የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
አነስተኛ ንግዶች ማገገሚያ ማይክሮግራንትን በተመለከተ
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

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 ፡፡

