ሪቴል ብሪጅ
ፈንድ
ለሪቴል ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ዝግጁ ይሁኑ
ሪቴል ብሪጅ ፈንድ ምንድን ነው?
ለዲሲ የንግድ ሥራዎች ነባር እና የወደፊቱን የ COVID-19 ተዛማጅ ፍላጎቶችን ለማሟላት ዲስትሪክቱ የ መስተንግዶ ፣ መዝናኛ እና የችርቻሮ ኢንዱስትሪዎች እንዲቀጥሉ
እና በ COVID-19 ላይ በሠራተኞች እና በንግድ ሥራዎች ላይ እያደረሰ ያለውን ተፅእኖ ለማቃለል በብሪጅ ፈንድ ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ ኢንቬስት እያደረገ ነው ፡፡
እንደ የመጽሐፍ መሸጫ መደብሮች ፣ የልብስ ሱቆች ፣ ሳሎኖች ፣ የ ማሳጅ ድርጅቶች ፣ የአካል ብቃት ስቱዲዮዎች ፣ የ የአርት ጋለሪዎች እና የልብስ ንፅህና መስጫዎች ያሉ
የአካባቢ የ ብሪክ እና የሞርታር የችርቻሮ ተቋማት ለማመልከት ብቁ ናቸው፣ ፈንዱ አጠቃላይ የስራ ማስኬጃአሠራር ወጪዎችን (የቤት ኪራይ / የቤት መግዣ ወጪ ፣
የደመወዝ ክፍያ ፣ ኢንሹራንስ እና / ወይም መገልገያዎች) እንዲሁም ከ COVID-19 ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ወጪዎችን ሊሸፍን ይችላል፡፡

የሪቴይል ብሪጅ ፈንድ በውድድርላይ የተመሰረት የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ነው;ተውዳዳሪዎች አመልካቾች የሚመረጡት በንግድ ሥራ ውጤታማነት ፣ ባሉዋቸው
ሠራተኞች ብዛት እና በንግድ ስራው ላይ ባላቸው ቆይታ ላይ በመመርኮዝ ነው ፡፡ በተጨማሪም ፣ ከፈንዱ 15% (2.25 ሜ. ዶላር) ንግዱ የዲሲ ነዋሪ መሆኑ (ROB) እና
አነስተኛ ንግድ ድርጅት (SBE) ለመሆን ብቁ ለሆኑ የንግድ ድርጅቶች; እና ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ:=
- በኢኮኖሚ ችግር ባለባቸው ግለሰቦች የተያዙ ቢያንስ 51%; ወይም
- ቢያንስ 51%; በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ባሉ ሴቶች የተያዙ ወይም
- ወይም የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሰለመያዙ ህጋዊ ማረጋገጫ ያለው ንግድ ድርጅት (DBE) ፡፡

ለማመልከት ብቁ ነኝ
የሪቴይል ብሪጅ ፈንድ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ለሚያሙዋሉ ክፍት ይሆናል


በ ዲሲ ውስጥ ለትርፍ ያልተቛቛመ የብሪክና ሞርታር ችርቻሮ ንግድ
የየመስሪያ ቦታ፣ ኦንላይን የንግድ ስራዎች ለማመልከት ብቁ
አይደሉም:: ሰርተፍከት ኦፍ ኦኩፓንሲ ማቅረብ ግዴታ ነው::



አሁን በስራ ላይ ያለና ከማርች 17/2020 ባሉት ጊዜያት ገቢ እያስገባ
ያለ መሆን አለበት::



ንግዱ ሎካል ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ መሆን አለበት.



የታደሰ ሰርተፍከት ኦፍ ኦኩፓንሲ (ማምልከቻው ከመግባቱ ከ 90
ቀን በፊት መቅረብ አለበት)



አመታዊ የ2019 ገቢ ከ$ 25 ሚሊዮን እንዲሁም ከ ሰፕቴምበር 30
ጀምሮ ያለው ገቢ ከ$6 ሚሊዮን መብለጥ የለበትምአለበት::



ንግዱ ኮቪድ 19 በገቢው ላይ ተፅኖ ያስከተለበት (በአስቸኩዋይ ጊዜ
አዋጅ ወቅት 25%ገቢው የቀነሰበት) መሆኑን ማስረጃ ማቅረብ
የሚችል



የግል ንግዶች /ሶልፕሮፕራይተር/ የዲሲ ነዋሪ የሆኑና ንግዱ በአካል
የሚገኝ ከሆነ ለማመልከት ብቁ ናቸውSole

ለማመልከት የሚያስፈልጉ የዶክመንቶች ምንድን ናቸው?
ማመልከት ከመጀመርዎ በፊት የሚከተሉትን ዶክመንቶች ያዘጋጁ
 የ2018 እና 2019ታክስ ሪተርን 2018
 የ ወርሃዊ የገቢና ወጪ ስቴትመንት ገቢን መጨመርና የወጪን መቀነስ
የሚያሳይ 2019
 የ 2020 ወርሃዊ ገቢና ወጪ ስቴትመንት አስካሁን ያለውን ገቢን
መጨመርና የወጪን መቀነስ የሚያሳይ ዋና ዋና ወጪዎችንበግልፅ
የሚያሳይ (ኪራይ፣ ደሞዝ ፣ዩቲሊቲ )
 የ ዲሲ መውረታዊ የንግድ ፈቃድ ((ይሄን)
 ሰርተፍከት ኦፍ ኦኩፓንሲ

 ሰርተፍከት ኦፍ ክሊን ሃንድስ ((ማምልከቻው ከመግባቱ በ 90 ቀን
በፊት መቅረብ አለበት ሰርተፍከት እንዴት መጠየቅ እንደሚጫል
ለበለጠ መረጃ ይህን ይጫኑ.
 የባለቤትነት ማረጋገጫ የሚገጽ የታደሰ መታወቂያ (መንጃ ፈቃድ፣
ስቴት አይዲ ፣ፓስፖርት
 ፔሮል ሮስተር (ፉልታይምና ፓርታይም ሰራተኞች እና ኮንትራችተሮች
ሊስት ከሴፕቴምበር 30 ጀምሮ የት አንድሚኖሩ ጭምር

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
ማመልከቻው በዲሴምበር 14/2020የሚከፈት ሲሆን በ ጃንዋሪ 8/2021 ይዘጋል ፤ ማምልከቻው ከማምልከቻ መመሪያው ጋ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ጨምሮ በ
ብሪጅ ፉንድ ድርገፅ ላይ ይለጠፋል፤

ሪተይል ብሪጅ ፉንድን የተመለከቱ ሁነታዎች መግለጫ
SCENARIO
ፍራንቻይዝ ማለት በግል የሚተዳደርና የሚንቀሳቀስ ማለት ነው፤
ቢዝነስ ማለት በሌላ ስቴት የተቋቋመ ነገር ግን ዋናው ጽ/ቤት ዲሲ የሚገኘ ነው፤
ድርጅቴ የ ብሪክና ሞርታር ችርቻሮ የመስሪያ ቦታና ኦንላይን ስቶር አለኝ
ድርጅቴ የ ኤስተቲክና ዌልነስ አገልግሎት መስጫ ቦታ አለኝ (ለምሳሌ:- ማሻጅ ማቛቛም፣ የውበት ሳሎን፣ ጂም ፣ዮጋ ፣ዳንስ ፣ፊትነስ
ድርጅቴ እስከመጨረሻው ወይም ለጊዜው ተዘግቷል
በየቦታው እየተንቀሳቀስኩ የምሰራ ቶራፒስት ወይም የፊትነስ ኣሰልጣኝ ሾን በቋሚተት ተከራይቼ የምሲራበትሱቅ የችርቻሮ ቦታ የለኝም
የታገደ ወይም ያልታደሰ የንግድ ድርጅት የ ዲሲ የንግድ ፈቃድ ወይም ሰርተፍኬት ኦፍ ኦኩፓንሲና ውይም ሰርተፍኬት ኦፍ ክሊን ሃንድ
ምርቶቼን የምሸጠው ዲሲ ውስጥ የችርቻሮ መሸጫ ወይም ዲሲ በውጭ የመሸጫ ቦታዎች ወይም ችርቻሮ መሸጫ ቦታ ያለው ስቶርተ ከራይቼ
ነው
ኦሞንላይን ላይ ብቻ ቸርቻሪ ነኝ/ ኢ ኮሜርስ ንግድ

ELIGIBILITY





✗
✗
✗
✗
✗

በጋራ የሚነሱ ጥያቄዎች
•
•
•
•
•
•

ደርጅቴ ላ ብሪጅ ፈንድ ብቁ እንደምሆን እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ለበለጠ መረጃ ብቁነትን በተመለከተ ይህንንሊንክ ይጫኑ
የግራንት ሽልማቱን ማግኘቴን የሚገልጽ ደብዳቤ መቸ ነው የሚደርሰኝ የግራንት አሸናፊዎችን ማሳወቅ የሚጀምረው ወድ ጃንዋሪ መጨረሻ ይሆናል ተብሎ
ይገመታል
ዝቅተኛው ውይም ከፍተኛው ላገኝ የምቸለው የገንዙብ መጠን ስንት ይሆናል? ዝቅተኛው $5,000 ሲሆን ከፍተኛው የገንዙብ መጠን $25,000 ነው
ብዙ ድርጅቶች አሉኝ ለብሪጅ ፈንድ ከአንድ ድርጅት በላይ ማምመልከት እችላለሁ? ድርጅቶቹ የተለያየ የንግድ ፈቃድና ኢአይኤን ካላቸው እስከ ማመልከቻ
ብቻ ማስገባት ይቻል ይሆናል
ማመልከቻየን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ባላስገባስ? ለብሪጅ ፈንድብቁ ለመሆን አመልካቾች አስፈላጊ የሆኑ ዶክመንቶችን ከማምልከቻው ጋ ማስገባት
ይጠበቅባቸዋል
ማመልከቻዬን በ ኢሜል ማስገባት እችላለሁ? አይ ሁሉም ማምመልከቻዎች በተገለፀው ኦንላይን ፖርትል በኩል እስክ አርብ ጃንዋሪ 8/2021 5:00ፒኤም
መግባት ይኖርባቸዋል ዲኤምፒኢዲ ላልተሟሉና ከጊዜ በሁዋላ ለሚገቡ ማመልከቻዎች ሃላፊነት አይወስድም
ለ ማይክሮግራንት የተጠቀምኩትን ተመሳሳይ የ ክሊንሃንድ ሰርተፍኬት መጠቀም እችላለሁ? አይ፣ የታደሰ ማምልከቻው ከመግባቱ (ከ90 ቀናት ወዲሀ የተሰጠ
መሆን አለበት) ከማመልከቻውጋ ተያይዞ መግባት

እገዛ የት ማግኘትእችላለሁ?
ማመልከቻውን ለመሙላትና ለማስግብት የተክኒክ እገዛ ለማግኘት የሚከተሉትን
ያነጋግሩ
•
DC Main Streets Program
• Business Improvement Districts
• Community-Based Organizations

ለቛንቛና ትርጉም ድጋፍን በተመለከትየሚከተሉትን ያነጋግሩ:
•
•
•
•

Mayor’s Office on Latino Affairs: (202) 671-2825
Mayor’s Office on African Affairs: (202) 727-5634
Mayor’s Office on Asian and Pacific Islander Affairs: (202) 7273120
Applicants who are hearing or vision impaired and need assistance
may contact us at retailbridgefund@dc.gov.

ጥያቄ አለዎት? ለሁሉም ብሪጅ ፈንድን በተመለከተ ለሚኖሩ ጥያቄዎች ቀጥሎ ያለውን ኢሜል ይጠቀሙ

retailbridgefund@dc.gov.

