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መግቢያ 
 
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 (DSLBD) ፡፡ 
 
ይህ እድል በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከሚገኘው አካላዊ የችርቻሮ መሸጫ ሱቅ ጋር ለችርቻሮ ተቋማት ያተኮረ ነው ፡፡ 
የችርቻሮ ድልድይ ፈንድ ትግበራ ሰኞ ታህሳስ 14 ቀን 2020 ከቀኑ 11 00 ሰዓት ይከፈታል ፡፡ ማመልከቻው አርብ ጃንዋሪ 8 
ቀን 2021 ከምሽቱ 5 ሰዓት EST ይዘጋል። በመጨረሻው ቀን ያልደረሱ ማመልከቻዎች ከግምት ውስጥ አይገቡም ፡፡ 
 
የላቲኖ ኢኮኖሚ ልማት ማዕከል (ኤል.ዲ.ሲ) የዕቅድ እና ኢኮኖሚ ልማት ምክትል ከንቲባ (ዲኤምፒኤድ) በዲስትሪክቱ 
ጽሕፈት ቤት የችርቻሮ ድልድይ ፈንድ ግራንት አስተዳዳሪ ሆኖ ያገለግላል ፡፡ 
 
ኤል.ዲ.ሲ ወይም ዲኤምፓድ ወይም የትብብር የቴክኒክ ድጋፍ ፕሮግራሞች በቴክኖሎጂው መድረክ ላይ አመልካቾች 
ማመልከቻዎቻቸውን ማቅረብ አለመቻላቸውን ሊያስከትል ለሚችል ማናቸውም ብልሽቶች ወይም ብልሽቶች ተጠያቂ ናቸው 
፡፡ ለቴክኒክ ድጋፍ ሀብቶች እባክዎን የዚህን ሰነድ የመጨረሻ ገጽ ይመልከቱ ፡፡ 
 
ከመጀመርህ በፊት 
 
የንግድዎ አይነት በችርቻሮ  ፈንድ ስር መውደቁን ለማረጋገጥ የእኛን የብቁነት ገበታ ዝርዝር 
ያረጋግጡ። ለየትኛው ፕሮግራም ብቁ እንደሆኑ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎን በኢሜል thebridgefund@dc.gov ይላኩ ፡፡ 
 
 
የብቁነት መስፈርቶች  
የችርቻሮ ፈንድ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ለሚያሟሉ ንግዶች ክፍት ይሆናል- 
 • በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ የጡብ እና የሞርታር ፣ ለትርፍ የችርቻሮ ቦታ። በመስመር ላይ ብቻ የንግድ ድርጅቶች 
ብቁ አይደሉም።  
• ቢዝነስ በተወሰነ አቅም ቢሠራም ክፍት ሊሆን እና ሊሠራ ይችላል ወይም ለጊዜው ጥር 15 ቀን 2020 ለመክፈት አቅዶ 
ወይም ለጊዜው ይዘጋል ፡፡  
• ከመጋቢት 17 ቀን 2020 በፊት ገቢ ማስገኛ መሆን አለበት ፡፡  
• ለ 2019 ዓመታዊ ገቢ ከፍተኛው 6 ሚሊዮን ዶላር እና እስከ መስከረም 30 ቀን 2020 ድረስ ገቢው 4.5 ሚሊዮን ዶላር 
ነው ፡፡  
• የአካባቢያዊ ንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ መሆን አለበት (ከዚህ በታች ተጨማሪ ዝርዝሮችን ይመልከቱ)።  
• በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት የገንዘብ ችግር (የ 25% ቅናሽ) ማሳየት አለበት ፡፡ 
 • የወቅቱ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ሊኖረው ይገባል (ከማመልከቻው ቀን በፊት በ 90 ቀናት ውስጥ የተዘገመ) ፡፡  
• ባለቤቱ የዲሲ ነዋሪ ከሆነ አካላዊ መጋዘን ፊት ለፊት ያላቸው ብቸኛ ባለቤቶች ብቁ ናቸው።  
• ፍራንቼስ ብቁ ናቸው ነገር ግን በተናጥል ባለቤትነት የተያዙ መሆን አለባቸው ፡፡ 
 
የአከባቢ ንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ የንግድ ሥራ ትርጓሜ ምንድነው? 



LBE በአነስተኛ እና አካባቢያዊ የንግድ ልማት መምሪያ (DSLBD) የሚተዳደር የተረጋገጠ የንግድ ድርጅት የምስክር ወረቀት 
ምድብ ነው ፡፡ ለ LBE ትርጓሜው: 
• በአውራጃው ውስጥ በአካል የሚገኝ ዋና ጽ / ቤት; 
• ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ከፍተኛ የሥራ አመራር ሠራተኞች ቢሮአቸውን ጠብቀው በዲስትሪክቱ ውስጥ የአስተዳደር 
ተግባራቸውን ያከናውናሉ ፡፡ 
• ከሚከተሉት አራት ደረጃዎች ውስጥ አንዱን ያሟላል- 
o የባንክ ሂሳቦችን ሳይጨምር ከ 50% በላይ የሚሆኑት ንብረቶች በዲስትሪክቱ ውስጥ ይገኛሉ። 
ከሰራተኞቹ ከ 50% በላይ የዲስትሪክቱ ነዋሪ ናቸው ፡፡ 
o ከ 50% በላይ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች የዲስትሪክቱ ነዋሪ ናቸው ፡፡ ወይም 
o ከጠቅላላው ሽያጭ ወይም ሌሎች ገቢዎች ከ 50% በላይ በዲስትሪክቱ ውስጥ ከሚገኙ ግብይቶች የተገኙ ናቸው 
• በዲሲ ሕግ መሠረት በትክክል ፈቃድ የተሰጠው; እና 
• በዲሲ ሕግ መሠረት ግብር ይከፍላል (በርዕሱ 47 ምዕራፍ 18) 
 
ይህንን ማመልከቻ ለማጠናቀቅ የሚከተሉት ሰነዶች ያስፈልጋሉ: 
 
አስፈላጊ ሰነድ መመሪያዎች 
የፌዴራል አሰሪ መለያ ቁጥር (ኢኢን) ኢአይኤንዎን ለማግኘት ከዚህ በፊት በተመዘገበው የግብር 

ተመላሽ ውስጥ ይመልከቱ 
ወይም እነዚህን ምክሮች ከ IRS በመከተል። ስሞቹ 
ለዚህ መተግበሪያ የሚጠቀሙባቸው አድራሻዎች እና 
ከ EIN ምዝገባዎ ጋር ይዛመዱ። 
 

ለባለቤቱ ትክክለኛ የመታወቂያ ማረጋገጫ ለሁሉም ባለቤቶች ትክክለኛ የመታወቂያ ማረጋገጫ 
(ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ ቅጅ ፣ በመንግስት የተሰጠ 
የመታወቂያ ካርድ ወይም በአሜሪካ የተሰጠ ፓስፖርት) ፡፡ 
የእነዚህ ቅጂዎች በተሻለ ቀለም መሆን አለባቸው ፡፡ 

የ 2019 የግብር ተመላሽ 
 

ንግድዎ በ 2019 ሥራ ከጀመረ ብቻ  ። 
ከሁሉም መርሃግብሮች ጋር ሙሉ ተመላሽ ማካተት 
አለበት። የንግድ ተመላሾች ከሌሉ የግል ተመላሾች ለብቻ 
ባለቤቶች ተቀባይነት ያገኛሉ (ሁሉንም መርሃግብሮች 
ማካተት አለበት)። 

የ 2019 ወርሃዊ ትርፍ እና ኪሳራ  
 

ንግድዎ በ 2019 ሥራ ከጀመረ ብቻ  ። 
መግለጫው በወርሃዊ ቅርጸት መቅረብ ያለበት ሲሆን 
ኪራይ ፣ የደመወዝ ክፍያ እና የፍጆታ አገልግሎቶች 
በተናጠል መዘርዘር አለበት። 
 

የ 2020 ወርሃዊ ትርፍ እና ኪሳራ መግለጫዎች (እስከዛሬ) 
 

መግለጫው በወርሃዊ ቅርጸት መቅረብ ያለበት ሲሆን 
ኪራይ ፣ የደመወዝ ክፍያ እና የፍጆታ አገልግሎቶች 
በተናጠል መዘርዘር አለበት። እስከ መስከረም 30 ቀን 
2020 (እ.አ.አ.) ድረስ የገንዘብ አያያዝን መሸፈን አለበት 
(እ.ኤ.አ. በ 2020 የተከፈተ ከሆነ እባክዎ ንግዱ በሥራ ላይ 
የቆየበትን ጊዜ የሚሸፍን ሁሉንም መግለጫ ያክሉ ፡፡) 
 

የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት 
 

የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ከማመልከቻው ቀን በፊት 
በ 90 ቀናት ውስጥ መዘመን አለበት ፡፡ ለተጨማሪ 
ሀብቶች 
• የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት እንዴት ማግኘት 
እንደሚችሉ እዚህ ይወቁ። 



• የንጹህ እጆች በራሪ ወረቀት የምስክር ወረቀት በደረጃ 
መመሪያዎች (ፒዲኤፍ) 
• የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ትምህርቶችን ይመልከቱ 
፡፡ 
• የንጹህ እጆች የዌብናር ማቅረቢያ የምስክር ወረቀት 
 

የዲሲ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ 
 

የንግድ ሥራ ፈቃዶች በዲሲ የቁጥጥርና የሸማቾች ጉዳዮች 
ዲፓርትመንት (ዲሲአራ) የተሰጡ ናቸው ፡፡ ስለ ዲሲ 
የንግድ ሥራ ፈቃዶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት 
የዲሲአርኤን የንግድ አገልግሎቶች ድርጣቢያን ይጎብኙ 
ወይም በዲሲአርአይ በኩል በኢንተርኔት መተላለፊያቸው 
በኩል ያነጋግሩ የንግድ ሥራ ፈቃድዎን ቅጂ ለማግኘት 
እባክዎ የዲሲአርአይ የእኔ ዲሲ ቢዝነስ ሴንተርን ይጎብኙ 
፡፡ የንግድ ሥራ ፈቃዱ በንግዱ ስም መሆን አለበት። 
በንግድ ፈቃድ ውስጥ የተዘረዘረው አድራሻ ከስራ ፈቃድ 
ፈቃድ ጋር መዛመድ አለበት። ከአንድ በላይ ቦታ ካለዎት 
ትክክለኛውን የንግድ ፈቃድ መስጠቱን ያረጋግጡ። የሙያ 
ወይም የሙያ ፈቃድ በንግድ ፈቃድ ሊተካ አይችልም። 
 

የደመወዝ ክፍያ ዝርዝር 
 

የወቅቱ የደመወዝ ዝርዝር (ከመስከረም 30 ቀን 2020 
ጀምሮ እ.ኤ.አ.) ሁሉንም የሙሉ ጊዜ ሰራተኞችን ፣ የትርፍ 
ሰዓት ሰራተኞችን እና 1099 ገለልተኛ ተቋራጮችን 
ይዘረዝራል ፡፡ ዝርዝር ለእያንዳንዱ ሰራተኛ / ተቋራጭ 
የመኖሪያ ሁኔታን ማካተት አለበት ፡፡ 
 

የሥራ ቦታ ማረጋገጫ 
 

የሥራ ላይ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ወቅታዊ መሆን አለበት 
እና ከመጋቢት 1 ቀን 2021 በፊት ሊያልቅ አይችልም ፡፡ 
የሥራ ፈቃድ እና የንግድ ፈቃድ ተመሳሳይ አድራሻ 
ሊኖራቸው ይገባል ፡፡ 
 
የተሰጠበትን የመኖሪያ ቦታ የምስክር ወረቀት ቅጂ 
ለማግኘት እርዳታ ከፈለጉ ለዲሲኤራ ሪኮርዶች 
ማኔጅመንት በ (202) 442-4480 መደወል ይችላሉ ፡፡ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ስለ ሰነዶችዎ አስፈላጊ ማስታወሻዎች 
• ከላይ የተጠቀሱትን ሰነዶች በንግድዎ ላይ ተፈፃሚነት አለማቅረብ ማመልከቻዎ ውድቅ ይሆናል ፡፡ 
• ምትክ የሆኑ ሰነዶችን ወይም የቦታ ያዥ ሰነዶችን አያካትቱ; ይህ ደግሞ የማመልከቻዎን ብቁነት ያስከትላል ፡፡ 
• እባክዎ ሰነዶችን በ Excel ወይም በፒዲኤፍ ቅርጸት ይስቀሉ። የእርስዎ መታወቂያ ግልጽ የሆነ JPEG ለመታወቂያ 
ማረጋገጫ ብቻ ሊያገለግል ይችላል። 
• ለማጣቀሻ በማመልከቻው መግቢያ ውስጥ “የምሳሌ ሰነዶች” አንድ አቃፊ አለ። ሰነድዎ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ 
ጥያቄዎች ካሉዎት በውይይት ባህሪው በኩል በመተግበሪያው መግቢያ በኩል ኤል.ዲ.ሲን ያነጋግሩ ወይም በኢሜል 
retailbridgefund@dc.gov ይላኩ ፡፡ 
• DMPED ፣ LEDC እና / ወይም የፕሮግራም አጋሮች አመልካቾቹ እነዚህን ሰነዶች እንዲያገኙ አይረዱም ፡፡ ሁሉም 
አመልካቾች በራሳቸው ስም ማመልከት አለባቸው ፡፡ ተጨማሪ ድጋፍ ከፈለጉ እባክዎን ሊያነጋግሯቸው ስለሚችሏቸው 
ሀብቶች ዝርዝር የዚህን ሰነድ የመጨረሻ ገጽ ይመልከቱ ፡፡ 
 
ክሊን ሀንድስ  
ክሊን ሀንድስ የምስክር ወረቀት ንግድዎ ለክፍያ ፣ ለቅጣት ፣ ለግብር ወይም ለቅጣት ከ 100 ዶላር በላይ ለዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ ዕዳ እንደሌለበት ያረጋግጣል እናም ይህ ሁሉንም አስፈላጊ የዲስትሪክት ግብር ተመላሾችን ያስገባ ነው። የንጹህ 
እጆች የምስክር ወረቀት ለመጠየቅ በ MyTax.DC.gov መግቢያ በኩል መመዝገብ አለብዎት። በኢሜል ወይም በስልክ 
አንዱን መጠየቅ አይችሉም ፡፡ 
 
ክሊን ሀንድስን ለማግኘት የሚረዱ ምክሮች 
ሂደቱን እንዴት ማሰስ እንደሚቻል ለማወቅ የኦቲአር ድር ጣቢያውን ይጎብኙ። 
o የመስመር ላይ MyTax.DC.gov መለያ ለማቋቋም የደረጃ በደረጃ መመሪያን ይመልከቱ። 
o MyTax.DC.gov ላይ ንፁህ እጆችን ለመጠየቅ የደረጃ በደረጃ መመሪያን ይመልከቱ ፡፡ 
o የዌቢናር ማቅረቢያ ሰሌዳ ወይም የቪዲዮ ማጠናከሪያ ትምህርት 
o ለሌሎች ጠቃሚ መረጃዎች ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ ፡፡ 
 
ተገዢ አለመሆን ማስታወቂያ ከተፈጠረ 
የላቀ ግዴታ ያለብዎት የኤጀንሲውን ስም እና የስልክ ቁጥር ይዘረዝራል ፡፡ ከፍ ባለ ግዴታዎ ላይ ክፍያ ከፈጸሙ 
(የሚመለከተው ከሆነ) ፣ የንጹህ እጆችዎን ለማግኘት መቻልዎ መዘግየት ሊያጋጥምዎት ይችላል (ሂደት አምስት ወይም ከዚያ 
በላይ የሥራ ቀናት ሊወስድ ይችላል)። ክፍያ ከፈፀመበት ቀን ጀምሮ ከአምስት የሥራ ቀናት በኋላ በ MyTax.DC.gov በኩል 
የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ይጠይቁ ፡፡ አሁንም ያለመታዘዝ ማስታወቂያ ከተቀበሉ ፣ ሁኔታውን ለመከታተል 
CleanHands.Cert@dc.gov ን በኢሜል ይላኩ። 
 
ከጥያቄዎች ጋር ኦቲአርን ለማነጋገር የሚረዱ ምክሮች 
• በ MyTax.DC.gov ላይ አካውንት ለመፍጠር ለቴክኒክ ድጋፍ የኢ-አገልግሎቶች ክፍልን በ (202) 759-1946 ወይም 
በኢ-ሰርቪስ.otr@dc.gov ያነጋግሩ ፡፡ 
• ስለ አለመታዘዝ ማስታወቂያዎ ጥያቄዎች ካሉዎት ኢሜል ወደ CleanHands.Cert@dc.gov ይላኩ። ያጋጠመዎትን 
ጉዳይ በተቻለ መጠን በዝርዝር ይግለጹ። በአንድ የስራ ቀን ውስጥ ምላሽ ማግኘት አለብዎት። 



 
የገቢ መግለጫ 
የገቢ መግለጫዎች (ትርፍ እና ኪሳራ መግለጫዎች በመባልም ይታወቃሉ) የንግድዎን የገቢ ምንጮች እና የተለያዩ ወጪዎችን 
ይመዘግባሉ። ለችርቻሮ ፈንድ የተሰጡ የገቢ መግለጫዎች በየወሩ መሰባበር አለባቸው - ዓመታዊ የገቢ መግለጫዎች 
ተቀባይነት የላቸውም። እባክዎን ገቢዎን እና ወጪዎን በሚሸፍኑባቸው ምድቦች ላይ በተቻለ መጠን ዝርዝርን ያቅርቡ ፡፡ 
ቢያንስ ፣ የገቢዎ መግለጫ እያንዳንዱን የሚከተሉትን ምድቦች በወር በግልፅ ማሳየት አለበት- 
• ጠቅላላ ገቢ 
• ጠቅላላ ወጪዎች 
• የቤት ኪራይ / የቤት ማስያዥያ ወጪዎች 
• የመገልገያ ወጪዎች 
• የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች (ደመወዝ ፣ ደሞዝ እና ለነፃ ተቋራጮች የሚከፈሉ ክፍያዎች ፡፡ የሠራተኛ ጥቅማጥቅሞች 
በተናጠል መዘርዘር አለባቸው) 
 
የገቢ ሂሳቡን ከሂሳብ መዝገብዎ ሶፍትዌር (ከላይ ያሉትን 5 ምድቦች እስከሚያሳይ ድረስ) ማውረድ ወይም ይህንን ነፃ አብነት 
(free template) መጠቀም ይችላሉ። 
 
የደመወዝ ክፍያ ዝርዝር 
ለሴፕቴምበር 2020 ወር የሰራተኛ የደመወዝ ዝርዝርን ለመስቀል ይጠየቃሉ። ስሞችን ፣ ሁኔታዎችን (የትርፍ ሰዓት-ፒቲ ፣ 
የሙሉ-ጊዜ-FT ፣ ተቋራጭ-ሲ) ፣ ወርሃዊ የክፍያ መጠን እና የመኖሪያ ግዛቶችን ያካትቱ። ይህንን መረጃ ከደመወዝ አከፋፋይዎ 
(ፕሮሰሰር) ማግኘት ይችላሉ ፣ ወይም ከዚህ በታች ያለው ምስል የመሰለውን የተመን ሉህ መፍጠር ይችላሉ ወርሃዊ ወጪ 
ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ክፍያ ለነፃ ተቋራጮች ብቻ ማካተት አለበት ፡፡ የሰራተኛ ጥቅማጥቅሞችን ዋጋ አያካትቱ ፡፡ እንደ 
ማህበራዊ ደህንነት ቁጥሮች እና የሰራተኞች ልደት ያሉ በግል የሚለዩ መረጃዎችን ማስወገድዎን ያረጋግጡ ፡፡ 
 

 
 
አስፈላጊ ቀናት  
• ማመልከቻ ይከፈታል-ሰኞ ፣ ታህሳስ 14 ቀን 2020 (እ.አ.አ.) 11:00 AM EST  
• የመረጃ ክፍለ ጊዜ # 1: ረቡዕ, ዲሴምበር 16, 2020 ከ 3: 00 PM EST  
• የመረጃ ክፍለ ጊዜ # 2-ሐሙስ ፣ ታህሳስ 17 ቀን 2020 (እ.አ.አ.) 10:00 AM EST  
• ማመልከቻው ይዘጋል-አርብ ፣ ጥር 8 ቀን 2021 ከቀኑ 5 00 ሰዓት በአንዱ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ላይ መገኘት ካልቻሉ የክፍለ-
ጊዜ ቀረፃ ወደ coronavirus.dc.gov/bridgefund ይለጠፋል። 
 
የመረጃ ግምገማ 

Payroll Roster for September 2020 
Employee 
Name 

Hire Date Employment 
Status 

State of 
Residency 

Pay Rate Gross Income Taxes   

Ebenezer 
Scrooge 

06/14/2015 F/T VA 25.25/hr 2020.00 626.20  

Mary Poppins 04/21/2019 F/T DC 24.30/hr 1944.00 602.64  
Susanna 
Carmichael 

02/03/2020 C DC 22.00/hr 1226.50 0  

William Wonka 07/20/2020 P/T MD 15.10/hr 604.00 120.80  
Total     5794.5.00 1349.64  



ከመደበኛው የግምገማ ሂደት በፊት እያንዳንዱ መተግበሪያ ማመልከቻው የተሟላ መሆኑን እና አነስተኛውን መስፈርት 
የሚያሟላ የመጀመሪያ ማጣሪያ ያገኛል ፡፡ አንድ መተግበሪያ አይገመገምም- 
 
1. ማመልከቻው የተቀበለው አርብ ጥር 8 ከተዘጋበት ቀን በኋላ በ 5: 00 PM EST ነው 
2. ማመልከቻው ያልተሟላ ነው (ለምሳሌ የጎደለ ሰነድ) 
3. የአመልካቹ ንግድ ለችርቻሮ ብሪጅ ፈንድ አነስተኛውን የብቁነት መስፈርቶችን አያሟላም 
 
ሁሉም የመተግበሪያ ግቤቶች በድጋፍ ሰነዶች ላይ በመመርኮዝ ለትክክለኝነት ይረጋገጣሉ ፡፡ ሁሉም ሰነዶች ትክክለኛ እና 
በቀላሉ የሚነበብ መሆናቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ፡፡ ብቁ ያልሆኑ ወይም ያልተሟሉ የተደረጉ ማመልከቻዎች 
ለመጨረሻው የሽልማት ምክር አይሻሻሉም ፡፡ የተመረጡ የገንዘብ ድጋፎች የዕርዳታ ስምምነቱን መፈጸምን ፣ የክፍያውን ቅጽ 
(ወይም ኤኤችኤች ፎርም) ማጠናቀቅን እና የ W-9 ቅፅን ጨምሮ ስለ ቀጣዩ እርምጃዎች በኤል.ዲ.ሲ. ለገንዘብ ድጋፍ 
የኤሌክትሮኒክ ገንዘብ ማስተላለፍን መጠቀም ተመራጭ ነው (ገንዘብ ሰጭዎች የገንዘብ ማስተላለፍን ለማስኬድ የባንክ 
መረጃዎችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል) ፡፡ 
 
የተመረጡት የገንዘብ ድጋፎች በአፈፃፀም ወቅት የገንዘብ አጠቃቀምን በተመለከተ ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ፡፡ ይህን 
አለማድረግ የወደፊቱን የዕርዳታ ዕድሎች የመጠቀም የንግድ ሥራውን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ፡፡ 
 
የማመልከቻ መመሪያ  
 
ይህ መመሪያ ለአመልካቾች በማመልከቻው ውስጥ እያንዳንዱን ጥያቄ በእግር እንዲጓዙ እና ማመልከቻውን እንዴት 
እንደሚሞሉ መመሪያ ለመስጠት የተቀየሰ ነው ፡፡  
 
በዚህ መመሪያ ውስጥ በአተረጓጎም ውስጥ ያለው ጽሑፍ በመተግበሪያው መግቢያ ላይ የሚገኘውን ትክክለኛውን የጥያቄ 
ጽሑፍ ያንፀባርቃል።  
 
ስለ ትግበራ መድረክ  
የማመልከቻ ቅጹን ለመድረስ የኢሜል አድራሻዎን መመዝገብ እና መለያ መፍጠር ያስፈልግዎታል ፡፡ አንዴ መለያ ከፈጠሩ ፣ 
እድገትዎን ለማስቀመጥ እና በኋላ ላይ መተግበሪያውን ለመቀጠል ይችላሉ። እባክዎን አንድን ማመልከቻ በኢሜል አድራሻ 
እንዲያቀርቡ ብቻ እንደሚፈቀድልዎት ልብ ይበሉ ፡፡ ለብዙ ንግዶች የሚያመለክቱ ከሆነ የተለያዩ የኢሜል አድራሻዎች 
ያላቸው ብዙ መለያዎችን መፍጠር ያስፈልግዎታል ፡፡ 
 
 ቴክኒካዊ ድጋፍ ከፈለጉ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት በቀጥታ በመተግበሪያው መድረክ ውስጥ ኤል.ዲ.ሲን በቀጥታ የማግኘት 
ችሎታ ይኖርዎታል ፡፡ እንዲሁም ኤል.ዲ.ሲን በ BFretail@ledcmetro.org መላክ ይችላሉ ፡፡ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ 
ጥያቄዎች እና ምሳሌ ሰነዶች በማመልከቻው መግቢያ ውስጥ ለማጣቀሻ ይገኛሉ (እነዚህን አገናኞች ለመመልከት ወደ መለያዎ 
መግባት ያስፈልግዎታል) ፡፡ 
 
 
ክፍል 1: የብቁነት መረጃ 
ወደ ማመልከቻው ለመቀጠል አመልካቹ የመጀመሪያ የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላት ይጠበቅበታል ፡፡ 
 
ከመጀመርዎ በፊት-የንግድ ሥራዎ አይነት ከላይ በመረጡት የብሪጅ ፈንድ ስር መውደቁን ለማረጋገጥ የእኛን የብቁነት ገበታ 
ያረጋግጡ ፡፡ 
 
 
ፈቃድ ፣ ቦታ እና ገቢ 
የችርቻሮ ድልድይ ፈንድ መሰረታዊ የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላቱን ያረጋግጡ- 
 



ንግዶች ለችርቻሮ ብሪጅ ፈንድ ብቁ ለመሆን የሚከተሉትን ሁሉንም መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው ፡፡ በንግድዎ ላይ 
የሚሠሩትን ሁሉ ይምረጡ። 
o በአውራጃው ውስጥ በአካል የሚገኝ ዋና ጽ / ቤት 
ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ከፍተኛ የሥራ አመራር ሠራተኞች ቢሮአቸውን በመቆጣጠር በዲስትሪክቱ ውስጥ የአስተዳደር 
ተግባራቸውን ያከናውናሉ 
o በዲሲ ሕግ መሠረት በትክክል ፈቃድ ተሰጥቶታል 
o በዲሲ ሕግ መሠረት ግብር የሚከፈልበት ነው (ርዕስ 47 ምዕራፍ 18) 
o ለ 2019 ዓመታዊ ገቢ ከ 6 ሚሊዮን ዶላር በታች 
o እስከ መስከረም 30 ቀን 2020 ድረስ ገቢው ከ 4.5 ሚሊዮን ዶላር በታች ነው 
 
 
የተቋቋመበት ቀን 
ንግድዎን በመጀመሪያ በዲሲአርኤ ያስመዘገቡበትን ቀን ያስገቡ ፡፡ ብቁ ለመሆን ብቁዎች ከመጋቢት 17 ቀን 2020 በፊት 
መመስረት አለባቸው ፡፡ 
 
የተቋቋመበት ቀን (ንግድዎን ለመጀመሪያ ጊዜ በዲሲአርአር ያስመዘገቡት መቼ ነው?) 
 
የንግድ ሥራ ኮርፖሬሽን መዋቅር 
ንግድዎ ለትርፍ ወይም ለትርፍ ያልተቋቋመ አካል መሆኑን ያመልክቱ። ለዚህ ድጎማ ብቁ ለመሆን ለትርፍ ንግድ ሊኖርዎት 
ይገባል ፡፡ 
 
የንግድ ሥራ ኮርፖሬሽን መዋቅር ዓይነት 
o ለትርፍ 
o ለትርፍ ያልተቋቋመ 
 
አካባቢያዊ የንግድ ድርጅት 
እባክዎን ንግድዎ በባለቤትነት ፣ በሽያጭ ፣ በሥራ ወይም በንብረት ላይ በመመርኮዝ እንደ አካባቢያዊ የንግድ ድርጅት ብቁ 
መሆን አለመሆኑን ያመልክቱ ፡፡ ብቁ ለመሆን ከእነዚህ መስፈርቶች ውስጥ አንዱን ማሟላት አለብዎት ፡፡ 
 
ከሚከተሉት መግለጫዎች ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ ለንግድዎ ይተገበራሉ? 
የሚመለከተውን ሁሉ ምልክት ያድርጉ ፡፡ 
o ከባለቤቶቹ 50% ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑት የወረዳ ነዋሪ ናቸው 
o ለንግድዎ 50% ወይም ከዚያ በላይ ጠቅላላ ደረሰኞች ከድስትሪክት ውስጥ ይመጣሉ 
o 50% ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞችዎ የአውራጃ ነዋሪ ናቸው 
o የባንክ ሂሳቦችን ሳይጨምር 50% ወይም ከዚያ በላይ ሀብቶች በዲስትሪክቱ ውስጥ አሉ 
o የለም 
 
የንግድ ሥራ ሁኔታ 
ከዚህ በታች ባሉት ትርጓሜዎች ላይ በመመርኮዝ የንግድዎን ወቅታዊ የአሠራር ሁኔታ ይምረጡ- 
o ክፍት ፣ ግን ውስን በሆነ አቅም = (1) አካላዊ ቦታ ለሕዝብ ዝግ ነው ነገር ግን በመስመር ላይ ምርቶችን ለመሸጥ ወይም 
ለመላኪያ ለመሸጥ ፣ ወይም (2) አካላዊ ቦታ ክፍት ነው ግን በተቀነሰ ሰዓት 
o ለጊዜው ተዘግቷል = አካላዊ ሥፍራ ለሕዝብ የተዘጋ ሲሆን ምርቶችን ለመደብር ዕቃ ለመውሰድ ወይም ለመላክ 
በኢንተርኔት ላይ የማይሸጥ ሲሆን ፣ ግን እ.ኤ.አ. ጥር 15 ቀን 2021 ወይም ከዚያ በፊት ለመክፈት አቅዷል ፡፡ 
 
ንግድዎ እስከመጨረሻው ከተዘጋ በራስ-ሰር ለዚህ የዕርዳታ ፕሮግራም ብቁ እንዳልሆነ ተደርጎ ይቆጠራል። 
 



የንግድዎ ወቅታዊ የሥራ ሁኔታ ምንድነው? 
o ክፈት 
o ክፍት ፣ ግን ውስን በሆነ አቅም 
o ለጊዜው ተዘግቷል 
o በቋሚነት ተዘግቷል 
ለጊዜው ከተዘጋ ንግድዎ መቼ ተዘጋ? ንግድዎ የተዘጋበትን ቀን ያስገቡ 
o ገደቦች ከተነሱ በጥር 15 ወይም ከዚያ በፊት እንደገና ለመክፈት አቅደዋል? 
o አዎ 
o አይ 
o ካልሆነ ፣ እባክዎን ለጊዜው ለመዘጋት ያሰቡት ለምን እንደሆነ ከጥር 15 (እ.ኤ.አ.) በኋላ ያስረዱ ፡፡ 
 
የብቁነት መስፈርቶች ዕውቅና መስጠት 
የዚህን የእርዳታ ፕሮግራም የብቁነት መስፈርቶችን እንደተገነዘቡ ለመቀበል አዎ ይምረጡ። 
 
ንግዴ ከላይ የተዘረዘሩትን የብቁነት መስፈርቶችን የማያሟላ ከሆነ ማመልከቻዬ በግምገማው ሂደት ውስጥ ብቁ እንደማይሆን 
ተረድቻለሁ ፡፡ 
o አዎ 
 
ሰነድ 
አስፈላጊው ሰነድ (በተመሠረተው ቀን መሠረት) ይታያል። ከመቀጠልዎ በፊት እባክዎ ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች እንዳሉዎት 
ያመልክቱ። እነዚህን ሰነዶች በኋላ በማመልከቻው ውስጥ ይሰቀላሉ። እነዚህ ሰነዶች በ Excel ወይም በፒዲኤፍ ቅርጸት 
መሆን አለባቸው (የንግድ ሥራ ባለቤት መታወቂያ ብቻ አንድ .jpg ተቀባይነት አለው) ፡፡ 
 
አስፈላጊ ሰነዶች-አጠቃላይ 
የሚከተሉትን አስፈላጊ ሰነዶች አሉኝ ፡፡ 
o የንግድ ሥራ ባለቤትነት መታወቂያ 
o የአሁኑ ትክክለኛ ዲሲ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ 
o የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት (ማመልከቻው በገባ በ 90 ቀናት ውስጥ ከኦቲአር የተገኘ) 
o የሥራ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 
o የ 2020 የገቢ መግለጫ በወርሃዊ ቅርጸት (ከጃንዋሪ 1 - መስከረም 30, 2020) 
o ለእያንዳንዱ ሩብ 2020 (ጃን-ሴፕቴምበር) የሙሉ እና የትርፍ ሰዓት ሠራተኞች ብዛት 
o የሰራተኛ ዝርዝር ፣ የሰራተኛ ስም ፣ የነዋሪነት ሁኔታ እና የሙሉ ጊዜ እና የትርፍ ሰዓት ሁኔታን ጨምሮ እስከ መስከረም 30 
ቀን 2020 ዓ.ም. 
 
አስፈላጊ ሰነዶች: 2018 (አስፈላጊ ከሆነ) 
o 2018 የግብር ተመላሽ 
 
አስፈላጊ ሰነዶች: 2019 (የሚመለከተው ከሆነ) 
o 2019 የግብር ተመላሽ 
o የ 2019 የገቢ መግለጫ በወርሃዊ ቅርጸት 
 
አስፈላጊ ሰነዶች በ 2020 የተቋቋመ (አስፈላጊ ከሆነ) 
o የ EIN ደብዳቤ 
ለፌደራል ግብር መታወቂያ EIN ን የሚጠቀሙ ከሆነ ፡፡ ኤስኤስኤንኤን የሚጠቀሙ ከሆነ ከዚያ የእርስዎን ኤስ.ኤስ.ኤን.ን 
ጨምሮ የግል የግብር ሰነድ ይስቀሉ። 



 
የሚያስፈልገውን ሰነድ ከማመልከቻዬ ጋር በተገቢው ቅርጸት ማስገባት እንዳለብኝ ተረድቻለሁ ፡፡ የጎደሉ ሰነዶች በሰነድ ሂደት 
ውስጥ ብቁ ይሆናሉ ፡፡ 
o አዎ 
 
አስፈላጊ ሰነዶችን ያረጋግጡ 
ከመቀጠልዎ በፊት እባክዎን ከዚህ በላይ ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች እንዳሉዎት ያረጋግጡ። 
 
 
ክፍል 2: የ ማንነት መረጃ 
ተወካይ የእውቂያ መረጃ 
እባክዎን ለዚህ ድጎማ የሚያመለክተው ንግድ ባለቤት መሆንዎን ወይም ወክለው እንዲያመለክቱ የተፈቀደለት ሰው መሆንዎን 
ያሳዩ። እርስዎ የንግዱ ባለቤት ካልሆኑ እባክዎ የእውቂያ ዝርዝሮችዎን ያቅርቡ እና ከባለቤቱ ጋር ያለዎትን ግንኙነት ይግለጹ 
(ለምሳሌ የመደብር ሥራ አስኪያጅ ፣ የሂሳብ ባለሙያ ፣ ወዘተ) ፡፡ ይህ የእውቂያ መረጃ በማመልከቻው ላይ ማናቸውም 
ጥያቄዎች ካሉ እና ለሽልማት ለተሰጡ አካላት ለማሳወቅ ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡ 
 
እርስዎ የንግዱ ባለቤት ነዎት? 
o አዎ 
o አይ ፣ ግን በእነሱ ምትክ ለማመልከት የተፈቀደ ነው 
 
“አይ ፣ ግን በእነሱ ምትክ ለማመልከት ስልጣን የተሰጠው” ከመረጡ የሚከተሉት ጥያቄዎች ይታያሉ 
 
የመጀመሪያ ስምዎ 
የአባትህ ስም 
የእርስዎ የኢሜል አድራሻ 
የእርስዎ ስልክ ቁጥር 
ከንግዱ ባለቤት ጋር ያለዎት ግንኙነት ምንድነው? 
 
የባለቤት መረጃ 
ንግዱ ለሽልማት ከተመረጠ የእርዳታ ስምምነቱን ለሚያከናውን አንድ ባለቤት እባክዎን የእውቂያ መረጃውን ያቅርቡ ፡፡ 
 
ከአንድ በላይ ባለቤቶች ካሉ ለአንድ መረጃ ብቻ ያስገቡ ፡፡ ያ ሰው ከዚህ ድጎማ ጋር የተያያዙ ሰነዶችን የማስተላለፍ እና 
የማስፈፀም ሃላፊነት አለበት ፡፡ 
 
የባለቤት የመጀመሪያ ስም 
የባለቤቱ የአያት ስም 
የባለቤት ኢሜል አድራሻ 
የባለቤት ስልክ ቁጥር 
ይህ ንግድ ከአንድ በላይ ባለቤቶች አሉት? 
o አዎ 
o አይ 
 
አዎ ከሆነ ፣ አንድ ተጨማሪ ጥያቄ ብቅ ይላል-ይህ ንግድ ስንት ባለቤቶች አሉት? 
 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ  
ለንግዱ የፖስታ አድራሻ ያስገቡ-  
የፖስታ መላኪያ አድራሻ የመልዕክት አድራሻ 2 (አፕት ፣ ዩኒት ፣ ወዘተ)  



መላኪያ ከተማ  
የፖስታ መላኪያ ግዛት የዚፕ ኮድ መላክ 
 
 ክፍል 3 ን አሳይ  
ወደ ማመልከቻው ክፍል 3 ከመቀጠልዎ በፊት እድገትዎን መቆጠብ አለብዎት። ክፍል 3 ጥያቄዎችን ለማሳየት “አሳይ” ን 
ይምረጡ ፡፡  
መሻሻል እንዳይጠፋ ለማረጋገጥ ክፍል 3 ን “ለማሳየት” ከመምረጥዎ በፊት እባክዎ አሁን ይቆጥቡ ፡፡ የተሳካ መቆጠብ የ 
“አስቀምጥ” ቁልፍን በመተካት በሰማያዊው “አርትዕ” ቁልፍ ይጠቁማል። ክፍል 3 ከ 7 - የንግድ መረጃ  
o ደብቅ  
o አሳይ 
 
ክፍል 3: የንግድ መረጃ 
የንግድ ስም 
የንግድዎን ህጋዊ ስም ያስገቡ። እባክዎ ቅጥያውን ጨምሮ ሙሉውን የንግድ ስም ያክሉ። ምሳሌ [የንግድ ስም] Inc; [የንግድ 
ስም] LLC. ከዚያ ንግድዎ ለህዝብ ወይም ለማንኛውም የዲቢኤ ስም የሚታወቅ ስም ያስገቡ (ቢዝነስ ማድረግ) ፡፡ 
 
የንግድ ሥራ ሕጋዊ ስም 
የንግድ ንግድ ስም ወይም ዲቢኤ (ከህጋዊ ስምዎ ጋር ተመሳሳይ ከሆኑ እንደገና ህጋዊ ስምዎን ያስገቡ) 
 
የንግድ ሥራ ፈቃድ 
ንቁ የንግድ ፈቃድ ቁጥርዎን ያስገቡ። የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥሩ ከላይ በቀኝ ጥግ ላይ ባለው የንግድ ፈቃድዎ ላይ ሊገኝ 
ይችላል። የንግድ ፈቃዱ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መሰጠት ያለበት እና ከመጋቢት 1 ቀን 2021 በፊት ማለቅ የለበትም ፡፡ 
የሚሰራ የንግድ ፈቃድ ማግኘት ካልቻሉ ወይም ከሌለዎት ንግድዎ ለዚህ ድጎማ ለማመልከት ብቁ አይደለም ፡፡ ከዚያ 
በዲሲኤራ የተሰጠ የንግድ ፈቃድዎን .pdf ቅጅ ይስቀሉ። የንግድ ሥራ ፈቃድዎን ቅጂ ለማግኘት እባክዎ የዲሲአርኤ የእኔ 
ቢዝነስ ሴንተርን ይጎብኙ። 
 
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር 
 
የዲሲአራ የንግድ ፈቃድ ይስቀሉ 
የአሁኑ ዲሲአራ የተሰጠው የንግድ ሥራ ፈቃድ (ለምሳሌ መሠረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ)። የንግድ ሥራ ፈቃድ የአሁኑ መሆን 
አለበት እና ከመጋቢት 1 ቀን 2021 በፊት ማለቂያ የለውም 
 
ምሳሌ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ 
 
የንግድ አድራሻ 
የንግድ አድራሻዎ ከላይ ካለው የአድራሻ አድራሻ የተለየ ከሆነ እባክዎ ያንን ያክሉ ፡፡ ይህ አድራሻ በንግድ ፈቃድዎ ላይ ካለው 
አድራሻ ጋር መዛመድ አለበት። 
 
የንግድዎ የጎዳና አድራሻ ከላይ ካለው የፖስታ አድራሻዎ የተለየ ነው? 
o አይ 
o አዎ 
 
 
አዎ ከመረጡ የሚከተሉት መስኮች ይታያሉ  
የንግድ ጎዳና አድራሻ  
የንግድ ከተማ  
የንግድ ግዛት  



የንግድ ዚፕ ኮድ  
 
የፌደራል ግብር መታወቂያ ዓይነት  
እባክዎ በማመልከቻው ላይ ባለው መስክ ውስጥ ባለ 9 አሃዝ የፌደራል ግብር መታወቂያ ቁጥርዎን (የአሠሪ መታወቂያ ቁጥር 
ወይም ኢኢን) ቁጥርዎን ያስገቡ ፡፡ ኢኢን ከሌለዎት ወደ ኤስኤስኤን (SSN) እንደሚገቡ ያመልክቱ ፡፡ ኤስኤስኤንኤንዎን 
ለማስገባት አዲስ መስክ ብቅ ይላል ፡፡  
 
ንግድዎ በ 2020 ከተመሰረተ እና እርስዎ የ 2018 ወይም 2019 የግብር ተመላሽ ከሌለዎት ለማረጋገጫ የ EIN ደብዳቤ 
እንዲሰቀሉ ይጠየቃሉ።  
 
ንግድዎ የአሠሪ መታወቂያ ቁጥር (ኢኢን) ወይም የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር (ኤስኤስኤን) ይጠቀማል?  
o EIN 
 o SSN 
 
ከዚህ በላይ የተመረጠውን ቁጥር እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ ፡፡ የአሠሪ መታወቂያ ቁጥር (ኢኢን) የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር 
(ኤስኤስኤን)  
 
እርስዎ በ 2020 ከተመሠረቱ ከ ‹ንግዱ› ጋር የተጎዳኘ ኤስኤስኤን (ኤስኤንኤን) የሚያሳይ የ EIN ደብዳቤ ወይም የ 2019 
የግል ተመላሽ እንዲያደርጉ ይጠይቀዎታል ፡፡ የ EIN ደብዳቤ ጭነት ምሳሌ የ EIN ደብዳቤ የ 2019 የግል ግብሮች ለቢዝነስ 
ጥቅም ላይ የዋለውን ኤስኤስኤን ያካተተ የፌደራል ግብር ሰነድ 
 
ሌሎች የንግድ መረጃ 
ከንግድዎ ጋር የተያያዙ ጥቂት ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይመልሱ። የዎርድዎን መረጃ ለመፈለግ እባክዎን የዲሲ ኦፊስ ኦፊስ 
ኦፕሬሽንስ የእኔ የዋርድ መሣሪያ ምንድነው ፡፡ 
 
ንግድዎ በየትኛው ክፍል ነው የሚገኘው? 
ንግድዎ የትኛውን ክፍል እንደሚገኝ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎ ይህንን ይጎብኙ: 
https://planning.dc.gov/whatsmyward 
 
የንግድ ድርጣቢያ 
 
የንግድ አጭር መግለጫ 
በአንድ ዓረፍተ ነገር ውስጥ ንግድዎ ምን ይሠራል? ምሳሌዎች-ሥራዬ ፀጉር አስተካካይ ነው ፡፡ የእኔ መደብር የጥበብ 
አቅርቦቶችን ይሸጣል ፡፡ 
 
የንግድ ምድብ 
የንግድዎን ምድብ ለመምረጥ የተቆልቋይ ምናሌውን ይጠቀሙ። “ሌላ” ከሆነ እባክዎ ንግድዎን በአስር (10) ቃላት ወይም 
ከዚያ ባነሰ ይግለጹ። 
 
ከእነዚህ ምድቦች ውስጥ የትኛው ንግድዎን በተሻለ ይገልጻል? 
የስዕል ማሳያ ሙዚየም 
የጥበብ አቅርቦት መደብር 
የመጽሐፍት መደብር 
ካርዶች ፣ ስጦታዎች ፣ የድግስ መደብር 
የልብስ / የልዩ ልብስ ሱቅ 
የጭነት መሸጫ ሱቅ 



የምቾት መደብር 
የማዕዘን መደብሮች 
ደረቅ ማጽጃ 
የኤሌክትሮኒክስ መደብር 
የወለል ንጣፍ ማዕከል 
የአበባ ባለሙያ 
የቤት ዕቃዎች መደብር 
መጠጥ ቤት 
ጂምስ / ዮጋ ፣ ዳንስ ወይም የአካል ብቃት ስቱዲዮዎች 
የፀጉር ሳሎን / ፀጉር አስተካካዮች 
የሃርድዌር መደብር 
የቤት ዕቃዎች 
ጌጣጌጥ 
የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 
በጣቢያው የችርቻሮ አምራች 
የመታሸት ሕክምና 
የጥፍር ሳሎን 
የቤት እንስሳት አቅርቦት መደብር 
ፋርማሲ 
የህትመት እና የምልክት መደብር 
የልዩ ምግቦች መደብር 
ልዩ ምርቶች (ለምሳሌ ዶቃዎች ፣ ዕጣን ፣ ሻማ) 
ልዩ የችርቻሮ መደብር 
ቱxedዶ / የአለባበስ ኪራይ ሱቅ 
የሰም ማጥፊያ ማዕከል 
የወይን ሱቅ 
ወይን ፣ ቢራ ፋብሪካ ፣ ዲስትሪሌል (ከአምራች ፈቃድ ጋር) 
 
የተረጋገጠ የንግድ ድርጅት 
ንግድዎ በዲሲ አነስተኛ እና አካባቢያዊ ንግድ ልማት መምሪያ (ዲ.ኤስ.ዲ.ዲ.) የተመዘገበ የተረጋገጠ የንግድ ድርጅት (ሲቢኢ) 
ነውን? 
እርግጠኛ ካልሆኑ ለማረጋገጥ የ CBE ፍለጋ ፖርታልን ይጎብኙ-https://dslbd.secure.force.com/public/ 
o አዎ 
o አይ 
 
አዎ ከመረጡ የሚከተሉት መስኮች ይታያሉ። 
 
ይህ ንግድ የተረጋገጠ የተጎጂ የንግድ ድርጅት (DBE) ነው? 
ከተጨማሪ DBE ስያሜ ጋር ንግድዎ በዲቢኤስቢዲ እንደ CBE ተረጋግጧል? እርግጠኛ ካልሆኑ ለማረጋገጥ የ CBE ፍለጋ 
ፖርታልን ይጎብኙ-https://dslbd.secure.force.com/public/ 
o አዎ 
o አይ 
 
ስለ DBE ስያሜ ተጨማሪ መረጃ ይመልከቱ። 
 
እባክዎ የ CBE ማረጋገጫ ቁጥርዎን ያስገቡ 



የ CBE ፍለጋ ፖርታልን በመጎብኘት የእውቅና ማረጋገጫ ቁጥርዎን ማግኘት ይችላሉ ፡፡ ንግድዎን ይፈልጉ ፣ የንግድዎን ስም 
በመጫን መዝገቡን ይክፈቱ እና የምስክር ወረቀት ቁጥሩ በ “የምስክር ወረቀት መረጃ” ክፍል ውስጥ ይገኛል 
https://dslbd.secure.force.com/public/ 
o አዎ 
o አይ 
 
አነስተኛ ንግድ ድርጅት 
ንግድዎ በፌዴራል መንግሥት እንደ ትንሽ ይቆጠራል? 
ባለፉት ሶስት ዓመታት ያገኙት ገቢ ወይም ጠቅላላ ደረሰኝ በአሜሪካ አነስተኛ ንግድ አስተዳደር ከተደነገገው የኢንዱስትሪ 
ደረጃዎች ያነሰ ከሆነ የፌዴራል መንግሥት ንግድዎን ትንሽ አድርጎ ይመለከታል ፡፡ እርግጠኛ ካልሆኑ የ NAICS ኮድዎን ያግኙ 
እና ንግድዎ እንደ አነስተኛ ብቁ መሆን አለመሆኑን ለማጣራት ይህንን በይነተገናኝ መሣሪያ ይሞክሩ። 
o አዎ 
o አይ 
 
ባለቤትነት ወይም ኪራይ 
ንግድዎ የሚገኝበትን ቦታ በባለቤትነት ወይም በኪራይ መያዙን ያመልክቱ ፡፡ እርስዎ የሚከራዩ ከሆነ ፣ እባክዎ አሁን ያለዎት 
የኪራይ ውል የመጨረሻ ቀን ይምረጡ። 
 
የቦታዎ ባለቤት ወይም ኪራይ አላቸው? 
o የራስ 
o ኪራይ 
 
የአሁኑ የኪራይ ውልዎ የሚያበቃው መቼ ነው? 
 
የሥራ ቦታ የምስክር ወረቀት 
በሥራ ላይ ያለዎት የምስክር ወረቀት .pdf ቅጅ ይስቀሉ። ንግድዎ የሥራ ፈጠራ የምስክር ወረቀት ከሌለው ንግድዎ ለዚህ 
ድጎማ ብቁ አይደለም። 
 
የሥራ ቦታ የምስክር ወረቀት ይስቀሉ 
 
የምዝገባ የምስክር ወረቀት ምሳሌ 
 
የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት 
ንግድዎ የአሁኑ ንፁህ እጆች የምስክር ወረቀት ያለው መሆኑን ያመልክቱ እና .pdf ቅጅ ይስቀሉ። የዘመኑ የምስክር ወረቀትዎን 
በመስመር ላይ እንዴት እንደሚጠይቁ መመሪያዎችን ይመልከቱ እዚህ። ለንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ምንም ተተኪዎች 
ተቀባይነት የላቸውም ፡፡ ሁሉም ሰነዶች ይረጋገጣሉ። 
 
ንግድዎ ይህ ማመልከቻ ከቀረበበት ቀን ከ 90 ቀናት በፊት የተጻፈ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት አለው? 
የዘመነ ሰርተፊኬትዎን በመስመር ላይ እንዴት እንደሚጠይቁ መመሪያዎችን ይመልከቱ-
https://otr.cfo.dc.gov/page/certificate-clean-hands 
o አዎ 
o አይ 
 
የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ይስቀሉ 
ማመልከቻው ከቀረበበት ቀን በፊት በ 90 ቀናት ውስጥ የተዘገበ 
 



የንጹህ እጆች ምሳሌ የምስክር ወረቀት 
 
ክፍል 4 ን አሳይ 
ወደ ማመልከቻው ክፍል 4 ከመቀጠልዎ በፊት እድገትዎን መቆጠብ አለብዎት። ክፍል 4 ጥያቄዎችን ለማሳየት “አሳይ” ን 
ይምረጡ ፡፡ 
 
መሻሻል እንዳይጠፋ ለማረጋገጥ ክፍል 4 ን “ለማሳየት” ከመምረጥዎ በፊት እባክዎ አሁን ይቆጥቡ ፡፡ 
የተሳካ መቆጠብ የ “አስቀምጥ” ቁልፍን በመተካት በሰማያዊው “አርትዕ” ቁልፍ ይጠቁማል። 
ክፍል 4 ከ 7 - የገንዘብ እና የሥራ ስምሪት 
o ደብቅ 
o አሳይ 
 
ክፍል 4: የገንዘብ እና የሥራ ስምሪት 
 
ለ 2018 እና 2019 ዓመታዊ ገቢ 
የሚመለከተው ከሆነ ፣ ለ 2018 እና ለ 2019 የንግድዎ ዓመታዊ ገቢ ያስገቡ። ሁሉንም መርሃግብሮች ጨምሮ በተጠየቁ ጊዜ 
የ 2018 እና 2019 የፌደራል ግብር ተመላሾችን ይስቀሉ። በ 2018 እና / ወይም በ 2019 ውስጥ ሥራ ላይ ካልነበሩ እነዚህ 
ጥያቄዎች አይታዩም ፡፡ 
 
2018 የፋይናንስ 
የ 2018 ዓመታዊ ገቢዎ ምን ነበር? 
የ 2018 የግብር ተመላሽዎን ይስቀሉ 
 
2019 ፋይናንስ 
የ 2019 ዓመታዊ ገቢዎ ምን ነበር? 
የ 2019 የግብር ተመላሽዎን ይስቀሉ 
 
ወርሃዊ ገቢ 2019 
ለእያንዳንዱ የ 2019 ወር የገቢ መጠን ያስገቡ። በ 2020 ውስጥ ላሉት ማናቸውም ወራቶች ካልነበሩ 0 ያስገቡ። የ 2019 
ወርሃዊ የገቢ መግለጫዎን ይስቀሉ። ኪራይ / የቤት ማስያዥያ ፣ መገልገያዎች እና የደመወዝ ወጭዎች በግልጽ መታየት 
አለባቸው ፡፡ የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ተቋራጭ ክፍያዎችን ብቻ ማካተት አለባቸው። የሰራተኛ 
ጥቅማጥቅሞች ዋጋ በተናጠል መዘርዘር አለበት ፡፡ 
 
የ 2019 ወርሃዊ የገቢ  
በ 2019 ውስጥ ለማንኛውም ወራቶች የማይሰሩ ከሆነ እባክዎ 0 ያስገቡ። 
ጃንዋሪ 2019 
የካቲት 2019 
ማርች 2019 
ኤፕሪል 2019 
ግንቦት 2019 
ሰኔ 2019 
ጁላይ 2019 
ነሐሴ 2019 
መስከረም 2019 



ኦክቶበር 2019 
ኖቬምበር 2019 
ዲሴምበር 2019 
 
የገቢ መጠን አነስተኛ ወጪዎችን የሚያሳይ የ 2019 ወርሃዊ የገቢ መግለጫ 
ያለ ወርሃዊ ክፍፍል የገቢ መግለጫዎች ተቀባይነት የላቸውም። የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ተቋራጭ 
ክፍያዎችን ብቻ ማካተት አለባቸው - ጥቅማጥቅሞችን አያካትቱም። 
 
ምሳሌ እና አብነት የገቢ መግለጫ 
 
 
 
 
ወርሃዊ ገቢ 2020  
ገቢውን ከጃንዋሪ - ሴፕቴምበር 2020 ያስገቡ። በ 2020 ውስጥ ላሉት ማናቸውም ወራቶች ካልነበሩ 0 ያስገቡ። የ 2020 
ወርሃዊ የገቢ መግለጫ ከጃንዋሪ እስከ መስከረም 2020 ድረስ ይስቀሉ ኪራይ / የቤት መግዣ ፣ የፍጆታ ዕቃዎች እና 
የደመወዝ ደሞዝ በግልፅ መታየት አለባቸው . የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ተቋራጭ ክፍያዎችን ብቻ 
ማካተት አለባቸው። የሰራተኛ ጥቅማጥቅሞች ዋጋ በተናጠል መዘርዘር አለበት ፡፡ የ 2020 ፋይናንስ እስከ መስከረም 30 ቀን 
2020 ዓመታዊ ገቢዎ ምን ያህል ነው? የ 2020 ወርሃዊ የገቢ መፍረስ በ 2019 ውስጥ ለማንኛውም ወራቶች የማይሰሩ ከሆነ 
እባክዎ 0 ያስገቡ። ጥር 2020 እ.ኤ.አ. የካቲት 2020 እ.ኤ.አ. ማርች 2020 እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 2020 እ.ኤ.አ. ግንቦት 2020 
እ.ኤ.አ. ሰኔ 2020 ሐምሌ 2020 እ.ኤ.አ. ነሐሴ 2020 እ.ኤ.አ. መስከረም 2020 እስከ 2020 ድረስ ወርሃዊ የገቢ መግለጫ 
ከገቢ በታች ወጭዎችን ያሳያል ፣ ዋና ወጭዎች ተደምስሰው በግልፅ ተለይተዋል (ኪራይ / የቤት መግዣ ፣ መገልገያዎች ፣ 
የደመወዝ ክፍያ)። ያለ ወርሃዊ ክፍፍል የገቢ መግለጫዎች ተቀባይነት የላቸውም። የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች ደመወዝ ፣ 
ደመወዝ እና ተቋራጭ ክፍያዎችን ብቻ ማካተት አለባቸው - ጥቅማጥቅሞችን አያካትቱም።  
 
ምሳሌ እና አብነት የገቢ መግለጫ 
 
 መስከረም 2020 ዋና 
 ወጪዎች ለቤት ኪራይ / ለቤት ማስያዥያ ፣ ለመገልገያዎች እና ለክፍያ ደሞዝ መስከረም 2020 ወጪዎችን ያስገቡ። 
የደመወዝ ክፍያ ወጭዎች ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ገለልተኛ ተቋራጭ ክፍያዎችን ብቻ ማካተት አለባቸው - የሰራተኛ 
ጥቅማጥቅሞችን ወጪ አያካትቱም።  
ኪራይ  
መገልገያዎች  
የደመወዝ ክፍያ 
 
የ 2020 የሩብ ዓመት የሥራ ስምሪት መረጃ 
በ 2020 የመጀመሪያ ፣ ሁለተኛ እና ሦስተኛ ሩብ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ለንግድዎ የሚሰሩ ከፍተኛውን የሙሉ ጊዜ 
ሠራተኞች ፣ የትርፍ ሰዓት ሠራተኞች እና ገለልተኛ ተቋራጮችን ያስገቡ ፡፡ 
 
የሠራተኞች ብዛት (ሙሉ እና የትርፍ ሰዓት) እና ገለልተኛ ተቋራጮች በሩብ. 
የቅጥር ቁጥሮችዎ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ የተለዋወጡ ሊሆኑ ስለሚችሉ ፣ በዚያ ሩብ ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ የሚሠሩትን 
ከፍተኛውን የሠራተኛ ብዛት ይዘርዝሩ ፡፡ 
 
ሰራተኞች Q1 2020 
ሰራተኞች Q2 2020 
ሰራተኞች Q3 2020 



 
መስከረም 2020 የቅጥር መረጃ 
ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ጀምሮ የነበሩትን የሙሉ ጊዜ እና የትርፍ ሰዓት ሰራተኞች እና ገለልተኛ ተቋራጮችን ያስገቡ ፡፡ 
እስከ መስከረም 2020 ድረስ በጨረፍታ ሊመለሱ የሚችሉ ሰራተኞችን አያካትቱ ፡፡ 
 
ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ጀምሮ ስንት ሠራተኞች (ሙሉ እና የትርፍ ሰዓት) እና ገለልተኛ ተቋራጮች ነዎት? 
 
ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ጀምሮ እነዚያ ሰራተኞች (የሙሉ እና የትርፍ ሰዓት) እና ገለልተኛ ተቋራጮች ምን ያህሉ 
የወረዳው ነዋሪዎች ነበሩ? 
 
ለሴፕቴምበር 2020 ወር የሰራተኛ የደመወዝ ዝርዝርን ይስቀሉ 
     የሰራተኞች የደመወዝ ዝርዝር ለሴፕቴምበር 2020 እ.ኤ.አ. 
 
ስሞችን ፣ ሁኔታን (የትርፍ ሰዓት-ፒ / ቲ ፣ የሙሉ ጊዜ-ኤፍ / ቲ ፣ ተቋራጭ-ሲ) ፣ ወርሃዊ የክፍያ መጠን እና የመኖሪያ 
ግዛቶችን ያካትቱ ፡፡ ይህንን መረጃ ከደመወዝ አንጎለ ኮምፒውተርዎ ማግኘት ይችላሉ ፣ ወይም ከዚህ በታች ከተያያዘው ምስል 
ጋር የሚመሳሰል ሉህ መፍጠር ይችላሉ። ወርሃዊ ወጪ ደመወዝ ፣ ደመወዝ እና ክፍያ ለነፃ ተቋራጮች ብቻ ማካተት አለበት ፡፡ 
የሰራተኛ ጥቅማጥቅሞችን ዋጋ አያካትቱ ፡፡ ከሴፕቴምበር 2020 ጀምሮ በድምጽ የተለዩ ሰራተኞችን አያካትቱ። እባክዎ 
የደመወዝ ዝርዝር እንደ ኤስኤስኤን ወይም የሰራተኞች ልደት ያሉ የግል መለያ መረጃዎችን እንደማያካትት ያረጋግጡ። 
 
ምሳሌ ደመወዝ 
 
መመሪያ ለማግኘት ከዚህ በታች ያለውን ምስል ይመልከቱ ፡፡ 

 
ክፍል 5 ን አሳይ 
ወደ ማመልከቻው ክፍል 5 ከመቀጠልዎ በፊት እድገትዎን መቆጠብ አለብዎት። ክፍል 5 ጥያቄዎችን ለማሳየት “አሳይ” ን 
ይምረጡ ፡፡ 
 
መሻሻል እንዳይጠፋ ለማረጋገጥ ክፍል 5 ን “ለማሳየት” ከመምረጥዎ በፊት እባክዎ አሁን ይቆጥቡ ፡፡ 
የተሳካ መቆጠብ የ “አስቀምጥ” ቁልፍን በመተካት በሰማያዊው “አርትዕ” ቁልፍ ይጠቁማል። 
የ 7 ክፍል 5 - ክዋኔዎች እና መልሶ ማግኛ 
o ደብቅ 
o አሳይ 
 
 

Payroll Roster for September 2020 
Employee 
Name 

Hire Date Employment 
Status 

State of 
Residency 

Pay Rate Gross Income Taxes   

Ebenezer 
Scrooge 

06/14/2015 F/T VA 25.25/hr 2020.00 626.20  

Mary Poppins 04/21/2019 F/T DC 24.30/hr 1944.00 602.64  
Susanna 
Carmichael 

02/03/2020 C DC 22.00/hr 1226.50 0  

William Wonka 07/20/2020 P/T MD 15.10/hr 604.00 120.80  
Total     5794.5.00 1349.64  



ክፍል 5: ክዋኔዎች እና መልሶ ማግኛ 
ንግድዎን ስለመዝጋት የሚያሳስቡ ጉዳዮች 
በ 2021 ውስጥ ንግድዎን ለመዝጋት ሊገደዱ እንደሚችሉ ያሳስባሉ ፡፡ ይህ የሚያሳስብዎት ከሆነ እባክዎን ንግድዎ አሁን 
ባለው የአየር ንብረት ውስጥ ሊሠራ ይችላል ብለው የሚያምኑትን ስንት ተጨማሪ ወሮችን ያሳዩ ፡፡ 
 
በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ንግድዎ በቋሚነት ለመዝጋት ሊገደድ ይችላል የሚል ሥጋት አለዎት? 
o አዎ 
o አይ 
 
አዎ ከመረጡ የሚከተለው ጥያቄ ይታያል 
በዚህ የአየር ንብረት ውስጥ መስራቱን ለመቀጠል ስንት ተጨማሪ ወራትን ያስባሉ ብለው ያስባሉ? 
o 1 - 3 ወሮች 
o 3 - 6 ወሮች 
o 6 - 9 ወሮች 
 
የንግድ ሥራ ድጋፍ 
አሁን ባለው የአየር ሁኔታ ውስጥ ንግድዎን ለማቆየት የሚረዳዎትን የእገዛ ዓይነት ይምረጡ ፡፡ 
 
በአሁኑ ጊዜ ለንግድዎ ምን ዓይነት እገዛ ይኖረዋል? የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ ፡፡ 
o የንግድ ሥራ ዝግጁነት ዕቅድ / ሥልጠና 
o ስለ ፋይናንስ አማራጮች መረጃ 
o የሕግ ድጋፍን በተመለከተ መረጃ 
o ለንግድ ድርጅቶች የአካባቢ ህጎችን እና ደንቦችን መገንዘብ 
o ሌላ / አስተያየት 
o ላለመመለስ እመርጣለሁ 
 
ሌሎች የ COVID የገንዘብ ድጋፍ 
ንግድዎ ሌሎች ከ COVID-19 ጋር የተዛመደ የገንዘብ ድጋፍ ከተቀበለ እባክዎን የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉትን ፕሮግራሞች 
ያመልክቱ ፡፡ 
 
ንግድዎ ያገኘውን ሌሎች ከ COVID-19 ጋር የተያያዙ የገንዘብ ድጋፎችን ይምረጡ። የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ ፡፡ 
በመጨረሻው የሽልማት መጠንዎ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ ቢችልም የእርስዎ መልስ ለዚህ ፈንድ ብቁነት ላይ ተጽዕኖ 
አይኖረውም። 
o SBA PPP 
o ታላላቅ ጎዳናዎች 
o ዲሲ አነስተኛ ንግድ ማይክሮግራንት 
o አነስተኛ ንግድ የመቋቋም አቅም ፈንድ መጠን 
o ዲሲ ምስራቅ ከወንዙ አነስተኛ ንግድ ኢኮኖሚያዊ እፎይታ 
o ሌላ 
o N / A (ተፈጻሚ አይሆንም) 
 
በቀድሞ ምርጫዎችዎ ላይ ተመስርተው በሚታዩ መስኮች ውስጥ ተመጣጣኝ የገንዘብ መጠን ያስገቡ ፡፡ 
የ SBA PPP መጠን 
ታላላቅ የጎዳናዎች መጠን 
አነስተኛ ንግድ ማይክሮ ግራንት መጠን 



የአነስተኛ ንግድ የመቋቋም አቅም ፈንድ መጠን 
ዲሲ ምስራቅ ከወንዙ አነስተኛ ንግድ ኢኮኖሚያዊ እፎይታ 
ንግድዎ ምን ሌላ “ሌላ” COVID-19 ተያያዥ የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል? እባክዎን የተወሰነ ፕሮግራም ይዘርዝሩ ፡፡ 
ሌላ ምን ያህል እርዳታ አገኙ? 
 
ክፍል 6 ን አሳይ 
ወደ ማመልከቻው ክፍል 6 ከመቀጠልዎ በፊት እድገትዎን መቆጠብ አለብዎት። ክፍል 6 ጥያቄዎችን ለማሳየት “አሳይ” ን 
ይምረጡ ፡፡ 
 
መሻሻል እንዳይጠፋ ለማረጋገጥ ክፍል 5 ን “ለማሳየት” ከመምረጥዎ በፊት እባክዎ አሁን ይቆጥቡ ፡፡ 
የተሳካ መቆጠብ የ “አስቀምጥ” ቁልፍን በመተካት በሰማያዊው “አርትዕ” ቁልፍ ይጠቁማል። 
የ 7 ክፍል 6 - የስነሕዝብ መረጃ 
o ደብቅ 
o አሳይ 
 
ክፍል 6: የስነሕዝብ መረጃ 
 
የአብላጫ ነዋሪ ባለቤትነት 
ከንግዱ ባለቤቶች መካከል 51% የሚሆኑት የአውራጃ ነዋሪ መሆናቸውን ያመልክቱ ፡፡ 
 
ይህ ንግድ ቢያንስ 51% የዲሲ ነዋሪ ነው? 
ብዙ ባለቤቶች ካሉ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የዲሲ ነዋሪዎች ናቸው? 
o አዎ 
o አይ 
o ላለመናገር ይመርጣሉ 
 
በኢኮኖሚ የተጎዱ ግለሰቦች 
ከንግዱ ባለቤቶች መካከል 51% የሚሆኑት በኢኮኖሚ የተጎዱ ግለሰቦች መሆናቸውን ያመልክቱ ፡፡ 
 
ይህ ንግድ ቢያንስ 51% በኢኮኖሚ ችግር ባለባቸው ግለሰቦች የተያዘ ነውን? 
“በኢኮኖሚ የተጎዱ ግለሰቦች” በዲሲ ኮድ § 2 - 218.02 (7) ውስጥ በተመሳሳይ የንግድ ሥራ መስክ ውስጥ ካሉ ሌሎች 
ሰዎች ጋር ሲወዳደር ካፒታልና ብድር የማግኘት ዕድሎች እየቀነሱ በመሆናቸው በነፃ ድርጅት አሠራር ውስጥ የመወዳደር 
አቅሙ የተዳከመ ግለሰብ ነው ፡፡ እንደዚህ ዓይነቱ የአካል ጉዳት ከማኅበራዊ ጉዳት ጋር ካለው የግለሰቡ ሁኔታ ጋር 
በሚዛመዱበት ቦታ ግለሰቡ ግለሰቡ ግለሰቡ ግለሰቡ ግለሰቡ ግለሰቡ ግለሰቦቹ በቡድን አባልነት ሳያውቁ በጭፍን ጥላቻ 
ወይም አድልዎ እንደተፈፀመበት የሚያምን ምክንያት ካለው ነው ፡፡ የእሱ ወይም የእሷ ባሕሪዎች እንደ ግለሰብ። 
o አዎ 
o አይ 
o ላለመናገር ይመርጣሉ 
 
የሴቶች ባለቤትነት 
ከንግዱ ባለቤቶች መካከል 51% የሚሆኑት ሴቶች እንደሆኑ ወይም ጾታ-ነክ ያልሆኑ ሁለትዮሽ እንደሆኑ ያመላክቱ ፡፡ 
 
ይህ ንግድ ቢያንስ 51% በሴቶች የተያዘ ነው? 
ብዙ ባለቤቶች ካሉ ከመካከላቸው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ሴቶች ወይም ሁለትዮሽ ያልሆኑ ናቸው? 
o አዎ 



o አይ 
o ላለመናገር ይመርጣሉ 
 
ፆታ 
ባለቤቶቹ የሚለዩበትን ፆታ ያመልክቱ ፡፡ 
 
የንግዱ ባለቤት / ቶች በየትኛው ፆታ ይለያሉ? 
የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ ፡፡ 
o ሴት 
o ወንድ 
o የሁለትዮሽ ያልሆነ 
o ላለመናገር ይመርጣሉ 
 
 
አንጋፋ ባለቤትነት 
 ከንግዱ ባለቤቶች መካከል ማናቸውም የዩናይትድ ስቴትስ የትጥቅ አገልግሎት (የጦር ኃይል ፣ የባህር ኃይል ኮርፖሬሽን ፣ 
የባህር ኃይል ፣ የአየር ኃይል ፣ የጠፈር ኃይል እና የባህር ዳርቻ ጥበቃ) የቀድሞ ወታደሮች መሆናቸውን ያመልክቱ ፡፡  
የንግዱ ባለቤት (ቶች) አንጋፋዎች አሉ?  
o አዎ  
o አይ  
o ላለመናገር ይመርጣሉ  
 
የአካል ጉዳተኛ ባለቤትነት  
የንግዱ ባለቤቶች ማናቸውንም አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዋና የሕይወት እንቅስቃሴን በእጅጉ የሚገድብ የአካል ወይም 
የአእምሮ እክል እንዳለባቸው ያመልክቱ ፡፡ ማንኛውም የንግዱ ባለቤት (ቶች) አካል ጉዳተኛ አለው? o አዎ o አይ o 
ላለመናገር ይመርጣሉ የዘር እና የዘር ንግዱ በአናሳዎች የተያዘ መሆኑን እና ባለቤቶቹ በየትኛው ዘር (ዘር) እንደሚለዩ ይጠቁሙ 
፡፡ በሚቀጥለው መስክ ውስጥ ማንኛቸውም ባለቤቶቹ የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ እንደሆኑ ይናገሩ ፡፡  
ይህ ንግድ ቢያንስ 51% አናሳ ንብረት ነው? ብዙ ባለቤቶች ካሉ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የዘር ወይም የጎሳ አናሳ ናቸው? 
 o አዎ  
o አይ  
o ላለመናገር ይመርጣሉ  
 
የንግዱ ባለቤት (ሎች) በየትኛው ዘር (ዘር) ይለያሉ? የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ ፡፡  
o የአላስካ ተወላጅ እና አሜሪካዊ ሕንዳዊ  
o እስያዊ  
o ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ 
 o ተወላጅ የሃዋይ እና የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ  
o ነጭ 
 o ላለመናገር ይመርጣሉ  
 
የንግዱ ባለቤት (ቶች) በየትኛው ጎሳ ተለይተው ይታወቃሉ? የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ ፡፡  
o የሂስፓኒክ / ላቲኖ  
o የሂስፓኒክ ያልሆነ / ላቲኖ ያልሆነ  
o ላለመናገር ይመርጣሉ 
 



ክፍል 7 ን አሳይ 
ወደ ማመልከቻው ክፍል 7 ከመቀጠልዎ በፊት እድገትዎን መቆጠብ አለብዎት። የክፍል 7 ጥያቄዎችን ለማሳየት “አሳይ” ን 
ይምረጡ ፡፡ 
 
መሻሻል እንዳይጠፋ ለማረጋገጥ ክፍል 7 ን “ለማሳየት” ከመምረጥዎ በፊት እባክዎ አሁን ያስቀምጡ ፡፡ 
የተሳካ መቆጠብ የ “አስቀምጥ” ቁልፍን በመተካት በሰማያዊው “አርትዕ” ቁልፍ ይጠቁማል። 
የ 7 ክፍል 7 - የምስክር ወረቀቶች 
o ደብቅ 
o አሳይ 
 
ክፍል 7: የምስክር ወረቀቶች 
በዚህ ክፍል ውስጥ ሁሉንም የብሪጅ ፈንድ ቁሳቁሶችን መገምገም እና ሁሉንም የገንዘቡን መስፈርቶች የሚያሟላ ትክክለኛ 
ማመልከቻ ማቅረቡን ያረጋግጣሉ ፡፡ 
  
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የችርቻሮ ድልድይ መርሃግብር የማመልከቻ ቁሳቁሶችን ሙሉ በሙሉ እንዳነበብኩ አረጋግጣለሁ 
፡፡ ይህ የውድድር ሽልማት መሆኑን እና ሁሉም የንግድ ድርጅቶች በዚህ ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ እንደማይደረጉ ተረድቻለሁ 
፡፡ ሥራዬ ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ነው ብዬ አምናለሁ ብዬ አረጋግጣለሁ ፡፡ 
o አዎ 
 
በዚህ ማመልከቻ ውስጥ የቀረበው መረጃ እስከማውቀው ድረስ እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ ፡፡ ማናቸውም 
የውሸት መግለጫዎች እና / ወይም ያልተሟሉ መረጃዎች የእርዳታ ሽልማቱን መከልከል ወይም መሻር ሊያስከትሉ 
እንደሚችሉ የበለጠ እረዳለሁ ፡፡ 
o አዎ 
 
ይህንን ድጎማ ለመቀበል ከተመረጥኩ የመድን ዋስትና ማስረጃ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ ይገባኛል ፡፡ 
o አዎ 
 
የችርቻሮ ድልድይ ፈንድ ውሎች እና ሁኔታዎች 
ይህንን ማመልከቻ በማስገባት ፣ በውሎች እና ሁኔታዎች እየተስማሙ ነው። 
ውሎችን እና ሁኔታዎችን ያንብቡ 
 
አስገባ 
የተሟላ ማመልከቻዎን ለማስገባት ዝግጁ ሲሆኑ 
 
ማቅረቢያዎን ለማጠናቀቅ ከዚህ በታች “ማመልከቻ ያስገቡ” የሚለውን ይምረጡ እና አስቀምጥን ጠቅ ያድርጉ ፡፡ 
 
ማመልከቻው እንደደረሰ ለኢሜልዎ ማረጋገጫ ይቀበላሉ ፡፡ 
 
ቀጣይ እርምጃዎች 
 
ማመልከቻዎች ወደ ማረጋገጫ እና የብቃት ግምገማ ከመግባታቸው በፊት ለትክክለኝነት እና ለተሟላነት ይገመገማሉ ፡፡ 
ከቀረቡ በኋላ ለትግበራዎች ምንም ማሻሻያዎች ሊደረጉ አይችሉም። ስለ ማመልከቻዎ ልናነጋግርዎት ከፈለጉ የኤል.ዲ.ሲ 
ቡድን አባል በቀጥታ ያነጋግርዎታል ፡፡ 
 
ከተመረጡ አቅም ላላቸው ሰዎች በጥር መጨረሻ ላይ ከኤ.ዲ.ሲ በኢሜል ስለ ሽልማታቸው ያሳውቃሉ ፡፡ ማሳወቂያዎች እስከ 
የካቲት ድረስ ሊቀጥሉ ይችላሉ። 



 
ይህ ተወዳዳሪ የሆነ የልገሳ ሂደት ነው። ለችርቻሮ ድልድይ ፈንድ ማመልከት የድጎማ ሽልማት ለመስጠት DMPED 
አይወስድም ፡፡ DMPED ይህንን ለማድረግ ለዲኤምፒኤድ በጣም ጥሩ ፍላጎት ካለው ከየትኛውም ወይም ሁሉንም 
ማመልከቻዎች የመቀበል ወይም የመከልከል መብቱ የተጠበቀ ነው ፡፡ አመልካቾች ማመልከቻቸው ውድቅ ከተደረገ ማሳወቂያ 
ይሰጣቸዋል ፡፡ DMPED ማመልከቻው ከተከፈተ በኋላ የማመልከቻውን ሂደት ሊያቋርጥ ወይም ሊያቋርጥ ወይም 
addenda እና / ወይም ማሻሻያዎችን ሊያወጣ ይችላል። DMPED ከማንኛውም አመልካች ተጨማሪ መረጃ የመጠየቅ 
መብቱ የተጠበቀ ነው ፡፡ 
 
ምንጮች እና የእውቂያ መረጃ 
 
ለተጨማሪ ድጋፍ እባክዎ የሚከተሉትን አማራጮች ከዚህ በታች ይመልከቱ- 
 
ለቋንቋ ድጋፍ እባክዎን ለትርጉሙ የሚከተሉትን ቢሮዎች ያነጋግሩ- 
• የላቲኖ ጉዳዮች የከንቲባ ጽ / ቤት (202) 671-2825 
• በእስያ እና በፓስፊክ ደሴት ጉዳዮች ላይ ከንቲባ ጽ / ቤት (202) 727-3120 
• ከንቲባ ጽ / ቤት በአፍሪካ ጉዳዮች (202) 727-5634 
 
የእይታ ወይም የመስማት ችግር ላለባቸው እገዛ 
እባክዎን ያነጋግሩ retailbridgefund@dc.gov 
 
ከማመልከቻው መድረክ ጋር ለማንኛውም ቴክኒካዊ ጉዳዮች- 
በቴክኖሎጂ ላይ ችግር ካጋጠምዎት እና የእርዳታ መረጃዎችን እና ቁሳቁሶችን ለመድረስ ፣ አስፈላጊ ሰነዶችዎን ለመስቀል 
ወይም ሌሎች ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ለማግኘት እገዛ ከፈለጉ እባክዎን BFretail@ledcmetro.org ን ያነጋግሩ። 
 
ማመልከቻውን ለመሙላት እና / ወይም አስፈላጊ ሰነዶችን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን 
ያነጋግሩ ፡፡ 
• የዲሲ ዋና ጎዳናዎች ፕሮግራም 
• የንግድ ሥራ ማሻሻያ ወረዳዎች 
• በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች (ሲቪል ማህበራት) 
 
ከችርቻሮ ድልድይ ፈንድ ጋር ለተያያዙ ሌሎች ጥያቄዎች ሁሉ- 
እባክዎን ያነጋግሩ retailbridgefund@dc.gov 
 


