 
Dapat magkaroon ng F$P account na may pangunahing point of contact ang mga 
grantee. Maa-update ng taong contact person na ito ang account sa pagbabangko 
ng organisasyon at iba pang mahahalagang impormasyon sa system. 

Ang mga grantee na nakikipagtransaksyon sa iba pang kagawaran ng Lungsod ay 
maaaring gumamit ng mga dagdag na functionality ng F$P at maaaring makatanggap 
ng iba't ibang impormasyon sa bagong system.  Halimbawa, ang ibang kagawaran 
ay magsasagawa ng mga RFP at tatanggap ng mga elektronikong invoice mula sa 
kanilang mga contractor sa pamamagitan ng F$P, habang gagamitin ng DCYF ang 
CMS para sa mga function na ito para sa walang-taning na hinaharap para sa ating 
pakikipagtulungan sa mga organisasyong nakabase sa komunidad. 

Sino ang dapat kong kontakin para sa anumang katanungan? 
Mangyaring gamitin ang mga mapagkukunan ng impormasyon sa ibaba bago 
makipag-ugnayan sa iyong espesyalista ng programa.
• Bisitahin ang opisyal na website ng F$P sa https://sfcitypartner.sfgov.org/ 
• Bisitahin ang Supplier Login Page ng F$P sa: https://sfsupplierportal.sfgov.org/

psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT 
• Aralin ang mga online na pagsasanay: https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/

TrainingGuide 
• Aralin ang hakbang-hakbang na tulong sa trabaho: https://

sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/solutions/ 
• Gumawa ng ticket kasama ng iyong mga katanungan sa: https://

sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true 
• Tawagan ang F$P Help Desk sa (415)944-2442

https://sfcitypartner.sfgov.org/FAQ/FAQ
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4849
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4849
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4851
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4851
https://sfcitypartner.sfgov.org/
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/solutions/
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/solutions/
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true
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PAGPAPAHUSAY NG 
PAGGANAP
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Upang matugunan ang mga inaasahan ng kagawaran at ng Lungsod, naghanda ang DCYF ng listahan ng mga 
kinakailangang item sa pagsunod na dapat sundin ng lahat ng grantee. Ang mga ito ay naglalayong itakda ang mga 
pangkalahatang tuntunin para sa pagiging grantee ng DCYF.

Mga 
Aktibidad sa 
Pagtutulungan 
ng Mga Pamilya

Upang matiyak na lumilikha 
ng mga oportunidad ang 

mga programa para sa mga 
pamilya at caregiver upang 
maikonekta sa programa.

Lumilikha ang programa ng mga oportunidad para 
maikonekta ang mga pamilya sa programa.

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista ng 
Programa

Mga 
Kinakailangang 
Kaganapan & 
Pagpupulong

Upang matiyak na dadalo 
ang mga programa sa mga 

iniaatas na pagtitipon ng DCYF, 
nagpapatupad ng mga kaganapan 
at iba pang iniaatas na bahagi ng 
programa, at nakikipag-ugnayan 

sa mga katuwang.

Ipinatutupad ng mga tauhan ng programa ang mga 
iniaatas na kaganapan ng DCYF at dumadalo sila sa 

mga pagpupulong kung kinakailangan.

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista 
ng Programa 
& Mga Tala sa 

Pulong ng DCYF

Mga Kurikulum 
ng Programa 
at Mga 
Aktibidad

Upang matiyak na gumagamit ang 
mga programa ng mga kurikulum na 
tumutugon sa mga pangangailangan 
sa estratehiya at, kung naaangkop, 
ay nagpapatupad ng mga pagtatasa 

at lumilikha ng mga plano sa 
indibidwalisadong serbisyo 

alinsunod sa mga pangangailangan.

Natutugunan ng mga kurikulum at aktibidad ng 
programa ang mga kahingian ng DCYF.

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista ng 
Programa

Kalidad ng 
Data sa CMS

Napapanahong 
Pagsusumite 
ng Invoice

Napapanahong 
Pagsusumite 
ng Planong 
Ipatutupad

Pangangasiwa 
ng Survey

Item Layunin
Upang matiyak na ang mga 
programa ay nagpapasok 
ng dekalidad na data sa 

DCYF Contract Management 
System (CMS) para 

subaybayan ang pagganap ng 
programa.

Upang matiyak ang 
napapanahong pagsusumite 
ng mga invoice at bawasan 

ang mga pagkaantala sa pag-
iinvoice.

Upang matiyak ang 
napapanahong pagpoproseso 

ng planong ipatutupad 
at bawasan ang mga 

pagkaantala. 

Upang matiyak na 
naglulunsad ang mga 

programa ng mga survey 
upang makakuha ng puna 

mula sa mga kalahok tungkol 
sa kanilang mga karanasan.

Mga Pamantayan
• Ipinapasok ng programa ang kumpletong demograpikong 

impormasyon sa CMS para sa hindi bababa sa 90% ng 
mga aktibong kalahok bago ang deadline ng pagsusumite 
ng huling invoice.

• Ipinapasok ng programa ang data ng pagdalo sa CMS para 
sa hindi bababa sa 90% ng mga nakaiskedyul na araw 
bago ang deadline ng pagsusumite ng huling invoice.

Karaniwan, isinusumite ng programa ang bawat invoice 
sa loob ng 45 araw na kasunod ng buwan para kung 

saan ginawa ang invoice (hal., ang invoice ng Oktubre 
ay isinusumite bago ang Nobyembre 30).

• Nagsasagawa ang programa ng mga survey 
alinsunod sa mga tuntunin ng DCYF at nagsusumite 
ng data sa DCYF para sa pagpoproseso bago ang 
taunang deadline.

• Hindi bababa sa 65% ng mga kalahok sa programa 
ang sasagot sa mga survey na isusumite sa DCYF.

Isinusumite ng programa ang inisyal na planong 
ipatutupad sa DCYF upang masuri bago ang deadline 

(Mayo 1, 2018 para sa mga programa para sa Summer, 
Hulyo 1, 2018 para sa lahat ng iba pang programa).

Pagsubaybay

CMS

CMS

CMS

Mga Survey
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Ang mga larangang ito ay susuriin sa panahon ng programa at mga pagbisita para sa pananalapi, at sa pamamagitan 
ng mga nagaganap na pakikipag-usap sa iyong Espesyalista ng Programa, sa buong kuro ng Cycle ng Pagpopondo.

Kalusugan 
at Nutrisyon

Paglahok sa 
Pagsubaybay 
sa Pananalapi 
at Pagsunod

Pagbabayad 
ng Buwis

Pagsunod 
sa Mga 
Regulasyon 
ng Lungsod

Mga 
Background 
Check at 
Fingerprint

Item Layunin

Upang matiyak na naghahain 
ang mga programa ng 

merienda/pagkain at tubig 
alinsunod sa patakaran ng 

DCYF.

Upang masuri ang pinansyal 
na kalusugan ng mga grantee 

ng DCYF.

Upang matiyak na 
natutugunan ng mga grantee 
ng DCYF ang mga iniaatas na 

obligasyon sa buwis.

Upang matiyak na 
natutugunan ng mga 

grantee ng DCYF ang mga 
pamantayan ng Lungsod.

Upang matiyak ang pagtalima 
sa mga batas ng Estado 

hinggil sa mga background 
check at fingerprint.

Mga Pamantayan

Nag-aalok ang programa ng masusustansyang 
merienda/pagkain at tubig alinsunod sa patakaran 

ng DCYF.

• Inihahanda ng mga tauhan ng ahensya ang 
mga hiniling na dokumento at dumadalo sila sa 
pagbisita sa nakaiskedyul na petsa.

• Isinusumite ng ahensya ang sagot sa anumang 
kapasiyahan bago ang deadline.

Updated ang ahensya sa lahat ng pederal, pang-
estado, at lokal na buwis.

Ang ahensya ay tumatalima sa mga naaangkop na 
ordinansa at regulasyon ng Lungsod at ng County 

ng San Francisco.

Nagpapanatili ang ahensya ng mga rekord sa 
criminal background check para sa lahat ng tauhan 
at volunteer na nagsasagawa ng pangangasiwa sa 

mga menor-de-edad.

Pagsubaybay

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista ng 
Programa

Mga Pagbisita 
para sa 

Pananalapi & 
Pagtalima

Mga Pagbisita 
para sa 

Pananalapi & 
Pagtalima

Mga Pagbisita 
para sa 

Pananalapi & 
Pagtalima

Mga Pagbisita 
para sa 

Pananalapi & 
Pagtalima

Mga 
Pahina ng 
Pagsubaybay 
sa Pagdalo

Mga Form ng 
Pahintulot

Upang maberipika ang 
katumpakan ng mga 

rekord ng CMS at tiyaking 
napaglilingkuran ang mga 

kalahok.

Upang matiyak na 
nangongolekta ang 

mga programa ng mga 
form ng pahintulot na 

nagpapahintulot ng 
pagbabahagi ng data sa DCYF 

at SFUSD.

Nagpapakita ang programa ng ebidensya ng 
paglahok sa pagsubaybay gamit ang mga papel at 

elektronikong file.

Nagbibigay ng mga form ng pahintulot ang mga 
tauhan ng ahensya para masuri sa panahon ng mga 

pagbisita.

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista ng 
Programa

Mga Pagbisita 
sa Site ng 

Espesyalista ng 
Programa



55

MGA 
TALA

PLANO SA PAGPAPAHUSAY NG PAGGANAP
Sa mga kalagayan kung saan natuklasang hindi tumatalima ang isang grantee 
sa isa o higit pa sa mga hakbang na ito, makikipagtulungan ang DCYF dito 
upang alamin ang dahilan ng usapin, at makikipagtulungan para magkamit 
ng mga solusyon. Ang prosesong ito ay maaaring maresolba sa paglalagay ng 
grantee sa isang Plano sa Pagpapahusay ng Pagganap, na isang ginabayang 
hanay ng mga aksyong kinakailangan upang maipanumbalik ang tiwala.

Bubuo ng plano sa pamamagitan ng input ng pamunuan at mga kawani ng 
grantee, gayundin ng mga kinatawan ng departamento. Isasama sa pinal 
na plano ang mga inaasahang hindi nakakamit, ang mga aksyong kailangan 
upang makamit ang mga ito, ang takdang panahon para makumpleto ang 
plano, at ang mga kahihinatnan kapag hindi nakamit ang mga inaasahang 
ito. Maaaring mapabilang sa mga kahihinatnang ito ang pansamantalang 
suspensyon ng mga pagbabayad ng grant, mandatoryong paglahok sa mga 
inisyatiba ng pagbubuo ng kakayahan, o sa malulubhang kaso, paghihinto ng 
isang grant.
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Inaatasan ang mga grantee na magpanatili ng pagkakasakop sa insurance 
para sa buong termino ng kasunduan sa grant. Kung ang anumang 
pagkakasakop ay mawawalan ng bisa sa panahon ng termino, maaantala 
ang mga pagbabayad sa invoice hanggang makatanggap ng certificate ng 
bagong insurance. Hinihingi sa mga grantee na bigyan ang DCYF ng updated 
na mga certificate ng insurance at mga pag-endorso ng polisiya sa paraang 
napapanahon. Ang pagkapaso ng insurance ay ituturing bilang materyal na 
paglabag sa Kasunduan sa Grant (tingnan ang Seksyon 10.6 ng kasunduan). 
Sa mga kalagayang ito, maaaring baguhin ng DCYF ang termino ng Kasunduan 
sa Grant upang hindi isama ang panahon ng pasong insurance, at hindi 
mababayaran ang Grantee para sa mga gastusing natamo nito sa panahon ng 
pagkapaso ng pagkakasakop.

KINAKAILANGANG PAGKAKASAKOP SA 
INSURANCE:

Ang sumusunod ay ang tatlong uri ng insurance na hinihingi ng Lungsod at 
County ng San Francisco at DCYF:

1. Komersyal na Pangkalahatang Pananagutan (kabilang ang pagkakasakop 
sa Pag-abuso & Pagmomolestiya)

2. Kabayaran sa Mga Manggagawa
3. Komersyal Na Pananagutan Sa Sasakyan

Maaaring i-waive ang Kabayaran sa Mga Manggagawa at insurance sa 
sasakyan kung hindi naaangkop ang mga ito sa pinopondohang programa. 
Upang humiling ng waiver, magsumite ng nakasulat na affidavit sa iyong 
Espesyalista ng Programa na naglalahad ng pagkakasakop na nais mong 
i-waive at ang dahilan kung bakit naniniwala kang hindi ito dapat i-atas. 
Susuriin ng Tagapamahala ng Panganib ng Lungsod ang waiver at siyang 
gagawa ng pinal na kapasiyahan.

KINAKAILANGANG WIKA PARA SA
MGA CERTIFICATE NG INSURANCE:

Dapat ipahayag ng mga certificate ang sumusunod:
• Pangalan at address ng DCYF na nakalista bilang may hawak ng certificate
• Dapat tumugma ang may hawak ng insurance sa pangalan ng ahensyang 

nasa kasunduan sa grant
• Pinangalanan ang Lungsod at County bilang dagdag na naka-insure - 

tingnan ang tamang paggamit ng mga salita sa ibaba
• Ang lahat ng polisiya ay dapat magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na 

paunang nakasulat na paunawa sa Lungsod ng pagkansela
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IBA PANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGKAKASAKOP SA 
INSURANCE:

• Mga Subcontractor: Ang lahat ng subcontractor ay dapat mayroong parehong pagkakasakop sa insurance 
na tulad ng pangunahing ahensya. Kailangan ang mga dokumentong ito alinsunod sa kasunduan sa grant 
(tingnan ang Seksyon 10.9 para sa higit pang impormasyon). Ang pangunahing ahensya ang responsable 
sa pagkuha ng mga certificate ng insurance at dapat pangalanan bilang dagdag na naka-insure na partido. 
Hindi mangongolekta ng mga certificate ng insurance ang DCYF para sa mga subcontractor. Ang mga grantee 
ang responsable sa pangongolekta at pagpapanatili ng lahat ng dokumento ng pagkakasakop sa insurance. 
Susuriin ng DCYF ang lahat ng certificate ng insurance sa panahon ng Taunang Pagbisita para sa Pagsubaybay 
sa Pananalapi & Pagtalima.

• Higit Pang Mga Detalye: Para sa karagdagang impormasyon sa mga uri at halaga ng kinakailangang pagkakasakop 
sa insurance, tingnan ang Artikulo 10 ng Kasunduan sa Grant. 

• Samantalang hindi kinakailangan, inirerekomenda ng DCYF sa mga grantee at sa mga lupon nila na magsaalang-
alang ng mga patakaran bukod sa tatlong batayang iniaatas para sa isang grant. Kasama sa iba pang karaniwang 
uri ng insurance ang fidelity o katapatan, mga direktor at opisyal, ari-arian, at aksidente. Ang tagapagdala ng 
iyong insurance ay makakapagbigay ng higit pang impormasyon at mga tantiya ng presyo para sa mga ito at 
iba pang available na polisiya.

Uri ng Pagkakasakop Mga Limitasyon ng 
Pananagutan

Kinakailangang Wika Para Sa 
Mga Certificate ng Insurance

Mga Kondisyon para sa 
Waiver

Komersyal na 
Pangkalahatang 
Pananagutan, kabilang 
ang pagkakasakop sa Pag-
aabuso at Pagmomolestiya

$1,000,000
(isang milyon)

Ang Lungsod at County ng San 
Francisco, ang mga opisyal, 
ahente, at empleyado nito na 
papangalanan bilang dagdag na 
naka-insure.

Hindi available ang waiver

Kabayaran sa Mga 
Manggagawa

$1,000,000
(isang milyon)

Walang empleyado ang 
grantee

Komersyal Na Pananagutan 
Sa Sasakyan

$1,000,000
(isang milyon)

Ang Lungsod at County ng San 
Francisco, ang mga opisyal, 
ahente, at empleyado nito na 
papangalanan bilang dagdag na 
naka-insure.

Hindi gumagamit ang 
ahensya ng mga sasakyan 

para sa programa nito
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SEKSYON XII:
KAGAMITAN/
MGA SUPLAY NG 
PROGRAMA NA HINDI 
PINOPONDOHAN
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Kapag hindi na pinopondohan ang isang programa, ang grantee ang 
responsable sa pagsasabi sa DCYF tungkol sa lahat ng kagamitan at suplay na 
binili gamit ang mga pampublikong pondo nito. Ang DCYF ang magkakaroon 
ng natatanging responsibilidad na pagpasyahan kung anong mangyayari sa 
lahat ng kagamitan at suplay na binili gamit ang mga pondo ng grant nito. 
Sa karamihan ng kalagayan, inaasahan ng departamento na mananatiling 
available ang mga item na ito para sa paggamit ng publiko, at maaari nitong 
itagubilin sa grantee na magsagawa ng mga pagsasaayos upang ilipat ang 
mga item sa ibang nonprofit. Maaaring humiling ng nakasulat na paunawa, 
kung kinakailangan, sa DCYF.



62

SEKSYON XIII:
PATAKARAN SA PAG-
AUDIT NG DCYF
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Bumuo ang DCYF ng pormal na patakaran na nagbabalangkas kung kailan 
hihingiin sa isang organisasyong tumatanggap ng mga pondo ng grant na 
magsagawa ng independiyenteng pinansyal na pangangasiwa sa anyo ng 
isang audit o rebyu. Ang mga kaganapang ito ay dapat isagawa ng isang CPA 
firm o iba pang kwalipikadong organisasyon o indibidwal, at sumunod sa mga 
pangkalahatang tinatanggap na mga prinsipyo sa accounting ng nonprofit.

May tatlong kalagayan kung saan hihingin sa isang ahensya na sumailalim 
sa pinansyal na audit o rebyu. Ang una ay batay sa laki ng kabuuang badyet 
ng organisasyon, ang pangalawa ay sa kabuuang halaga ng pondo ng DCYF 
na natatanggap nito, at ang pangatlo ay sa halaga ng mga pondo ng DCYF 
kumpara sa laki ng kabuuang badyet ng organisasyon. Ang mga detalye ng mga 
pangangailangan sa bawat isa sa tatlong kategoryang ito ay ang sumusunod:

LAKI NG BADYET:
• Ang lahat ng ahensyang may badyet na $750,000 o higit pa ay dapat 

sumailalim sa buong audit.
• Ang lahat ng ahensyang may badyet na nasa pagitan ng $500,000 at 

$750,000 ay dapat suamilalim sa pinansyal na rebyu.

PAGPOPONDO – KABUUANG HALAGA:
• Ang lahat ng ahensyang tumatanggap ng $250,000 o higit pa sa pondo 

ng DCYF ay dapat sumailalim sa buong audit. Maaaring magmula ito sa 
iisang award o pinagsama-sama mula sa ilang grant ng DCYF.

• Ang lahat ng ahensyang tumatanggap ng $100,000-$250,000 sa pondo 
ng DCYF ay dapat sumailalim sa pinansyal na rebyu. Ito ay maaaring 
mula sa isang award o pinagsama-sama mula sa iba't ibang grant.

PAGPOPONDO – KUMPARA SA LAKI NG 
BADYET:

• Ang lahat ng ahensyang tumatanggap ng pondo ng DCYF na katumbas 
ng 75% o higit pa sa buong badyet sa pagpapatakbo nito ay dapat 
sumailalim sa pinansyal na rebyu.

Kapag pumasok ang isang organisasyon sa maraming kategorya, ang default 
na kahingian ay ang pagpapailalim sa isang audit. Dagdag pa, inilalaan ng 
DCYF ang karapatang humingi ng pinansyal na audit o rebyu mula sa alinmang 
grantee batay sa mga espesyal na kalagayan.
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SEKSYON XIV:
MGA PATNUBAY SA 
MGA PAMANTAYAN 
& PATAKARAN SA 
NUTRISYON NG DCYF
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Ang pamantayan sa nutrisyon ng DCYF ay hindi lamang naglalayong kontrolin 
ang mga mapagkukunan ng pagkain, sa halip ay suportahan ang nutrisyon 
at lumikha ng mas malulusog na kapaligiran para sa mga bata, kabataan, at 
pamilya. Ang mga patakaran ng DCYF ay naglalayong suportahan ang mga 
programa sa pagpapatibay nila sa pamantayan sa nutrisyon ng DCYF.

MGA PATNUBAY SA PATAKARAN PARA 
SA PAGPAPATUPAD NG PAMANTAYAN SA 
NUTRISYON
Para sa 2018-23 na cycle ng grant, ang lahat ng programang naghahain ng 
pagkain sa mga kabataan ay dapat magkaroon ng pormal at nakasulat na 
patakaran sa nutrisyon. Dapat ilarawan ng patakarang ito ang uri ng pagkain 
at inuming ibibigay sa mga kabataan at ang paraan ng programa kung paano 
at kailan ihahain ang mga bagay na ito. Ang lahat ng patakaran ay dapat 
isumite sa DCYF bago ang Enero 1, 2019.

Upang makasunod sa Pamantayan sa Nutrisyon ng DCYF, dapat kasama sa 
lahat ng patakaran ang sumusunod na batayang elemento:

• Dapat regular na gawing available ang masusustansyang pagkain, 
habang nililimitahan ang mga hindi masustansyang pagkain.

Sa pagsisikap na itaguyod ang kalusugan at nutrisyon, pinagtibay ng DCYF 
ang sumusunod na pamantayan sa nutrisyon para sa pagkain at mga inuming 
ibinibigay sa mga bata at kabataan sa lahat ng pinopondohang programa. 
Naaangkop ang pamantayang ito sa alinmang grantee na nag-aalok ng pagkain 
o merienda bilang bahagi ng programa nito.

Nagbibigay ang programa ng masusustansyang 
pagkain at inumin sa mga kalahok, nililimitahan nito 
ang mga hindi masusustansyang pagkain, binibigyan 
nito ng diin ang mga naaangkop na dami ng bahagi, at 
hinihikayat nito ang mga tauhan na maging modelo 
ng malulusog na pag-uugali sa pagkain. Hinihikayat ng 
programa ang mga kabataan na uminom ng tubig, at 
iniiwasan ang paghahain ng mga inuming pinatamis 
ng asukal tulad ng softdrinks o sports drinks.

PAMANTAYAN SA 
NUTRISYON NG DCYF
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 › Para sa mga layunin ng Pamantayan sa Nutrisyon ng DCYF, kasama sa masusustansyang pagkain ang 
mga prutas at gulay, mga pagkaing mababa sa idinagdag na asin o pampatamis, mga pagkaing hindi 
gaanong ipinroseso na walang hindi kinakailangang preservative, mga pagkaing gawa sa mga whole 
grain, at mga pagkaing gawa sa low fat dairy at/o mga karneng pinagmumulan ng protina.

 › Para sa mga layunin ng Pamantayan sa Nutrisyon ng DCYF, kasama sa mga hindi masusustansyang 
pagkain ang mga pagkaing may trans fat, mga whole-milk na dairy products at hindi karneng protina, 
mga piniritong merienda (tulad ng mga sitsirya at fries), mga pagkaing mayaman sa idinagdag na 
asukal at/o sodium, kendi at mga baked na pagkain (tulad ng mga pastry o cookie).Dapat maging 
available ang tubig sa lahat ng panahon, at hikayatin ang mga kabataan na uminom ng tubig. Dapat 
magkaroon ng regular na access sa tubig sa gripo ang mga kabataan.

• Alinsunod sa batas ng San Francisco, hindi dapat, sa anumang kalagayan, maghain ng mga inuming pinatamis 
ng asukal ang mga programa. Kasama sa inuming pinatamis ng asukal ang anumang inuming may idinagdag na 
asukal (hindi natural na umiiral). Ang asukal ay maaaring ilista sa ilalim ng iba't ibang pangalan, na maaaring 
kabilangan ng: asukal, high-fructose corn syrup, corn sweetener, corn syrup, dextrose o fruit juice concentrates. 
Kabilang sa mga inuming pinatamis ng asukal ang softdrinks, sports drinks, at fruit juice. Ang mga 100% fruit o 
vegetable juice at low-o non-fat na gatas ay mga katanggap-tanggap na alternatibo ng tubig. Pinahihintulutan 
ang chocolate milk o inuming tsokolateng may gatas kung naglalaman ito ng hindi lalampas sa 40 gramo ng 
kabuuang asukal (natural na umiiral at mula sa mga idinagdag na caloric na pampatamis) kada 12 onse. Dapat 
magbigay ang mga programa ng masustansyang merienda kung magtatrabaho nang dalawang oras o higit pa. 
Maaaring ihain ang merienda anumang oras na italaga ng programa.

• Ang lahat ng pagkain ay dapat ihain sa ligtas at malinis na kapaligiran.
• Anumang pagkaing inihahain sa isang programa ay dapat maayos na iimbak, kabilang ang nabubulok at hindi 

nabubulok na pagkain. Ang mga lugar na naghahain ng mga meriendang nangangailangan ng refrigeration, 
tulad ng gatas o keso, ay dapat magkaroon ng naaangkop na kagamitan sa mismong lugar.

• Dapat nakalagay ang masustansyang nutrisyon sa nilalaman ng programa at aktibo itong itaguyod ng mga 
tauhan.

Nakalista sa ibaba ang ilang karagdagang suhestyon para sa paglikha ng kapaligirang sumusuporta sa masusustanyang 
pagpili ng pagkain at inumin:

• Dapat bigyang-diin ng programa ang mga naaangkop na dami ng bahagi. Labis na nag-iiba-iba ang mga 
naaangkop na laki ng bahagi para sa kabataan at maaari itong magdepende sa maraming salik, tulad ng edad, 
komposisyon ng katawan, at lebel ng pisikal na aktibidad. Sa pangkalahatan, dapat bigyan ng sapat na pagkain 
ang mga kabataan upang iwasan ang pagkagutom, subalit hindi dapat hikayatin ang labis na pagkain o sobrang 
laki ng mga bahagi. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ipapaalam ang mga naaangkop na 
laki ng bahagi, bisitahin ang http://teamnutrition.usda.gov/Healthy/nc_portions.html o http://www.cdc.gov/
nutrition/everyone/index.html

• Ang mga tauhan ng programa ay modelo ng malulusog na ugali sa pagkain. Isa sa mahahalagang paraan para 
maging modelo ang mga tauhan ng malulusog na pag-uugali ay sa pamamagitan ng hindi pagkonsumo ng mga 
hindi masusustansyang pagkain o inumin sa paligid ng mga kabataan. Dagdag pa, maaaring maging modelo 
ang mga tauhan ng malulusog na pag-uugali sa pamamagitan ng pagkain ng parehong merienda na kinakain 
ng mga kabataan at pag-upo kasama ng mga kabataan sa oras ng merienda o pagkain. Kapag nagdala ang mga 
tauhan ng anumang inumin o pagkain galing sa labas, dapat itong tumugma sa pangkalahatang pamantayan 
sa nutrisyon; maaari pa ngang hikayatin ng mga tauhan ang mga kabataan na tikman ang kanilang pagkain o 
merienda (kung pahihintulutan ng programa).

• Dapat maghain ang mga programa ng iba't ibang pagkain na may layuning mag-alok ng magkakaibang hanay 
na nagpapakita ng kultura at tradisyon ng kanilang mga kalahok tuwing maaari. Dapat mailantad ang mga 
kabataan sa mga bago at iba't ibang pagkain.

• Dapat masangkot ang mga pamilya sa mga pagsisikap ng programa sa masustansyang pagkain at inumin. 
Dapat makatanggap ang mga pamilya ng kopya ng patakaran sa nutrisyon ng programa at isaalang-alang ang 
paglulunsad ng mga kaganapan tulad ng gabi ng malusog na pamilya.

• Kapag naghahain ng hindi masusustansyang pagkain sa mga pagdiriwang o espesyal na kaganapan, tiyaking 
mayroon ding masusustansyang pagkain. Pinakamainam na ihain ang mga pagkaing ito nang magkasama sa 

http://teamnutrition.usda.gov/Healthy/nc_portions.html
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/index.html
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/index.html
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paraang parehong magiging kaakit-akit ang mga ito at magbibigay ito sa 
kabataan ng pagkakataong gumawa ng malulusog na pagpili.

• Hanggang sa saklaw na maaari, hindi dapat gamitin ang pagkain bilang 
premyo o parusa. Limitahan ang paggamit ng pagkain bilang paraan 
upang gantimpalaan ang tagumpay o magandang pag-uugali ng mga 
kabataan; sa kabilang banda, huwag limitahan o bawiin ang pagkain 
bilang kaparusahan o anyo ng pamamahala sa pag-uugali.

LIMITASYON SA PAGGASTA PARA SA PAGKAIN
Hinihikayat ng DCYF ang mga grantee na magbigay ng masusustansyang 
pagkain at inumin habang nagsasagawa ng mga responsableng desisyon 
sa pananalapi tungkol sa kung paanong makukuha ang kanilang mga item. 
Itinakda ng departamento ang maksimum na halaga na maaaring gastusin 
ng isang programa sa isang pagkain o meal sa $2.50 kada kabataan. Upang 
matugunan ang hangganang ito, dapat isaalang-alang ng mga programa 
ang pagbili ng pagkain nang bultuhan tuwing maaari. Dapat ipakita ng mga 
grantee na nag-aalok ng pagkain sa kanilang mga planong ipatutupad ang 
halagang binabadyet nila para sa bawat kabataan, sa bawat pagkain.

PROGRAMANG NUTRISYON NG DCYF
Ang mga programang lumalahok sa isang programang nutrisyon na iniisponsor 
ng DCYF, tulad ng Summer Lunch Program o School Year Supper and Snack 
program, ay awtomatikong ituturing bilang tumatalima sa patakaran 
sa nutrisyon ng departamento. Ang mga programang ito ay maingat na 
pinag-aralan ng departamento at napagpasiyahang tumutugon sa aming 
pamantayan.

Mahigpit na hinihikayat ang mga grantee na lumahok sa mga programang 
ito upang makapagbigay sa kabataan ng access sa masusustansyang pagkain 
nang walang gagastusin ang ahensya. Ang DCYF, sa pakikipagtulungan sa 
USDA, ang magbabayad ng lahat ng pagkain at bayad sa delivery upang 
direktang magdala ng mga pananghalian tuwing summer at mga hapunan 
at merienda sa taon ng pag-aaral sa mga programa. Malaki ang matitipid ng 
isang programa sa mga gastusin. Halimbawa, kung nagbibigay ng merienda sa 
20 kabataan nang tatlong beses sa isang linggo sa buong taon ng pag-aaral, 
magbabayad ang isang programa ng mahigit $5,000 sa pagkain, nang hindi 
pa kasama ang oras ng mga tauhan para bilhin at ihanda ang mga item. Ang 
paglahok sa programang nutrisyon ng DCYF ay mag-aalis ng gastusing ito at 
maglilibre ng pondo para sa iba pang paggamit ng programa.

Kung interesado kayo sa mga programang nutrisyon ng DCYF, kontakin ang 
iyong Espesyalista ng Programa para sa higit pang impormasyon.
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& GAWI SA 
PAGKAPRIBADO
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Inilalarawan ng seksyong ito ang mga patakaran at gawi ng DCYF kaugnay 
ng pangongolekta, paggamit, at pamamahala ng personal na makikilalang 
impormasyon at walang pagkakakilanlang data ng survey. Upang 
masubaybayan ang mga grant at matasa ang mga pinopondohang serbisyo, 
nangongolekta ang departamento ng iba't ibang impormasyon mula sa 
mga grantee tungkol sa mga serbisyong ibinibigay nila at mga kliyenteng 
pinaglilingkuran nila. Kinikilala ng DCYF na pinahahalagahan ng Saligang 
Batas ng California ang pagkapribado bilang hindi maipagkakait na karapatan 
at tapat ito sa pagprotekta sa kompidensyalidad ng impormasyon na 
pinagkatiwala rito alinsunod sa lokal, pang-estado, at pederal na batas.

Layunin
Hinihingi ng DCYF sa mga grantee na mag-ulat sa departamento ng iba't 
ibang impormasyon tungkol sa mga serbisyong ibinibigay nila para sa layunin 
ng pagsubaybay at pagtatasa ng mga pinopondohang serbisyo. Kabilang sa 
data na kinokolekta at iniuulat ng mga grantee sa DCYF ang mga personal na 
makikilalang impormasyon, tulad ng mga pangalan, petsa ng kapanganakan, 
at address, gayundin ang mga walang pagkakakilanlan at may boluntaryong 
kalahok na mga survey. Ginagamit ng DCYF ang impormasyong iniuulat ng 
mga grantee upang maunawaan ang mga populasyong pinaglilingkuran ng 
mga programang pinopondohan ng DCYF at upang matiyak na magkakaroon 
ng access sa mga serbisyo ang mga pinakabulnerableng bata, kabataan, at 
pamilya ng San Francisco.

PANGONGOLEKTA NG 
PERSONAL NA MAKIKILALANG 
IMPORMASYON

Contract Management System ng DCYF
Nag-uulat ang mga contractor ng impormasyon sa DCYF gamit ang isang 
ligtas at elektronikong sistema ng pag-iinvoice at pag-uulat na tinatawag na 
DCYF Contract Management System (CMS). Nakikipagkontrata ang DCYF sa 
Cityspan, isang cloud-based na tagapagbigay ng mga sistema ng pamamahala 
ng data para sa pagsubaybay sa mga programa ng panlipunang serbisyo, 
upang pamahalaan at ipatupad ang CMS. Limitado sa mga indibidwal na 
may CMS user account ang access sa CMS, at ibayo pang nililimitahan ang 
mga pahintulot para basahin ang personal na makikilalang impormasyon na 
ipinapasok sa CMS (tingnan ang seksyon ng "Paggamit at Pagsisiwalat ng 
Personal na Makikilalang Impormasyon" sa ibaba para sa higit pang detalye).
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Pagbabahagi ng Data sa San Francisco Unified School District
Pumasok sa pakikipagtuwangan ang DCYF sa San Francisco Unified School District (SFUSD) upang ipatupad ang 
pag-uulat sa CMS para sa cycle ng pagpopondo ng 2018-23. Ang pagtutuwangang ito ay makakatulong sa DCYF at 
SFUSD na subaybayan ang paglahok ng mga estudyante sa mga programang pinopondohan ng DCYF at unawain ang 
mga epekto ng mga programa sa mga resultang pang-edukasyon ng mga estudyante. Dagdag dito, makakatulong 
ang pagtutuwangan upang pasimplehin ang pagpapasok ng data sa CMS para sa mga grantee ng DCYF. Ang mga 
tuntunin ng pagtutuwangan ay nakadokumento sa isang kasunduan sa pagbabahagi ng data na pinagtibay ng DCYF, 
SFUSD, at Cityspan noong Disyembre 2017.1 Dahil sa mga tuntunin ng kasunduang DCYF-SFUSD-Cityspan, iniaatas 
ng DCYF sa bawat isa sa mga grantee nito na magpatupad ng Memorandum of Understanding (MOU) sa SFUSD 
bago i-access ang personal na makikilalang data ng estudyante na inimport sa CMS mula sa mga system ng SFUSD. 
Maaaring limitahan ng DCYF ang access sa CMS hanggang sa magkaroon ang grantee ng aktibo at pinagtibay na 
MOU sa SFUSD.

Pangongolekta ng Mga Form ng Pahintulot upang Awtorisahan ang 
Pagbabahagi ng Data
Dahil sa mga tuntunin ng kasunduan nito sa SFUSD at Cityspan, iniaatas ng DCYF sa bawat isa sa mga grantee nito 
na mangolekta ng mga form ng nakasulat na pahintulot na nagpapahintulot sa pagbabahagi ng mga sumusunod na 
impormasyon sa DCYF at SFUSD:

• Personal na impormasyon, tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at address;
• Demograpikong impormasyon, tulad ng lahi/etnisidad at pagkilala sa kasarian; 
• Impormasyon sa edukasyon, tulad ng pangalan ng paaralan at baitang;
• Paglahok sa mga aktibidad at serbisyo, tulad ng mga petsa ng pagdalo at mga oras ng pagdalo; at
• Mga walang pagkakakilanlan at mga boluntaryong survey sa karanasan ng kabataan.

Gumawa ang DCYF ng sample na form ng pahintulot para sa mga grantee para baguhin at ipatupad sa mga magulang/
tagapangalaga at mga kabataang kalahok na mahigit 18 taong gulang sa panahon ng pagpaparehistro sa programa, 
na naglalakip ng kinakailangang wika para makuha ang pahintulot. 2  Inaasahan ng DCYF na magpapanatili ng naka-
file na nilagdaang form ng pahintulot ang mga grantee, sa elektroniko o papel na anyo, para sa pana-panahong 
pagsusuri at inspeksyon.

Hindi inaasahan o inaatasan ng DCYF ang mga grantee nito na mag-ulat ng anumang personal na impormasyon 
para kung saan hindi pinahihintulutan o ipinagbabawal ng batas ang pagsisiwalat ng naturang impormasyon sa 
DCYF. Halimbawa, hindi hinihiling ng DCYF na i-ulat ng mga grantee nito sa CMS ang anumang protektadong 
impormasyong pangkalusugan na nakapartikular sa isang indibidwal at kinokontrol ng Health Insurance Portability 
and Accountability Act of 1996 (HIPAA).

PAGGAMIT AT PAGSISIWALAT NG PERSONAL NA 
MAKIKILALANG IMPORMASYON
Ang DCYF ay seryoso sa pagprotekta sa kompidensyalidad ng personal na makikilalang impormasyon na 
pinagkakatiwala rito at para kung saan ay nagsasagawa ito ng mga kasanayan upang limitahan ang access sa data, 
limitahan ang paggamit ng data sa mga layuning tinukoy sa itaas, at tiyakin na anumang mga ulat o buod ng data ay 

1 Makakakuha ng kopya ng nilagdaang kasunduan sa DCYF website.
2 Para sa kopya ng sample na form at dagdag na mga tagubilin kaugnay ng pangongolekta ng mga form ng pahintulot, tingnan ang website ng DCYF.
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inihanda sa paraan na hindi makikilala ang mga pinagbabatayang indibidwal. 
Dagdag dito, dahil sa pakikipagkasundo ng DCYF sa SFUSD at Cityspan, 
anumang mga rekord sa CMS na may kaugnayan sa estudyante ng SFUSD ay 
pinagmamay-arian at kinokontrol ng SFUSD. Ang pederal na batas, kabilang 
ang, ngunit hindi limitado sa Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA), at batas ng estado, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa California 
Education Codes seksyon 49073 et seq., ang namamahala sa pagsisiwalat, 
paggamit, at muling pagsisiwalat ng naturang data.

Access sa Personal na Makikilalang 
Impormasyon
Nililimitahan ng DCYF ang access sa personal na makikilalang impormasyon 
na pinananatili sa CMS at sa mga internal na file system ng DCYF sa 
maliit na bilang ng tauhan sa yunit ng Data and Evaluation at Information 
Technology ng kagawaran. Maaaring i-access at suriin ng mga tauhang ito 
ang mga personal na makikilalang impormasyon sa layunin ng pagtitiyak ng 
kalidad ng data at pagiging maaasahan at pagbibigay ng teknikal na tulong 
at suporta sa information technology. Walang access ang ibang tauhan ng 
DCYF sa personal na makikilalang impormasyon na pinananatili sa CMS o sa 
mga internal na file system ng DCYF. Dapat aralin at lagdaan ng sinumang 
tauhan ng DCYF na may access sa personal na makikilalang impormasyon 
ang isang kasunduan sa pagiging kompidensyal bago tumanggap ng access 
sa data.Bilang mga tagapangasiwa ng system para sa CMS, pinananatili ng 
mga tauhan ng Cityspan ang pagiging kompidensyal at kaligtasan ng CMS. 
Nagpapatupad ang Cityspan ng mga pananggalang upang matiyak na tanging 
mga contractor ng DCYF na may pinagtibay at umiiral na MOU sa SFUSD ang 
pinahihintulutang mag-access sa mga personal na makikilalang impormasyon 
ng mga estudyante sa CMS. Ipinagbabawal ng mga patakaran ng Cityspan 
ang pagsisiwalat ng personal na impormasyong pinananatili sa mga system 
na ito sa ngalan ng mga customer nito at ipinagbabawal nito ang anumang 
paggamit ng impormasyon para sa mga layuning komersyal.

Bukod sa mga tauhan ng DCYF at Cityspan na inilarawan sa itaas, tanging mga 
tauhan ng grantee na nangangailangan ng access sa CMS na susunod sa mga 
kahingian sa pag-uulat ng DCYF ang may access sa personal na makikilalang 
impormasyon doon. Pinahihintulutan ng DCYF ang mga lumagda mula sa 
mga ahensya (sa pangkalahatan ay mga ehekutibong direktor) na lumikha at 
pamahalaan ang mga user account sa CMS sa ngalan ng kanya-kanya nilang 
ahensya. Ang mga lumagda mula sa mga ahensya ay may kakayahang italaga 
ang mga user account na may mga pahintulot na i-ulat at tingnan ang mga 
personal na makikilalang impormasyon sa CMS. Inaasahan ng DCYF ang mga 
grantee na pamamahalaan ang kanilang mga user account nang sa gayon ay 
malilimitahan ang access sa personal na makikilalang impormasyon  sa CMS 
sa mga tauhang awtorisadong tingnan at i-ulat ang naturang data.

Mga Limitasyon sa Paggamit at Pag-uulat
Regular na sinusuri ng DCYF ang data na pinananatili sa CMS at sa mga 
internal na file system ng kagawaran upang masubaybayan at matasa ang 
mga pinopondohang serbisyo. Sa paghahanda ng mga ulat sa pagsusuri na 
naglalarawan sa mga pinopondohang serbisyo at sa mga bata, kabataan, 
at mga pamilyang pinaglilingkuran, maingat ang DCYF na ihanda lamang 
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ang pinagsama-samang antas na mga walang pagkakakilanlang ulat, tsart, at talahanayan na hindi nagbibilang ng 
anumang personal na makikilalang impormasyon ng isang indibidwal na kalahok sa mga serbisyo. Kabilang dito 
ang anumang impormasyon na maaaring gamitin ng makatuwirang miyembro ng paaralan o komunidad ng isang 
indibidwal, kasabay ng iba pang magagamit na impormasyon, upang makilala ang indibidwal.

Ang pakikipagkasundo ng DCYF sa Cityspan at SFUSD ay naglalagay ng mga limitasyon sa paggamit ng mga grantee 
ng data ng mga estudyante ng SFUSD sa CMS. Maaari lamang gamitin ng mga grantee ang mga impormasyon ng 
estudyante upang mag-enroll ng mga estudyante sa mga programang pinopondohan ng DCYF sa CMS at upang 
magpasok ng may kaugnayang impormasyon sa paglahok sa system. Anumang mga ulat ng CMS na nilikha ng mga 
grantee mula sa CMS na may kasamang personal na makikilalang impormasyon ay maaari lamang gamitin para sa 
layunin ng paghahatid ng serbisyo, at maaari lamang kabilangan ang mga ulat ng mga estudyanteng kasalukuyang 
naka-enroll sa pagpoprograma.

Pagsisiwalat ng Personal na Makikilalang Impormasyon
Ang lahat ng rekord ng CMS na nauugnay sa mga estudyante ng SFUSD ay pinagmamay-arian at kinokontrol ng SFUSD 
at kung gayon ay protektado ng mga pederal at pang-estadong batas na namamahala sa paggamit, pagsisiwalat, at 
muling pagsisiwalat ng mga rekord ng edukasyon ng estudyante. Hindi magsisiwalat ang DCYF ng anumang personal 
na makikilalang impormasyon sa CMS sa mga ikatlong partido maliban kung nakakuha ng paunang nakasulat na 
pahintulot ang DCYF na nagpapahintulot sa naturang pagsisiwalat o nakakuha ang ikatlong partido ng tamang 
awtorisasyon mula sa SFUSD.

Regular na nakikipagkontrata ang DCYF sa mga pananaliksik ng ikatlong partido at mga kompanya ng pagtatasa 
upang subaybayan at tasahin ang mga serbisyong pinopondohan ng DCYF. Bago i-access ang personal na makikilalang 
impormasyon mula sa CMS, ang mga ikatlong partidong kompanya na ito ay dapat magkaroon muna ng kasunduan 
sa SFUSD na nagpapahintulot ng pag-access sa data para samga layunin ng pananaliksik at pagtatasa. Ang lahat ng 
iba pang ikatlong partido, tulad ng iba pang mga ahensya ng Lungsod, na naghahangad na magkaroon ng access 
sa personal na makikilalang impormasyon sa CMS subalit hindi nakakuha ng paunang nakasulat na pahintulot ay 
dapat sumunod sa mga patakaran at proseso ng SFUSD sa pagkuha ng access sa data.3 Ang ibayong pagsisiwalat 
ng anumang personal na makikilalang impormasyon ng mga ikatlong partidong may access sa data mula sa CMS ay 
ipapailalim sa mga pederal at pang-estadong batas na namamahala sa mga rekord ng edukasyon ng mga estudyante.

PANGONGOLEKTA NG MGA SURVEY SA KALAHOK

Nilalaman at Pangangasiwa
Maaaring hingin ng DCYF sa mga grantee na magpatupad ng mga walang pagkakakilanlang survey sa mga kalahok sa 
buong cycle ng pagpopondo upang tulungan ang kagawaran na maunawaan ang mga karanasan ng kabataan sa mga 
programang pinopondohan ng DCYF at kung paano gumagana ang mga programa. Ang mga survey, na nag-iiba-iba 
batay sa lugar na pinagseserbisyuhan at/o estratehiya kung paanong pinopondohan ang isang grantee, ay tumatagal 
ng humigit-kumulang 15 minuto para makumpleto at binubuo ng mga tanong na dinisenyo upang masukat ang mga 
karanasan at kakayahan ng mga kalahok ayon sa pagkakaugnay ng mga ito sa paglahok sa programa.

Bagama't inaasahan ng DCYF na hihikayatin ng mga grantee ang mga kalahok na kumpletuhin ang survey, boluntaryo 
ang pagsagot ng mga kalahok. Maaaring piliin ng mga sasagot sa survey na sagutan ang lahat, ilan, o wala sa mga 
tanong na iniharap. Dinisenyo ng DCYF ang mga tanong sa survey nang sa gayon ay maging maliit o walang magiging 
kaakibat na panganib ang pagkumpleto ng survey para sa mga kalahok. Hindi hinihingi sa mga kalahok na isulat ang 

3 Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa website ng SFUSD sa: http://web.sfusd.edu/Services/research_public/default.aspx. 

http://web.sfusd.edu/Services/research_public/default.aspx
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kanilang mga pangalan sa survey o magbigay ng impormasyon na maaaring 
gamitin upang indibidwal silang makilala.

Pag-uulat at Pagsisiwalat ng Mga Resulta
Maingat ang DCYF na ihanda lamang ang mga buod na ulat, tsart, at 
talahanayan ng mga resulta ng survey upang protektahan ang pagkapribado 
ng mga sumagot. Upang mapaliit ang tsansa na makilala ang sumagot, 
nagpapanatili ang DCYF ng mga buod ng mga resulta ng survey para sa mga 
programa kung saan maliit ang bilang ng mga sumagot (sa pangkalahatan ay 
mas mababa sa 10 sumagot).

Ang mga ikatlong partido na interesado sa walang pagkakakilanlang data ng 
survey ay dapat magkumpleto ng Aplikasyon para sa Paghiling ng Data at 
magpatupad ng Kasunduan sa Paggamit ng Data sa DCYF na naglalagay ng 
mga limitasyon sa kanilang paggamit ng data.4 Hindi maglalabas ang DCYF 
ng mga indibidwal na sagot sa survey sa alinmang ikatlong partido na hindi 
sumunod sa mga prosesong ito o hindi kumuha ng paunang nakasulat na 
awtorisasyon para i-access ang data.

4 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang website ng DCYF.
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Sinusuportahan ng DCYF ang paggamit ng mga isponsor sa pananalapi ng mga 
grantee nito. Ang mga limitasyon ng traditional 501 (c)(3) nonprofit model, 
kasama ng mga hamon ng pagpapatakbo ng anumang uri ng organisasyon 
sa San Francisco, ay dahilan para maging kapaki-pakinabang na desisyon 
ang paggamit ng isponsor sa pananalapi para sa maraming organisasyong 
naglilingkod sa komunidad.

May dalawang pagkakataon kung saan pinahihintulutan ang isang grantee 
na gumamit ng isponsor sa pananalapi. Ang una ay kapag walang sariling 
501 (c)(3) status ang organisasyon sa IRS. Kapag wala ang pagtatalagang ito, 
sa pangkalahatan ay hindi magagawa ng isang organisasyon na magbuo ng 
base ng pinag-ambagang kita, at malaki ang magiging disbentahe. Malaki ang 
maitutulong ng isponsor sa pananalapi at magpapahintulot ito ng malawak 
na hanay ng proyekto upang magkaroon ng tsansang makakuha ng suporta.

Ang ikalawang pagkakataon ay anumang sitwasyon kung saan malamang 
na makakatamasa ang programa ng signipikanteng benepisyo mula sa 
pagpapaisponsor ng pananalapi. Maaaring maging halimbawa ang isang 
nonprofit na ahensya na nagpasyang mas makabubuti rito ang pagpapalaya 
sa sarili nito mula sa administratibong hirap na dulot ng pagpapanatili ng 
sarili nitong 501(c)(3), at mas gugustuhin nang magkaroon ng relasyon sa isa 
pang ahensya. Maaari rin na gawin ng DCYF mismo ang pagpapasyang ito, at 
makikipagtulungan sa isang grantee upang makakuha ng isponsor.

Sa labas ng mga kalagayang ito, hindi tatanggapin ng DCYF ang balidong 
pagpapaisponsor ng pananalapi, at hindi ito magbibigay ng suporta sa isang 
organisasyon sa ilalim ng mga naturang kalagayan. Ang ilang partikular 
na pagkakataon kung saan hindi magbibigay ng pondo ang DCYF sa mga 
programang pangkomunidad, bilang bahagi ng patakaran nito, ay:

1. Mga Pass Through na Grant - Hindi nagbibigay ng pondo ang DCYF sa mga 
hindi kaanib na ikatlong partido, sa pamamagitan ng pagpapadaan nito 
sa mga kasalukuyang grantee. Ang lahat ng tatanggap ng pondo ng DCYF 
ay kailangang direktang makipagkontrata sa kagawaran sa pamamagitan 
ng mga naaprubahang pamamaraan, na maaaring kabilangan ng 
pagpapaisponsor ng pananalapi. Tandaan na hindi nito ipinagbabawal 
ang paggamit ng mga subcontractor, na sa depinisyon ay kaanib ng 
pangunahing grantee sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo.

2. Kabiguang Lumahok sa Isang Mapagkumpitensyang Proseso - Alinsunod 
sa Sek. 16. 108(i)(3) ng Saligang Batas ng Lungsod, "Maglulunsad ang DCYF 
ng mga mapagkumpitensyang solisitasyon para mapondohan ang mga 
serbisyo mula sa Pondo [ng Mga Bata at Kabataan]." Ang kasanayan ng 
kagawaran ay maglunsad ng bukas, transparent at mapagkumpitensyang 
kaganapan para Humingi ng Mga Panukala para sa lahat ng oportunidad 
sa mga grant. Hindi pinahihintulutan ng DCYF ang paggamit ng isponsor 
sa pananalapi ng mga organisasyon na hindi nag-file ng aplikasyon 
sa panahon ng naturang kaganapan sa pagtatamo subalit nais pa rin 
makatanggap ng mga pampublikong pondo sa ibang paraan. Ibig sabihin, 
hindi maaaring gamitin ng isang hindi nag-apply bilang isponsor sa 
pananalapi ang isang nonprofit na hindi nag-apply sa isang RFP, para 
lamang makinabang sa umiiral na kasunduan sa grante ng isponsor. Ang 
lahat ng grantee ng kagawaran ay dapat makibahagi sa mga RFP, direkta 
man o sa pamamagitan ng paggamit ng balidong isponsor sa pananalapi 
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na tumutugon sa lahat ng kahingian.

3. Pag-iwas sa Mga Patakaran ng Lungsod - Inaasahang susunod ang mga tatanggap ng mga grant ng kagawaran sa 
lahat ng kahingiang itatakda sa lehislasyon at mga regulasyon ng Lungsod. Hindi pinahihintulutan ang paggamit 
ng isponsor sa pananalapi upang iwasan ang anumang naturang obligasyon. Halimbawa, ang paggamit ng 
isang isponsor sa pananalapi na hindi matatagpuan sa Lungsod ay hindi magpapatawad sa pangangailangang 
magbayad ng minimum na pasahod ng San Francisco.

MGA KAHINGIAN AT REKOMENDASYON PARA SA MGA ISPONSOR SA 
PANANALAPI
Bilang pormal na contractor sa Lungsod at County ng San Francisco, inaasahan ang isponsor sa pananalapi, tulad ng 
alinmang grantee, na sundin ang lahat ng kahingiang nakatakda sa Saligang Batas ng Lungsod, Administrative Code, 
kasunduan sa grante, at gabay sa patakaran ng DCYF. Dagdag dito, dapat matugunan ng isponsor sa pananalapi ang 
sumusunod na mga kahingian upang maituring na balido:

• Magkaroon ng aktibong 501(c)(3) nonprofit na katayuan sa Internal Revenue Service
• Magpanatili ng sapat na tauhan at mga sistema sa pananalapi upang suportahan ang iniisponsor na programa
• Magpanatili ng sapat na reserba para sa pagpapatakbo upang suportahan ang iniisponsor na programa
• Sumailalim ng pinansyal na audit ng isang independiyente at sertipikadong public accountant taun-taon
• Mag-file ng Form 990 sa Internal Revenue Service taun-taon
• Magbigay, kapag hiniling, ng umiiral na badyet, balance sheet, at statement of cash flow para sa sarili nito at 

sa iniisponsor na programa
• Magpatupad ng nilagdaang Memorandum of Understanding sa iniisponsor na programa na naglalarawan sa 

mga inaasahan at responsibilidad ng parehong partido. Dapat ilarawan ng kasunduang ito kung aling modelo 
ng pagpapaisponsor ng pananalapi ang pinapasok.

Pagpapasiyahan ng Contracts and Compliance Team ng DCYF ang kasapatan ng imprastruktura ng isponsor sa 
pananalapi bago ang pagbibigay ng grant.

Bagama't mandatoryo ang mga aksyong nasa itaas, hinihikayat ang pinakamaiinam na kasanayan ng pagpapaisponsor ng 
pananalapi at sinusuportahan ito ng kagawaran, bagama't hindi naman talaga kinakailangan. Kabilang sa mga kasanayang 
ito ang:

• Pagkakaroon ng nagkakaisang prinsipyo sa iniisponsorang programa
• Pagkakaroon ng kongkretong patakaran sa pagpapapasok para sa mga bagong iniisponsorang programa
• Pagkakaroon ng pormal na ratipikasyon ng lupon ng mga direktor nito sa lahat ng bagong isponsorship
• Paglulunsad ng taunang pagsusuri ng piskal at programatikong pagganap ng iniisponsor na proyekta
• Pagbibigay ng teknikal na tulong at pagbubuo ng kakayahan sa iniisponsor na programa
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MGA KAHINGIAN AT REKOMENDASYON PARA 
SA MGA PROGRAMANG INIISPONSORAN NG 
PANANALAPI
Bagama't sa katunayan ay hindi sila mga contractor ng kagawaran, ang mga 
programang pinaiisponsoran ng pananalapi ay mga tunay na grantee, na 
mayroong lahat ng angkop na karapatan at responsibilidad. Ang mga programang 
ito ay inaasahang patatakbuhin sa ilalim ng parehong tuntunin at kondisyon 
tulad ng anumang pinopondohang organisasyon. Nag-iiwan lamang ito ng iisang 
pangunahing kahingian:

• Pagsunod sa lahat ng istandard na kahingian sa mga grantee ng DCYF

Tulad ng nabanggit kanina, hinihikayat at sinusuportahan ng kagawaran ang 
pagkakaroon ng pinakamaiinam na kasanayan para sa mga grantee na may 
isponsor sa pananalapi. Ang mga ito ay hindi mga pormal na kahingian. Kasama sa 
mga rekomendasyong ito ang:

• Pagkakaroon ng nagkakaisang prinsipyo sa isponsor sa pananalapi
• Pagpapanatili ng sapat na pondo sa pagpapatakbo upang suportahan ang 

pinondohan programa
• Paglilista ng pormal na Lupong Tagapayo upang ipaalam ang pagganap ng 

proyekto, kung saan naaangkop

Kung isinasaalang-alang ng inyong ahensya ang paglipat sa isang isponsor sa 
pananalapi sa panahon ng termino ng grant, pakikontak kaagad ang iyong 
Espesyalista ng Programa.
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Ang bawat grantee na tumatanggap ng pondo mula sa DCYF ay dapat mag-
file sa Tagapangasiwa ng Lungsod ng Taunang Economic Statement sa o bago 
ang Abril 1 ng bawat taon. Para sa higit pang impormasyon sa kahingiang ito, 
dapat kontakin ng mga grantee ang Tanggapan ng Tagapangasiwa ng Lungsod 
o Office of the City Administrator sa (415) 554-4851 o city.administrator@
sfgov.org, o bisitahin ang http://www.sfgsa.org/index.aspx?page=4698. 

mailto:city.administrator@sfgov.org
mailto:city.administrator@sfgov.org
http://www.sfgsa.org/index.aspx?page=4698


80

SEKSYON XVIII:
PAGBISITA PARA 
SA PAGSUBAYBAY 
SA PANANALAPI AT 
PAGSUNOD



81

MGA 
TALA

Ang bawat pinopondohang ahensiya ay tatanggap ng taunang Pagbisita para 
sa Pagsubaybay sa Pananalapi at Pagsunod mula sa mga kawani ng DCYF. 
Ang pagsusuri sa pananalapi ay HINDI isang audit kundi isang pagkakataong 
pabutihin ang kalidad at pagtutuluy-tuloy ng mga pamamaraan sa pananalapi 
at iba pang pamamaraan ng pagsunod.

Isa ang DCYF sa siyam na kagawaran ng lungsod na lumalahok sa Citywide 
Nonprofit Monitoring and Capacity Building Program (na tinatawag rin bilang 
Joint Monitoring). Taun-taon, pinagpapasiyahan ng isang grupo ng mga 
kinatawan mula sa mga kalahok na kagawaran kung aling mga grantee ang 
tatanggap ng pagsusuri ng panananalapi sa mismong kinaroroonan nito, ng 
pagtatasa ng sarili, o mapapatawad mula sa pagsubaybay. Ang mga grantee 
na kasama sa prosesong ito ay dapat tumatanggap ng pondo mula sa dalawa 
o higit pang kagawaran ng lungsod. Ang mga grantee na ito ay bibisitahin ng 
mga tauhan ng Lungsod mula sa bawat nagpopondong kagawaran sa Taunang 
Pagbisita para sa Pagsubaybay sa Pananalapi at Pagsunod.

Kapag ang isang Grantee ay nakakatanggap lang ng pondo mula sa DCYF, 
hindi sila magiging bahagi ng mga pagsisikap sa Joint Monitoring, ngunit 
makakatanggap ng pagtatasa sa Pananalapi at Pagsunod gamit ang form ng 
Pagsubaybay sa Pananalapi at Pagsunod na ginagamit sa buong lungsod, at 
nagtataguyod ng parehong mga pamantayan.

MGA PANGKALAHATANG PATNUBAY SA PAG-
IINVOICE:
a. Badyet para sa buong ahensya (global na badyet)
b. Inaasahang daloy ng pera
c. Plano sa paglalaan ng gastos
d. Pinakabagong na-audit na financial statement
e. Pinakahuling IRS Form 990
f. Manwal sa Mga Patakaran at Pamamaraan sa Pananalapi
g. Pinakabagong balance sheet para sa buong ahensya
h. Pinakabagong pahayag ng kita at kawalan (profit and loss statement) ng 

buong ahensya
i. Suportang dokumentasyon para sa lahat ng gastos kabilang ang payroll 
j. Mga timesheet para sa mga tauhang nakalista sa mga invoice
k. Pagfa-file ng tax form DE6 at 941
l. Kasalukuyang lupon ng mga direktor, mga katitikan ng pulong ng lupon, 

handbook ng lupon, mga by-law
m. Sunshine documentation (kung naaangkop)
n. Dokumentasyon ng subcontractor (kung naaangkop)
o. Lisensya (kung naaangkop)
p. Manwal ng Patakaran para sa Mga Tauhan
q. Mga file ng mga tauhang kawani
r. Plano sa Pang-emerhensiyang Pagpapatakbo
s. Mga Dokumento ng Americans with Disability Act
t. Numero ng DUNS
u. Iba pang mga dokumento kapag hiniling ng nakatalagang tauhan ng 

Kagawaran
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Hakbang 1  Notipikasyon
Mangongontrata ang isang miyembro ng mga kawani ng Contract and Compliance ng DCYF (o pinuno ng Joint Monitoring 
mula sa isa pang nagpopondong kagawaran) ng mga naaangkop na tauhan upang magtakda ng petsa at oras para sa 
pagbisita.

Hakbang 2  Pagpapadala ng Mga Dokumento
Magpapadala ang miyembro ng kawani ng sulat na kumpirmasyon ng pagbisita sa site o pagtatasa ng sarili kasama ng 
napagkasunduang petsa at oras ng pagbisita at pangkalahatang ideya ng mga dokumentong aaralin nang pauna at sa site.

Hakbang 3  Paghahanda ng Grantee
Dapat paunang aralin ng grantee ang listahan at tipunin ang lahat ng dokumento. Maraming dokumento ang maaaring 
ipadala sa DCYF bago ang pagbisita. Sa araw ng pagbisita, dapat maging available ang lahat ng iba pang dokumento para 
sa pagsusuri. Palaging sinusuri ang mga invoice sa site.

Hakbang 4  Pagbisita para sa Pananalapi
Dapat maging available ang mga tauhan sa pananalapi ng grantee sa panahon ng pagbisita upang sumagot sa mga tanong. 
Mahigpit na inirerekomenda ng DCYF na dumalo sa pagbisita ang ehekutibong direktor. Maaari ring dumalo ang isang 
miyembro ng lupon.

Ang lahat ng pagbisita para sa pananalapi ay kukumpletuhin ng mga kawani ng Contract at Compliance ng DCYF. 
Susuriin nila ang lahat ng dokumento at pagpapasiyahan ang anumang desisyon na kailangang remedyuhan sa 
paraang napapanahon. Susundan ng pormal na sulat na nagdedetalye ng mga kapasiyahan ng Espesyalista ang lahat 
ng pagbisita sa site.

MGA HAKBANG SA PAGBISITA PARA SA PANANALAPI

Paghahanda ng 
Grantee

Mga 
Dokumentong 

Ipinadala
Paunawa Pagbisita para 

sa Pananalapi
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Sulat ng 
Pinal na 

Katayuan
Tugon ng 
Grantee

Sulat ng Ulat sa 
Pagsubaybay

Hakbang 5  Sulat ng Ulat sa Pagsubaybay
Sa loob ng dalawang linggo matapos ang pagbisita para sa pagsubaybay, 
magpapadala ang DCYF ng pormal na paunawa sa grantee, na nagdedetalye ng 
anumang nagreresultang kapasiyahan. Magkakaroon ng 30 araw ang grantee para 
sumagot sa sulat na ito. Kung kailangan ng planong aksyon upang remedyuhan ang 
mas malalaking usapin sa pananalapi, maaaring palahukin ang grantee sa teknikal 
na tulong, mailagay sa Elevated Concern o, sa pinakamalulubhang kalagayan, 
sa Red Flag status, na maaaring humantong sa pagtigil ng pagpopondo. Sa ilang 
kalagayan, kapag hindi nakapagbigay ng tamang dokumentasyon ng invoice, 
maaaring i-atas sa grantee na ibalik sa DCYF ang anumang hindi naberipikang 
gastos. Kapag walang natuklasan mula sa pagbisita, padadalhan ang grantee ng 
sulat na Beripikasyon ng Pagsang-ayon, at hindi na ito kailangang sagutin.

Hakbang 6  Sulat na Sagot ng Grantee
Kapag mayroong mga natuklasan mula sa pagbisita, hihingin sa grantee na 
magsumite ng nakasulat na sagot sa lahat ng natuklasan sa loob ng 30 araw 
pagkatapos na matanggap ang Sulat ng Ulat sa Pagsubaybay.

Hakbang 7  Sulat sa Pinal na Status
Ipinadadala ang sulat na ito kapag nakapagsumite ang grantee ng plano sa 
Lungsod. Ipahihiwatig ng sulat na ito ang ganap na pagsang-ayon o kawalan ng 
pagsang-ayon.

Higit pang impormasyon: para sa higit pang impormasyon kasama ang 
Form ng Istandard na Pagsubaybay, pakibisita ang website ng Controller sa: 
http://www.sfgov.org/controller/nonprofit. 

http://www.sfgov.org/controller/nonprofit
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APENDIKS A: ISKEDYUL NG MGA TAKDANG 
PETSA PARA SA PANANALAPI, CYCLE NG 
PAGPOPONDO NG 2018-23

BUWAN ITEM
TAKDANG 

PETSA MGA TALA

Hulyo

Deadline para sa pagsusumite ng mga 
planong ipatutupad Hulyo 1

Deadline para sa mga paghiling ng 
advance Hulyo 1

Maaaring isumite ang mga nakasulat 
na kahilingan sa iyong Espesyalista ng 
Programa

Invoice: Mayo Hulyo 15

Agosto Invoice: Hunyo Agosto 15
Ito ang huling deadline ng 
pagsusumite ng invoice para sa 
nakaraang taon ng pananalapi

Setyembre Invoice: Hulyo Setyembre 15

Oktubre Invoice: Agosto Oktubre 15

Nobyembre Invoice: Setyembre Nobyembre 15

Disyembre
Invoice: Oktubre Disyembre 15

Kahilingang Pagbabago sa Badyet Disyembre 31 Unang pagbabago sa badyet sa taon 
ng pananalapi

Enero Invoice: Nobyembre Enero 15

Pebrero Invoice: Disyembre Pebrero 15

Marso
Invoice: Enero Marso 15

Kahilingang Pagbabago sa Badyet Marso 31 Huling pagbabago sa badyet sa taon 
ng pananalapi

Abril
Taunang Economic Statement Abril 1 Dapat mai-file sa Office of the City 

Administrator

Invoice: Pebrero Abril 15

Mayo

Deadline para sa pagsusumite ng mga 
planong ipatutupad para sa mga grant 

na may pagpoprograma sa summer
Mayo 1 Dapat isumite sa CMS ang mga 

planong ipatutupad

Deadline para sa mga paghiling ng 
advance para mga grant na may 

pagpoprograma sa summer
Mayo 1

Maaaring isumite ang mga nakasulat 
na kahilingan sa iyong Espesyalista ng 
Programa

Invoice: Marso Mayo 15

Hunyo Invoice: Abril Hunyo 15



85

MGA 
TALA

IBA PANG MGA ITEM NA MAY IBA'T IBANG 
DEADLINE:
Ang mga Taunang Pagbisita para sa Pananalapi at Pagsunod ay magaganap nang 
humigit-kumulang sa pagitan ng Nobyembre at Mayo. Kailangang maipadala ang 
mga sagot sa DCYF sa loob ng 30 araw matapos matanggap ang Sulat ng Ulat sa 
Pagsubaybay.
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