የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
አነስተኛ ንግዶች ማገገሚያ ማይክሮግራንትን በተመለከተ
የመተግበሪያ መመሪያ + መላ ፍለጋ ምክሮች
አጠቃላይ ምክሮች
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
መላ ፍለጋ ምክሮች
ለአነስተኛ ንግዶች ድርጅት መመሪያ
ለትርፍ ያልቆመ ድርጅት መመሪያ

ይህንን መተግበሪያ ስለሞሉ እናመሰግናለን ፣ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ጊዜ እና ጥንካሬ እንደሚወስድ እናውቃለን። የዲሲ
ማህበረሰብ ከሠራተኞቻችን እና ከንግዳኖቻችን በስተጀርባ የቆመ ነው ፣ እናም የአከባቢያችን ኢኮኖሚ ከዚህ የህዝብ ጤና
ድንገተኛ ሁኔታ እንዲአገገም አብረን እንሰራለን::
አጠቃላይ ምክሮች
• መተግበሪያውን ከስልክዎ ይልቅ በኮምፒተርዎ ላይ ይሙሉ ፡፡
• ከተቻለ ጉግል ክሮምን ወይም ፋየርፎክስን በመጠቀም መተግበሪያውን ይሙሉ።
• በመተግበሪያው ውስጥ የብቃት ክፍሉን ካለፉ በኋላ የኋላ አዘራር ጠቅ ያድርጉ። ከመተግበሪያው አናት ጋር navy
bars አሞሌዎች ላይ ጠቅ በማድረግ ክፍሎችን ያስሱ ፡፡
• በአንድ ጊዜ መተግበሪያውን ማጠናቀቅ ቀላሉ ነው። መለያ ይፍጠሩ ፣ እርስዎ ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ እና ከዚያ
ማመልከቻውን ሲሞሉ ለመሄድ ዝግጁ የሆኑትን የሚከተሉትን መረጃዎች ይሰብስቡ ፡፡
- Business or independent Contractor Application
- Nonprofit application
አነስተኛ ንግድ ድርጅት ግል ተዳዳሪ ወይም ገለልተኛ ተቋራጭ
የሚከተሉትን ሰነዶች ሰብስቡ
ሰነዶች ሲሰበስቡ ጠቃሚ ምክሮች
1. የፌዴራል አሰሪ መታወቂያ
የእርስዎን “ኢንቲን” ለማግኘት ቀደም ሲል የተጣራ የግብር ተመላሽን ይመልከቱ ወይም
ቁጥር (ኢኢኢ) ወይም ሶሻል
እነዚህን ምክሮች ከ IRS በመከተል ይመልከቱ ፡፡
ሴኩሪቲ ቁጥር (SSN)
2. የንግዱ ባለቤት ወይም
ለዲሲ ቤትዎ የመንጃ ፈቃድ ወይም ለዲሲ ቤትዎ ክፍያ መጠየቂያ ፎቶግራፍ ይሠራል።
የባለቤቶች ግዛት ነዋሪነት
መታወቂያ (የዲሲ ነዋሪ ከሆኑ)
3. የደመወዝ ወይም የሰራተኞች
የደመወዝ ክፍያውን ከጃንዋሪ 27 ቀን 2020 ሳምንት ጀምሮ ለመሳብ ይፈልጋሉ ፡፡
ዝርዝር እና የመኖሪያ
ግዛታቸው
4. የ 2018 የፌዴራል ግብር ተመላሽ
የሚመለከተው ተግባራዊ የሚሆነው በ 2018. ንግድ ሥራ ላይ የሚውል ከሆነ ብቻ ነው
፡፡ እ.ኤ.አ. 2018. የግል ተመላሾቹ ለነፃ ኮንትራክተሮች እና ለግል ሥራ የሚሠሩ ግለሰቦች
የንግድ ሥራ መመለስ የማይገኙ ከሆነ ተቀባይነት ያለው ነው ፡፡

5. 2019 ወርሃዊ ሽያጮችን የሚያሳይ
የገቢ መግለጫ
6. ወርሃዊ ሽያጮችን የሚያሳይ የ 2020
ዓመታዊ (ጥር - መጋቢት) የገቢ
መግለጫ
7. በሚያዝያ 2020 ለሚገኙ ገቢዎች
ሰነዶች የድጋፍ ሰነድ
ለትርፍ ያልቆመ ድርጅት
የፌዴራል አሰሪ መታወቂያ ቁጥር (EIN)

ከሂሳብ አያያዝዎ ሶፍትዌሮች ማውረድ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ይህንን ነፃ አብነት
ተጠቀም
Free template ወይም ማንኛውንም ቅርጸት
ይጠቀሙ

አነስተኛ ወጭዎችን የሚያሳዩ
እንቅስቃሴዎች
የ 2019 መግለጫ
አነስተኛ ወጪዎችን የሚያሳዩ የ 2020
የዕለት ተዕለት መግለጫዎች ወይም
ሌሎች ሰነዶች
በሚያዝያ 2020 ለሚገኙ ገቢዎች ሰነዶች
ድጋፍ መስጠት

ከሂሳብ አያያዝዎ ሶፍትዌሮች ማውረድ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ይህንን ነፃ አብነት
ተጠቀም

የተሰረዙ ኮንትራቶች ማረጋገጫ ፣ የገቢ ማስገኛ ክስተቶች ፣ ወዘተ.

ቀደም ሲል በተመዘገበው የታክስ ተመላሽ ገንዘብ ውስጥ ወይም እነዚህን ምክሮች ከ IRS
በመከተል ይህንን ይፈልጉ። ለዚህ መተግበሪያ የሚጠቀሙባቸው ስሞች እና አድራሻዎች
ከ “EIN” ምዝገባዎ ጋር መዛመድ አለባቸው ፡፡
የደመወዝ ወይም የሰራተኞች ዝርዝር እና የደመወዝ ክፍያውን ከጃንዋሪ 27 - 31, 2020 ሳምንት ለመሳብ ይፈልጋሉ።
የመኖሪያ ግዛታቸው
ከገቢ ግብር ነፃ የተደረገ የድርጅት 2018 የድርጅትዎን 990 ቶች ለማግኘት እገዛ ከፈለጉ 990 Finder ይፈልጉ። የሚመለከተው
መልስ (ቅጽ 990)
ተፈጻሚ የሚሆነው የእርስዎ ድርጅት እ.ኤ.አ. በ 2018 ከሆነ ብቻ ነው ፡፡ ይህንን
ከሌለዎት ማብራሪያ ለመስጠት ይዘጋጁ ፡፡

ከሂሳብ አያያዝዎ ሶፍትዌሮች ማውረድ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ይህንን ነፃ አብነት
ተጠቀም
የተሰረዙ ኮንትራቶች ማረጋገጫ ፣ የገቢ ማስገኛ ክስተቶች ፣ ወዘተ.

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በትክክል "አካባቢያዊ" ማለት ምን ማለት ነው?
ዋና ቢሮዎ በዲሲ የሚገኝ ከሆነ እንደ “አካባቢያዊ” ይቆጠራሉ። ዋናው ጽ / ቤት ዋና ሥራ አስፈፃሚና ከፍተኛ የሥራ
አመራር ሠራተኞች የንግድ ድርጅቱን ወይም ድርጅቱን የሚያስተዳድሩበት እና የሚመራበት ቦታ ነው ፡፡ ገለልተኛ ሥራ
ተቋራጭ ወይም በግል ሥራ የሚተዳደሩ ከሆነ በዲሲ መኖር ይኖርብዎታል ፡፡ የበጎ አድራጎት ከሆንክ የኪነ-ጥበባት ወይም
የባህላዊ ድርጅት ካልሆን (ለምሳሌ በዲስትሪክቱ ውስጥ የሚገኘውን ጎብኝ ቱሪ ኩባንያ) ያሉ ከሆነ አገልግሎቶችዎ
ከዲኤምቪ ክልል በላይ መዘርጋት የለባቸውም ፡፡ ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ማመልከቻዬን ከማስገባቴ በፊት ስለ ቁሳቁሶቼ ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ ኝ?

አዎ! እባክዎን ጥያቄዎን በተቻለዎት መጠን በዝርዝር ለdmped.grants@dc.gov ይላኩ ፡፡
ብቁ አይደለሁም ወደሚል ገጽ ላይደርሻለሁ ፡፡ አሁን ምን ማድረግ አለብኝ?
እንደ አለመታደል ሆኖ እርስዎ ለዲሲ ኢኮኖሚ መልሶ ማገገም ማይክሮግራንት ብቁ አይደሉም ፣ ነገር ግን የሚፈልጉትን
ድጋፍ በሚገባ ማግኘትዎን ማረጋገጥ እንፈልጋለን ፡፡ ለአነስተኛ ንግድ ማገገም እነዚህን resources ይመልከቱ ፡፡
ከፌዴራል የአሜሪካ አነስተኛ ንግድ አስተዳደር ዝቅተኛ-ወለድ ፣ የረጅም-ጊዜ የክፍያ / ለአደጋ ጊዜ ብድር ድጋፍ ብቁ ሊሆኑ
ይችላሉ ፡፡ ብድሩ የደመወዝ ክፍያ ፣ የዕዳ ክፍያዎች እና የሂሳብ ክፍያን ሊሸፍን ይችላል ፡፡ ለፌዴራል ብድር እነዚህን
Apply for a federal loan now ያመልክቱ።
የብቁነት ጥያቄዎችን መልስ ስሰጥ ተሳስቻለሁ ፡፡ እንዴት ማስተካከል እችላለሁ?
በ “ደረጃ 1: ስለ እኔ ብቃት ይወቁ” ክፍል ውስጥ ስህተት የሠሩ ከመሰሎት ፣ እዚህ ማመልከቻዎን እንደገና ማስጀመር
ይችላሉ። ንግድ ወይም ገለልተኛ ተቋራጭ እና ለትርፍ የማይሠሩ ከሆነ እዚህ ማመልከቻዎን እንደገና ማስጀመር ይችላሉ።
የሰጧቸውን መልሶች በ “ይቅርታ ፣ ብቁ አይደለህም” በሚለው ገጽ ላይ መከለስ ይችላሉ ፡፡
የኢሜል አድራሻዬን ማዘመን እፈልጋለሁ ፣ ግን ማመልከቻዬን ቀድሞውኑ አቅርቤያለሁ ፡፡
ማመልከቻዎ ከገባ በኋላ ማመልከቻዎን ማረም አይችሉም ፡፡ አድራሻዎትን ሲሞሉ ከተሳሳቱ እባክዎን ለ
dmped.grants@dc.gov ኢሜይል ይላኩ::
ከማርች 25 ቀን በፊት ማመልከቻ አስገብቼ ነበር እናም የብቁነት መስፈርቶች ተለውጠዋል። አዲስ ማመልከቻ ማስገባት
አለብኝ?
አይ:: ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልግ ከሆነ ከግራንት ክፍሉ ኢሜይል ይደርስዎታል። ኢሜይል ካልደረሰዎት ፣ እባክዎን ለ
MS_DMPEDGRANTS_Grantmaking@blackbaud.com ኢሜይል ይላኩ::
የፍራንቻይዝ ንግድ ስራ ነው የምሰራው ፡፡ ማመልከት እችላለሁ?
የእርስዎ ፍራንቻይዝ በዲሲ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ እና በግል እና በባለቤትነት የተያዙ እና ሁሉንም ሌሎች የብቁነት
መስፈርቶችን የሚያሟሉ ከሆነ ለዲሲ አነስተኛ ቢዝነስ ማነስ ጥቃቅን ማይክሮግራንት ለማመልከት ብቁ ኖት።
እኔ የሃይማኖት ድርጅት ነኝ ፡፡ ማመልከት እችላለሁ?
የሃይማኖት ድርጅቶች ለአነስተኛና ጥቃቅን ቢዝነስ ማገገሚያ ማይክሮግራንት ለማመልከት ብቁ አይደሉም ፡፡
ሰራተኞቼን በተመለከተ ሊከሰት የሚችለዉን ተፅእኖ የሚያሳይ ማስረጃ አልያዝኩም ፡፡ ማመልከት እችላለሁ?
አዎ ፣ እስከ ቀሪዎቹ የማርች እና ኤፕሪል ጊዜያት ያለውን ትክክለኛ ገቢዎ እና የተገመተው ገቢዎ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር
ማሳየት እስከቻሉ ድረስ። እባክዎ ስራተኞችዎን በተመለከተ ሊከሰት የሚችለዉን ተፅእኖ የሚያሳይ ማስረጃ ደጋፊ ሰነድ
ይኑርዎት::
የቴክኒካዊ መላ ፍለጋ ምክሮች
✓ የንግድ ተቛም ወይም ኮንትራክተር ከሆኑ እና አዲስ ማመልከቻ ለመጀመር ከፈለጉ እዚህ ምልክት ያድርጉ
here.፡፡
✓ ለትርፍ ያልተቛቛሙ ከሆነ እና አዲስ ማመልከቻ መጀመር ከፈለጉ እዚህ ምልክት ያድርጉ here ፡፡
✓ ማመልከቻዉን መሙላት ከጀመሩ እና ለማጠናቀቅ ከፈለጉ ፣ እዚህ ምልክት ያድርጉhere ፡፡
ከላይ የተገለጱትን ሊንክ ስነካ ስህተት አገኘሁ ፡፡
እባክዎን አሥር ደቂቃዎችን ይጠብቁ እና እንደገና ይሞክሩ ፡፡ ያ የማይረዳ ከሆነ የመልእክቱን ፎቶግራፍ ያንሱ እና ቀጥሎ
ባለው ኢሜል MS_DMPEDGRANTS_Grantmaking@blackbaud.com. የላኩ::
የይለፍ ቃሌን ረሳሁ።

ችግር የለም! በመለያ መግቢያ ገጽ ላይ የሚገኘውን “Forgot Password” የሚለውን አገናኝ the account login page ጠቅ
ያድርጉ። አዲሱ የይለፍ ቃልዎ ከ “Your Password is ” ከሚለዉ በኋላ ያሉት ናቸዉ:: በኢሜሉ ውስጥ አገናኙን ጠቅ
ሲያደርጉ ይህንን አዲሱን የይለፍ ቃል ወደ “Current Password ይለጥፉ እና ከዚያ አዲሱን የይለፍ ቃልዎን በአዲሱ
“Password” እና “አዲስ Password ”ክፍትቦታ ላይ ያስገቡ።
ማመልከት ጀምሬ እንደገና ማግኘት አልቻልኩም።
ማመልከት ከጀመሩ እና ሊያጠናቅቁት ከፈለጉ እዚህ ጠቅ ያድርጉ። ይግቡ እና ከዚያ «በሂደት ላይ» ማመልከቻዎ ላይ ጠቅ
ያድርጉ። ማመልከቻዎ ከማርች 25 በፊት የተጀመረ ከሆነ እና ከጠፋ ፣ እባክዎን አዲሱን የብቁነት መስፈርቶችን
በሚመለከት ከላይ ያሉትን ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይመልከቱ።
እንደ አዲስ ማመልከት እፈልጋለሁ።
እርስዎ ንግድ ፣ የግል ሥራ የሚሰሩ ወይም ኮንትራክተር ከሆኑ እና አዲስ ለማመልከት ከፈለጉ እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ ለትርፍ
ያልተቛቛሙ ከሆነ እና አዲስ ለማመልከት ር ከፈለጉ እዚህ ጠቅ ያድርጉ ፡፡ ወደ መጀመሪያ ማመልከቻዉ ክፍል ለመመለስ
ጠቅ አድርጌ ወደ ማመልከቻዉ መመለስ አልችልም። እዚህ ጠቅ ያድርጉ እና እየሞሉ ያለው ማመልከቻ ላይ ጠቅ
ያድርጉ።
የእኔ ፋይሎች በጣም ትልቅ ስለሆኑ እነሱን መስቀል አልቻልኩም። ትላልቅ ፋይሎችን አፕሎድ ማድረግ አለብዎት ፣ ጥቂት
ደቂቃዎችን ብቻ ይወስዳል።
ማመልከቻዉ ቴክኒካዊ ችግሮች እያጋጠሙኝ ነው ፡፡
እባክዎን የጥያቄዎችዎን እና እንዲሁም እዛው ላይ ያነሱትን ፎቶ ጨምሮ በ
MS_DMPEDGRANTS_Grantmaking@blackbaud.com ይላኩ::
በማመልከቻዬን እንደገና ተመልሼ ማየት ወይም ስህተት ከሠራሁ ወደ ቀዳሚው ደረጃ መሄድ እችላለሁን?
መደበኛውን “Back” ቀስት በ በተራ ቁጥር 1: - Learn about my eligibility” ክፍል ውስጥ መጠቀም ይችላሉ።
በማመልከቻው ላይ ሲሆኑ (ከ “በተራ ቁጥር 2: ይዘጋጁ” የሚጀምረው እያንዳንዱ ክፍል) ከገጹ አናት ጋር ሰማያዊ አራት
ማእዘን ምልክት በመጠቀም እንዲሄዱ እንመክራለን ፡፡
ማመልከቻዬ እንደገባ እንዴት አውቃለሁ?
ማመልከቻውን ካስረከቡ በኋላ የቀረበው ሀሳብ በተሳካ ሁኔታ ተረክቦ ከ “ምክትል ከንቲባ ጽህፈት ቤት” ጽ / ቤት
ይደርስዎታል ፡፡ ይህ ኢሜይል ካልደረሰዎት ፣ እባክዎ የ “አይ.ኤም.ኤስ.” ማጣሪያዎን ያረጋግጡ።
ማመልከቻዎ የተቀመጠ ነገር ግን ያልገባ ከሆነ “Your application has been saved but not yet submitted” የሚል
ኢሜይል ይደርስዎታል። ማመልከቻዎን ለማስገባት እባክዎ በኢሜይል ውስጥ ባለው አገናኝ በኩል ወደ አካውንትዎ
ይመለሱ። ቀነ-ገደቡ ከማለቁ በፊት በማንኛውም ጊዜ ማመልከቻዎን ከቆመበት ማስቀጠል ይችላሉ ፡፡
ለአነስተኛ ንግዶች መመሪያዎች
መተግበሪያውን ለመድረስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ።

ኮቪድ-19 በከተማችን ኢኮኖሚ ላይ ያልተጠበቀ እና ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ፣ እናም ዲሲ
መንግስት ሀብቶች አሁን እንደሚያስፈልጉ ያውቃል። ይህ ለእርስዎ እና ለሠራተኞችዎ አስቸጋሪ ጊዜ
መሆኑን እንገነዘባለን ፣ እናም ለማገዝ እዚህ ዝግጁ ነን ፡፡
በ “COVID-19 Response Emergency Amendment Act of 2020 effective March 17, 2020
(D.C. Act 23-247) ዲስትሪክቱ ለአነስተኛ ፣ ለአከባቢ ንግዶች ፣ ለግለሰብ ሥራ ተቋራጮች ፣ ለግል
ሥራ ተቋራጮች ፣ ለግል ሥራ ፈጣሪዎች ፣ እና ለመገናኘት ለትርፍ ላልሆኑ ድርጅቶች ማይክሮግራንት

ይሰጣል ፡፡ የአጭር ጊዜ የገንዘብ ፍላጎቶቻቸውን ይሞላል። ልገሳው የሰራተኛውን ደመወዝና
ጥቅማጥቅሞችን (እንደ ቅጥር የጤና መድን የመሳሰሉትን ጨምሮ) ፣ የሂሳብ ክፍያን ፣ ቋሚ ወጭዎችን ፣
የንብረት ክፍያን ፣ የቤት ኪራይን እና መገልገያዎችን መሸፈን ይችላል ፡፡
የትርፍ ያልቆመ ድርጅት እዚህ ይመልከቱ::
ደረጃ 1: ስለ ብቁነቶ እወቁ
1. የድርጅትዎ ዋና የአካል ቢሮ በዲሲ የሚገኝ ነው? ዋናው ጽ / ቤት ዋና ሥራ አስፈፃሚና ከፍተኛ
የሥራ አመራር ሠራተኞች ድርጅቱን የሚያስተዳድሩበት እና የሚመሩበት ቦታ ነው ፡፡
የንግድዎ ዋና አካላዊ አድራሻ በዋሽንግተን ዲሲ መሆኑን ያረጋግጡ። በግል የሚሰሩ ከሆነ እና በዋሽንግተን
ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ “አዎ” ን ይምረጡ ፡
2.
•
•
•
•
•
•

ንግድዎ ከሚከተሉት ምድቦች ውስጥ በአንዱ ይወድቃል?
የጎልማሳ መዝናኛ
ባንክ
የገንዘብ አገልግሎቶች
e-commerce
ወቅታዊ (የዓመቱን የተወሰነ ክፍል ብቻ ይሠራል)
የመጠጥ ሱቅ ፣ የትምባሆ ሱቅ ወይም የካናቢስ ማሰራጫ

3. ከሚከተሉት መግለጫዎች ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ መግለጫዎች ለንግድዎ ተግባራዊ
ይሆናሉ?
4. ንግድዎ በፌዴራል መንግስት አነስተኛ ነው ተብሎ ይታሰባል?
ባለፉት ሶስት ዓመታት ገቢዎ ወይም አጠቃላይ ደረሰኞችዎ በአሜሪካ አነስተኛ ንግድ አስተዳደር
ከተዘረዘሩት የኢንዱስትሪ ደረጃዎች በታች ከሆኑ የፌዴራል መንግሥት ንግድዎን እንደ አነስተኛ
ይቆጥረዋል ፡፡ እርግጠኛ ካልሆኑ የ NAICS ኮድዎን ያግኙ እና ንግድዎ አነስተኛ ቢሆንም ብቁ
መሆኑን ለማረጋገጥ ይህንን በይነተገናኝ መሣሪያ ይሞክሩ። ገለልተኛ ሥራ ተቋራጭ ወይም በግል
ሥራ የሚተዳደር ግለሰብ ከሆኑ አዎ የሚለውን ይምረጡ ፡፡
5. ለዲሲ መንግሥት ታላቅ ጎዳናዎች አነስተኛ የንግድ ሥራ ልገታ (ሽልማት) ተሰጥተውዎታል
(October 1, 2019 – Septmeber 30, 2020)?
Great Streets እርዳታ ያገኙ ማይክሮግራንት ማግኘት አይችሉም

ደረጃ 2: ይዘጋጁ
ማመልከቻውን ከመጀመርዎ በፊት እባክዎን ከዚህ በላይ የተዘረዘሩ ሰነዶች እንዲኖሩት ያረጋግጡ ፡፡
ደረጃ 3: ስለራስሶት ንገሩን
ሁሉንም የሚመለከታቸው መረጃዎች ይሙሉ።

•
•
•
•

ሙሉ ስም
ርዕስ
የ ኢሜል አድራሻ
ስልክ ቁጥር

ደረጃ 4: ስለ ድርጅትዎ ይንገሩ
•
•
•
•

ሙሉ አድራሻ
ኩባንያዎ ምን እንደሚሰራ
EIN ቁጥር
ያለ የክፍያ እቅድ ፣ ክሶች ወይም ከዲስትሪክቱ መንግስት ጋር በመጠባበቅ ላይ ያሉ ክሶች ከ $
200 ዶላር የሚበልጥ የታክስ ዕዳ አለዎት?
• መልስዎ አዎ ከሆነ አብራራ
ደረጃ 5: ስለ ሠራተኞችዎ ይንገሩ
• ምን ያህል ሰዎች የተቀጠሩ እንደሆኑ እራስዎን ጨምሮ
ሙሉ ስም

የመኖሪያ ሁኔታ

Full-Time / Part-Time

John Smith

Washington, DC

Part-Time

• Full-time (በሳምንት 40 ሰአት ወይም ከዚያ በላይ)
• Part- time (ከ 40 ሰአት በታች)
ደረጃ 6: ድርጅትዎ በCOVID-19 እንዴት እንደተጎዳ ይንገሩን

ሁሉንም የሚመለከታቸው መረጃዎች ይሙሉ።
በ COVID-19 ምክንያት ገቢዎ እና ወጪዎችዎ እንዴት እንደነካው በግልጽ ማሳየቱ አስፈላጊ ነው።
*ድርጅትዎ በ COVID-19 ላይ ምን ተፅኖ ነበረው? (አንድ ምረጥ)
○ የዲሲ መንግሥት የእኔ ንግድ ሥራ / ድርጅትዬ እኛ የምናቀርባቸውን አገልግሎቶች እንዲያቆም ወይም
እኛ የምናቀርባቸውን አገልግሎቶች እንዲቀንሱ (ለምሳሌ ትያትሮች እንዲዘጋ ፣ በሬስቶራንቶች ውስጥ
የጠረጴዛ መቀመጫ እንዲዘጋ እንደሚያደርግ) ፡፡
○ የዲሲ መንግስት ሥራዬን / ድርጅቴን በግልጽ እንዲያከናውን በግልጽ የጠየቀ አልነበረም ፣ ነገር ግን በ
COVID-19 ጥንቃቄዎች (እንደ የሱቅ ትራፊክ መቀነስ ወይም በተሰረዙ ክስተቶች) ምክንያት ከፍተኛ የገቢ
ኪሳራ ደርሶኛል።
○ በ COVID-19 ሳቢያ በአጭር ጊዜ የኮንትራት ሥራ ወይም ጋጊዎች ማጣት ምክንያት የእኔ የግል ገቢ
በጣም ተጎድቷል።

* እራስዎን ጨምሮ ምን ያህል ሰራተኞችዎ ከመጋቢት 11 ቀን 2020 ጀምሮ ለሰዓታት ያጠፋቸው ወይም
የስራ ሰዓታቸውን ያጠፋሉ?
* ድርጅትዎ ከሚቀጥሉት ዓመታት መካከል በየካቲት-ኤፕሪል ስንት ወር ያህል ሥራ ላይ ነበር?
○ የካቲት-ኤፕሪል 2018
○ የካቲት-ኤፕሪል 2019
* ከሚቀጥሉት ዓመታት መካከል በየካቲት-ኤፕሪል ጠቅላላ ገቢዎ ምን ያህል ነበር? ድርጅትዎ ሥራውን
ያልሰራባቸው ማናቸውም ዓመታት መስኩ ባዶውን ይተዉት።
○ የካቲት-ኤፕሪል 2018
○ የካቲት-ኤፕሪል 2019
* ለየካቲት 2020 ጠቅላላ ገቢዎ ምን ያህል ነበር?
* የገቢ አሃዶች ያለዎት የቅርብ ጊዜው ቀን ምንድነው?
Mመጋቢት 1 ቀን 2020 ካለፈው ጥያቄ እስከ ተዘረዘረው ቀን ድረስ የእርስዎ ገቢ ምንድነው?
*ለመጋቢት አጠቃላይ ገቢዎ ምን ይሆናል ብለው ይገምታሉ?
* COVID-19 ከሚያስከትለው ውጤት በፊት ሚያዝያ 2020 ለመገመት የተተነበየው ምን ምን ነበር?
* ዛሬ በሚያውቁት መሠረት አሁን ሚያዝያ 2020 ገቢዎ ምን ይሆናል ብለው ይገምታሉ?
* ሚያዝያ ገቢ ይጠበቃል ፡፡ እባክዎን ሚያዝያ 2020 ን አዲሱን የሚጠበቀውን ገቢዎን የሚደግፍ ሰነድ
ይስቀሉ። ምሳሌዎች-የተሰረዙ የገቢ ማስገኛ ክስተቶች እና ኮንትራቶች ማረጋገጫ ፡፡
ለሚያዝያ 2020 ገቢዎ ምንም ሰነዶች ከሌለዎት ትንበያዎን እዚህ ያብራሩ ፡፡ (100 ቃል ቃል)
*ለማርች 2020 ጠቅላላ የሚጠበቁ ወጪዎችዎ ምንድ ናቸው? ለመጪው ቀን እስከሚቀረው የመጨረሻ
ቀን ድረስ ተጨባጭ ወጪዎችን ያስገቡ እንዲሁም ለመጋቢት ወር ቀሪ ጊዜ። የክወና ወጪዎችን (እንደ
የሰራተኛ ደመወዝና ጥቅማ ጥቅም ፣ የሂሳብ መክፈል ፣ መዝገብ ፣ እና መገልገያዎች) እና ቋሚ ወጭዎችን
(እንደ ኪራይ ፣ ኢንሹራንስ እና የአሜሪካን አነስተኛ ንግድ አስተዳደር (SBA) የፌዴራል ብድሮች - ለሌላ
ጊዜ ካልተሰጠ) ያካትቱ።
*ድርጅትዎ በ COVID-19 ላይ ስላደረሰው ጉዳት ሌላ ማጋራት ይፈልጋሉ? (የ 50 ቃል ወሰን) ተጨማሪ
ወጭዎች ደርሰዋል ፣ ቁልፍ ዝግጅቶችን ሰርዘዋል ወይም አስፈላጊ የሰራተኞች የጉዞ ጉዞ ዘግይተዋል?

ደረጃ 7: ሁሉንም አስፈላጊ እና የሚመለከታቸው ሰነዶችን ይስቀሉ።
ይህ በ COVID-19 ምክንያት የገቢውን የንፅፅር ኪሳራ የሚያሳይ ማንኛውንም ሊያካትት ይችላል።
በመተግበሪያው ሁሉ ውስጥ ለገቡ የገቢ ቁጥሮች ምትኬ ሰነድን እንፈልጋለን።
እባክዎ ከኮምፒዩተርዎ ፋይል በመምረጥ እና ከዚያ የሰቀላ ቁልፍን ጠቅ በማድረግ እባክዎ የሚከተሉትን
ሰነዶች ያያይዙ።
ይህንን መረጃ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እናስቀምጠዋለን እና የግምገማው ሂደት አካል ለሆኑ ግለሰቦች
ጋር ብቻ እናጋራለን። ትላልቅ ፋይሎች ለመስቀል ጥቂት ደቂቃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። ድርጅትዎ
ለሰራባቸው ዓመታት ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልጋል ፡፡ ለምሳሌ ፣ ንግድዎ እ.ኤ.አ.

በ 2019 ከተቋቋመ ፣ ለ 2018 ሰነድን ማቅረብ አያስፈልግዎትም ፣ ትክክለኛ እና የተሟላ ሰነድ ካላቀረቡ
ማመልከቻዎን ሂደት ያራግፋል ወይም እንደገና ማመልከት ሊኖርብዎ ይችላል ፡፡
• 2018 ከገቢ ግብር ነፃ የተደረገ የድርጅት ተመላሽ። እባክዎን የተሟላ ቅጂዎችን ለድርጅትዎም
ጭምር ይስቀሉ ፡፡
• የ 2018 መመለሻ ከሌለዎት እባክዎን ማብራሪያ ያቅርቡ።
• Revenue 2019 ገቢዎች አነስተኛ ወጪዎችን የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች መግለጫ
• የ2020 ዓመት-ወቅታዊ (ከጥር - ማርች) የእንቅስቃሴ መግለጫ። ከ 2020 ዓመታዊ (ከጥር ማርች) የሂሳብ መግለጫዎች ወይም ሌሎች ወጭዎች የሚያመለክቱ ሰነዶች
• ሌሎች የድጋፍ ሰነዶች። የተሰረዙ ኮንትራቶችን ፣ ትዕዛዞችን ወይም አገልግሎቶችን የሚያሳይ
የኤሌክትሮኒክ ሰነድ እንደ ተጨማሪ መረጃ ሊቀርብ ይችላል።
ደረጃ 8: የአገልግሎት ውሉን ያንብቡ እና ይስማሙ
ከዚህ በታች የዚህ መተግበሪያ ውሎች እና ሁኔታዎች ናቸው። ይህ የስጦታ ስምምነት አይደለም።
ዲሲ መንግስት ከዚህ መተግበሪያ በሚወጣበት ጊዜ የሚደመር እና / ወይም ማሻሻያ የማድረግ ወይም
ይህንን መተግበሪያ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።
ለዚህ ትግበራ ምላሽ ለመስጠት ማመልከቻዎችን ለማዘጋጀት ለሚያስፈልጉ ማናቸውም ወጪዎች ዲሲ
መንግስት ተጠያቂ አይሆንም። አመልካቹ ለዚህ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻውን ለማልማት ሁሉም
ወጪዎች የአመልካቹ ብቸኛ ኃላፊነት መሆናቸውን አመልካቹ ይስማማል።
ዲሲ መንግሥት ለገንዘብ ወይም ለሌላ ልገሳ መስጠት ለሚፈቅደው የሕግ እና የአፈፃፀም መመሪያዎችን
ያቀርባል ፣ በስጦታው ስምምነት መሠረት ለጋሹ እንዴት እንደሚከፈል የሚያመለክቱ ሁሉም
የሚመለከታቸው የፌዴራል እና የዲስትሪክት ህጎች እና የክፍያ ድንጋጌዎች ፤ የፕሮግራም ፣ የገንዘብ እና
ማንኛውም በዲሲ መንግስት የሚፈለጉ ልዩ ሪፖርቶችን ጨምሮ የሪፖርት መስፈርቶችን ፣ እና በአሳዳሪው
ሊሟሉ የሚገቡትን ማክበር ግዴታዎች በትግበራ ውሎች እና በማንኛውም በሚመለከታቸው የፌዴራል
ወይም አካባቢያዊ ህጎች ወይም መመሪያዎች መካከል አለመግባባት ካለ ፣ ወይም በዚያ ላይ ማንኛውንም
አሻሚነት ካለው ፣ ከዚያ የሚመለከታቸው ህጎች ወይም ደንቦች ድንጋጌዎች ይቆጣጠራሉ ፣ እና
የአመልካቹ ኃላፊነት ነዉ፡፡
ስሜን በመተየብ ለጥያቄዎቹ የሰጠኋቸው መልሶች እውነተኛ መሆኔን አረጋግጣለሁ እንዲሁም
ያቀረብኳቸው የድጋፍ ሰነዶች ትክክለኛ ናቸው ፡፡
በእነዚህ የአገልግሎት ውሎች እስማማለሁ ፡፡
የመጀመሪያ እና የአባት ስምዎን ይተይቡ
ደረጃ 9: ሊጨርሱ ተቃርበዋል!
በማመልከቻው ሂደት ውስጥ ቀጣዮቹን ደረጃዎች ይገምግሙ እና ለማስገባት ዝግጁ ሆኑ፡፡

ይህንን መተግበሪያ ስለሞሉ እናመሰግናለን ፣ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ጊዜ እና ጥንካሬ እንደወሰደው
እናውቃለን። የዲሲ ማህበረሰብ ከሠራተኞቻችን እና ከንግዳኖቻችን በስተጀርባ የቆመ ነው ፣ እናም
የአከባቢያችን ኢኮኖሚ ከዚህ የህዝብ ጤና ድንገተኛ ሁኔታ ለማገገም በጋራ እንሰራለን ፡፡
ማመልከቻዎን ለማስገባት ዝግጁ ከሆኑ "ክለሳ እና ያስገቡ" ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ ፡፡ ማመልከቻዎን አንድ
ጊዜ እንዲከልሱ ይጠየቃሉ ፣ ከዚያ “አስገባ” ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ። ያስገቡት እስኪሰራ ድረስ አንድ ደቂቃ
ሊፈጅ ይችላል ፡፡ እባክዎ የአስረጅ ቁልፉን እንደገና ጠቅ ያድርጉ ፣ የተመለስ አዘራሩን ጠቅ ያድርጉ
ወይም እስኪጠናቀቅ ድረስ ገጹን ይተዉት።
መተግበሪያዎን ለማስቀመጥ እና በኋላ ላይ ለመጨረስ ከፈለጉ ፣ “በኋላ ላይ አስቀምጥ እና ጨርስ”
የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ። ወደ ማመልከቻዎ እዚህ መመለስ ይችላሉ ፡፡ ስለ ትግበራ ቁሳቁሶችዎ
ወይም መልሶችዎ ጥያቄ ካለዎት እባክዎን በኢሜል ይላኩ dmped.grants@dc.gov። ከመተግበሪያው
ጋር ቴክኒካዊ ድጋፍ ከፈለጉ እባክዎን ለሶፍትዌር ድጋፍ ሰጪ ኢሜል ይላኩMS_DMPEDGRANTS_Grantmaking@blackbaud.com ፡፡
አንዴ ካስረከቡ በኋላ ማመልከቻዎን እንገመግመዋለን ፣ እናም አንድ ሰው በተቻለ ፍጥነት እርስዎን
ያገኛል ፡፡
ደረጃ 10: ማመልከቻዎን ይገምግሙና ይመዝግቡ
ማመልከቻዎ አንድ የመጨረሻ ይመልከቱ እና ማንኛውንም መስኮች ይሙሉ ወይም ያመለጡዎት
ሰነዶችን በሙሉ ይስቀሉ ፡፡ አስገባን ጠቅ ያድርጉ። ማመልከቻው ለግምገማ አይሰቀልም ፣ እና
የመተግበሪያው ሁኔታ ይነገርዎታል።

