
 
 

                                    የምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ 

    

የምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ ያግኙ                                       

የምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ ምንድነው? 
ለዲሲ የንግድ ሥራዎች ነባር እና የወደፊቱን የ COVID-19 ተዛማጅ ፍላጎቶችን ለማሟላት ከንቲባዋ ቦውዘር እና የምክትል 
ከንቲባው የእቅድና ኢኮኖሚ ልማት ጽሕፈት ቤት (ዲኤም.ዲ.ዲ.) ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ካውንስል ጋር በመተባበር በ 
100 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ስልታዊ በሆነ መንገድ ኢንቬስት እያደረጉ ነው ፡፡ የእንግዳ ተቀባይነት ፣ መዝናኛ እና የችርቻሮ 
ኢንዱስትሪዎች እንዲቀጥሉ እና የ COVID-19 በሠራተኞች እና በንግድ ሥራዎች ላይ እያደረሰ ያለውን ተፅእኖ ለማቃለል 
ብሪጅ ፈንድ ፡፡ የብሪጅ ፈንድ አነስተኛ የንግድ ሥራ አሠሪዎች ሥራዎችን እና ሠራተኞችን እንዲጠብቁ ለመርዳት ታቅዷል ፡፡ 
ሬስቶራንት ድልድይ ፈንድ ለሬስቶራንቱ ኢንዱስትሪ በተመደበው 35 ሚሊዮን ዶላር ከ COVID-19 የህዝብ ጤና 
ድንገተኛ አደጋ መጀመሪያ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ችግር ያጋጠማቸው እና ምላሽ ለመስጠት እና ለመላመድ አቅደዋል 
፡፡ እነዚህ ፈታኝ ሁኔታዎች ፡፡ 
 
ውስን አገልግሎት የሚሰጡ ምግብ ቤቶችን ፣ ፈጣን ምግብ ቤቶችን እና የምግብ አገልግሎት ሰጭዎችን ጨምሮ ምግብ ቤት 
ፈቃድ ያላቸው የሙሉ አገልግሎት ምግብ ቤቶች ፣ እንደ መጠጥ ቤት ፣ መጠጥ ቤቶች ፣ ቢራ ፋብሪካዎች ወይም ማጠጫ 
ቤቶች ከጠጅ ፈቃድ ጋር ፣ መጋገሪያዎች ፣ ካፌዎች ፣ ጣፋጭ ምግቦች ፣ ቡና ሱቆች ፣ የሽያጭ መኪናዎች ወይም ጋሪዎች ፣ 
የምግብ መኪናዎች ፣ የምግብ ፍ / ቤቶች ፣ ምግብ ሰጭዎች እና ካፊቴሪያዎች ለምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ለማመልከት ብቁ 
ይሆናሉ ፡፡ ገንዘቡ አጠቃላይ የአሠራር ወጪዎችን (የቤት ኪራይ / የቤት መግዣ / የመትከያ ወጪ ፣ የደመወዝ ክፍያ ፣ 
ኢንሹራንስ ፣ ለሞባይል ሻጮች ነዳጅ እና / ወይም መገልገያዎች) እንዲሁም ከዊንተርዜሽን ወይም ከ COVID-19 ዝግጅት 
ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ይደግፋል ፡፡ 
 
የኢኮኖሚ ችግር ፣ የንግድ ሥራ ውጤታማነት ፣ የገቢ ማስገኛ ሥራዎች ርዝመት እና የአውራጃ ነዋሪ ቅጥርን ከግምት ውስጥ 
በማስገባት ምግብ ቤቱ ፈንድ ብቁ ለሆኑ ቢያንስ 700  የንግድ ድርጅቶች ድጎማዎችን ይሰጣል  በተጨማሪም 15% 
የሚሆኑት ገንዘቦች ($ 5.25M) የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎችን ለሚያሟሉ የንግድ ድርጅቶች ይመደባሉ- 

• ነዋሪ-ባለቤትነት ያለው ንግድ ለመሆን ብቁ 

•  አነስተኛ ንግድ ድርጅት እና 
• ከሚከተሉት ውስጥ ቢያንስ አንዱ የሆነ-ቢያንስ 51% በኢኮኖሚ ችግር ባለባቸው ግለሰቦች ወይም ቢያንስ 51% በሴት ወይም በብዙ 

ሴቶች የሚመራ የሆነ/ አቅም ያነዉሰ የንግድ ድርጅት (ዲቢኢ)፡፡ 

 
በመጪው የበዓላት አከባበር ምክንያት የምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ማመልከቻ ለሦስት (3) ሳምንታት ክፍት ይሆናል ፣ 
ከሰኞ ዲሤምበር 7 ቀን 2020 ጀምሮ ሰኞ ዲሤምበር 28 ቀን 2020 ከምሽቱ 5 ሰዓት / ከሰዓት በኋላ ይዘጋል ፡፡ በቀነ-ገደቡ 
ላይ ለተጨማሪ ማናቸውም ዝመናዎች እባክዎን www.coronavirus.dc.gov/bridgefund ን መከታተል ይቀጥሉ። 
 

ብቁ ነኝ? 
 
የምግብ ቤቱ ብሪጅ ፈንድ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ለሚያሟሉ ንግዶች ክፍት ይሆናል- 
 

• በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሚገኝ መሆን አለበት  
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• በአሁኑ ጊዜ ክፍት መሆን እና እየሰራ መሆን አለበት። በቅርቡ በምግብ መመገቢያዎች ላይ በተደረጉ ገደቦች ምክንያት ለጊዜው የተዘጋባቸው 
ግን በጃንዋሪ 15 እንደገና የመክፈት ዕቅድ ያላቸው የንግድ ሥራዎች ለማመልከት ብቁ ናቸው ፡፡ 

•  

• ንግድ ሥራው ከዖክቶበር 1 ቀን 2020 በፊት ገቢ የሚያስገኝ መሆን አለበት ፡፡  

• ንግዱ ከማርች17 ቀን 2020 በኋላ እና ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 በፊት የተከፈተ ከሆነ ንግዱ በትንሹ  
የ 25,000 ዶላር ገቢ መፍጠር አለበት ፡፡  

•  የዲሲ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ እና ሁሉም የሚመለከታቸው ABRA ፈቃዶች ሊኖረው ይገባል ፡፡ ለ 2019 ዓመታዊ ገቢ 
ከፍተኛው 10 ሚሊዮን ዶላር እና / ወይም እስከ 7.5 ሚሊዮን ዶላር እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 ጀምሮ።  

• ፍራንቼስስ በተናጥል ባለቤት መሆን እና መንቀሳቀስ አለባቸው።  
• በ COVID-19 ወቅት 25 በመቶ የገቢ መቀነስን የገንዘብ ችግር ማሳየት አለበት ፡፡  

• የአካባቢ ንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ መሆን አለበት ፡፡ 

•  ማመልከቻው ከቀረበ በ 90 ቀናት ውስጥ የተፃፈ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ሊኖረው ይገባል ፡፡ 

 
ለማመልከት ምን ሰነዶች ያስፈልጉኛል? 
 
ማመልከቻዎን ከመጀመርዎ በፊት እባክዎ የሚከተሉትን ሰነዶች ያዘጋጁ- 
 
2018 እና 2019 የግብር ተመላሽ 2019 ወርሃዊ ትርፍ እና ኪሳራ መግለጫዎች ¨ 2020 ወርሃዊ የትርፍ እና ኪሳራ 
መግለጫዎች (እስከዛሬ) ¨ የማመልከቻ ማቅረቢያ በ 90 ቀናት ውስጥ የተጻፈ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ፡፡ የምስክር 
ወረቀትዎን እንዴት እንደሚጠይቁ ይወቁ። O የሥራ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት  ለባለቤቱ ትክክለኛ የመታወቂያ 
ማረጋገጫ roll የደመወዝ ክፍያ ዝርዝር (የትርፍ ሰዓት እና የሙሉ ጊዜ ሠራተኞች እና ገለልተኛ ተቋራጮች) እስከ መስከረም 
30 ቀን 2020 ድረስ የነዋሪነት ሁኔታ። የዲሲ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ ከዲሲአራ እና ከሚመለከታቸው የ ABRA 
ፈቃዶች። እዚህ ይጠይቁ 
 
የምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ትዕይንት ገበታ 
 
ሁኔታዎች ብቁ ነኝ 

ከአንድ በላይ ምግብ ቤቶች ባለቤቶች (እስከ 5 ምግብ ቤቶች ማመልከት ይችላሉ) ✓  

ንግድ በሌላ ክልል ውስጥ የተካተተ ነው ፣ ግን ዋናው የንግድ ቢሮ ቢሮ በዲሲ ውስጥ ነው ✓  

እኔ በሆቴሌ ውስጥ ምግብ ቤት አለኝ ፣ ግን ምግብ ቤቱ ከሆቴሉ የተለየ EIN ቁጥር አለው ✓  

የእኔ ንግድ ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 በኋላ ተከፈተ ለጊዜው ወይም በቋሚነት የተዘጋ 
ምግብ ቤቶች ከዲሴምበር 18 በፊት 
 

✗ 
 

  
የተሰረዙ ወይም ጊዜያቸው ያለፈባቸው የዲሲ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸው እና / ወይም 
የሥራ ላይ የምስክር ወረቀት ያላቸው እና / ወይም የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት 
 

 

✗ 
 

የወጥ ቤት ቦታ እና መሳሪያ የሚከራይ ብቅ ባይ / ወቅታዊ ምግብ ቤት አለኝ ✗ 
በከፊል በኪራይ ቦታ የሚንቀሳቀስ ምግብ ቤት አለኝ ✗ 

 

 
እንዴት ማመልከት እችላለሁ? 
 
ማመልከቻው በዲሴምበር 7 ቀን 2020 ይከፈታል እና እ.ኤ.አ. ዲሴምበር 28  2020 ከምሽቱ 5:00 / EST ይዘጋል ፡፡ 
ማመልከቻው መመሪያ እና ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ጋር  ብሪጅ ፈንድ ገጽ ላይ በ coronavirus.dc.gov/bridgefund 
ላይ ይለጠፋል ፡፡ 
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የቴክኒክ ድጋፍ የት ማግኘት እችላለሁ? 
 
ለቴክኒክ ድጋፍ ያነጋግሩ  

• የዲሲ ዋና ዋና መንገዶች ፕሮግራም  

• አነስተኛ ንግድ ቴክኒካዊ ድጋፍ CBOs 

 
ለቋንቋ እገዛ ፣ ያነጋግሩ 
 
· የላቲኖ ጉዳዮች የከንቲባ ጽ / ቤት (202) 671-2825 
 
o ስፓኒሽ 
 
· ከንቲባ ጽ / ቤት በአፍሪካ ጉዳዮች (202) 727-5634 
 
o አማርኛ 
 
o ፈረንሳይኛ 
 
· በእስያ እና በፓስፊክ ደሴት ጉዳዮች ላይ ከንቲባ ጽ / ቤት (202) 727-3120 
 
o ቻይንኛ (ማንዳሪን እና ካንቶኔዝ) 
 
o ቬትናምኛ 
 
o ኮሪያኛ · የመስማት ችሎታን ወይም የማየት ችግርን በተመለከተ ለእርዳታ ምግብ ቤቱን ያነጋግሩ 
restaurantbridgefund@dc.gov 
 
ጥያቄዎች አሉዎት? ከምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች ሁሉ ያነጋግሩ 
restaurantbridgefund@dc.gov 
  


