የምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

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)፡፡
• አመልካቾች ለብሪጅ ፈንድ ምግብ ቤት ፕሮግራም (ከዚህ በታች) የብቁነት መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው ፡፡
የምግብ ቤቱ ብሪጅ ፈንድ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ለሚያሟሉ ንግዶች ክፍት ይሆናል-:
• በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ የሚገኝ መሆን አለበት
• በአሁኑ ጊዜ ክፍት እና እየሰራ መሆን አለበት።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 ከጥቅምት 1 ቀን 2020 በፊት ገቢ የሚያስገኝ መሆን አለበት ፡፡
• ንግዱ ኦክቶበር 17 ቀን 2020 በኋላ እና ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 በፊት የተከፈተ ከሆነ ንግዱ በትንሹ የ
25,000 ዶላር ገቢ መፍጠር አለበት ፡፡
• የዲሲ የንግድ ፈቃድ እና ሌሎች ሁሉም የሚመለከታቸው ABRA ፈቃዶች ሊኖረው ይገባል ፡፡
• ለ 2019 ዓመታዊ ገቢ ከፍተኛው 10 ሚሊዮን ዶላር እና / ወይም እስከ 7.5 ሚሊዮን ዶላር እስከ መስከረም 30
ቀን 2020 ዓ.ም.
• ፍራንቼስስ በተናጥል በባለቤትነት የተያዙ መሆን አለባቸው ፡፡

•
•
•

በ COVID-19 ወቅት የገቢ 25% ቅናሽ የሆነ የገንዘብ ችግርን ማሳየት አለበት
የአከባቢ ንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ መሆን አለበት ፡፡
የወቅቱ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ሊኖረው ይገባል (ከማመልከቻው ማቅረቢያ ቀን በፊት በ 90 ቀናት
ውስጥ የተዘገመ)

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
መቀበላቸውን የሚገልፅ ደብዳቤ መቼ ነው የሚደርሰኝ?
ጊዜያዊ እንደተቀበልናችሁ የሚያሳውቅ ደብዳቤ ከጀንዋሪ ጀምሮ እስከ ፌብሯሪ 2021 የሚቀጥል ይሆናል ብለን እናስባለን።
ለአዎርዱ ከተመረጥኩ፣ ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው?
ለአዋርዱ ከተመረአጡ በማሳወቂያ ደብዳቤው ላይ የሚቀጥለውን እርምጃ በዝርዝር ያገኙታል።
ዝቅተኛ እና ከፍተኛ የማገኘው የገንዘብ ድጋፍ ስንት ነው?
ይሄ ተወዳዳሪ የድጋፍ ፕሮግራም ድድጋፍ $10000 እና ከፍተኛው ድጋፍ ደግሞ $ትች50000።
ከአንድ ጊዜ በላይ ለአንድ የንግድ ድርጅት ማመልከት እችላለሁ? የገንዘብ ድጋፍ በየአመቱ ማግኘት እችላለሁ?
ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ ድጋፍ ነው እና አንድ ማመልከቻ ለአንድ የንግድ ቦታ ኢ.አዬ.ኤን ቁጥር ላላቸው። ከአንድ በላይ
የንግድ ቦታ በላይ ካላችሁ፣ እስከ አምስት የንግድ ድርጅቶች ድረስ ለዚህ ድጋፍ ማመልከት ትችላላችሁ።
ሰነዶቼን በጊዜ ማስገባት ባልችልስ?
ለድጋፉ ብቁ ለመሆን የንግድ ድርጅቶች ከማመልከቻቸው ጋር አስፈላጊ ሰነዶችን አብረው መስጠት አለባቸው።
የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ዲሴምበር 28 2020 ከሰአት በ 5፡00 ሰዓት ነው።በቀነ-ገደቡ ላይ ለተጨማሪ ማናቸውም
ዝመናዎች እባክዎን www.coronavirus.dc.gov/bridgefund ን መከታተል ይቀጥሉ።
ማመልከቻውን በ ኢ ሜይል ማስገባት ይቻላል?
አይቻልም። ሁሉም ኤሌክትሮኒክ ማመልከቻዎች ሰኞ ዲሴምበር 28 2020 ከሰአት በ 5፡00 ሰዓት መግባት አለባቸው።በቀነገደቡ ላይ ለተጨማሪ ማናቸውም ዝመናዎች እባክዎን www.coronavirus.dc.gov/bridgefund ን መከታተል ይቀጥሉ።
የንግድ ድርጅቴ የተከፈተው ከ ሴፕቴምበር 30 2020 በኋላ ነው። ለማመልከት ብቁ ነኝ?
አይደሉም። የምንቀበላቸው ማመልከቻዎች ከ ሴፕቴምበር 30 2020 በፊት የተከፈቱ የንግድ ድርጅቶችን ነው።
የንግድ ድርጅቴ በቋሚነት ተዘግቷል ወይም ለጊዜው ተዘግቷል በቅርቡ በድጋሚ የመክፈት እቅድ አለኝ። ለማመልከት ብቁ
ነኝ?
እሱ ይወሰናል ፡፡ በቅርቡ በከንቲባው የቤት ውስጥ የመመገቢያ እገዳዎች ምክንያት ንግድዎ ለዲሴምበር 18 ፣ 2020 እስከ
ጃንዋሪ 15 ፣ 2021 መካከል ለጊዜው የተዘጋ ከሆነ እና እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 15 ፣ 2021 በፊት ወይም እንደገና ለመክፈት እቅድ
ካለው ፣ ለማመልከት ብቁ ነዎት ፡፡ የቤት ውስጥ የመመገቢያ ገደቦች ከመታወጁ በፊት ንግድዎ ለጊዜው የተዘጋ ከሆነ እና
ለጊዜው የተዘጋ ከሆነ ለማመልከት ብቁ አይሆኑም።
ምን አይነት ንግዶች ናቸው ለሬስቶራንት ብሪጅ ድጋፍ ብቁ ያልሆኑት?
ብቁ ያልሆኑ የንግድ አይነቶች ባንኮች፣ ኮንስትራክሽን/ አጠቃላይ ኮንትራቶች/አርክቴክቸር/ የህንፃ ዲዛይን ንግድ፣ የፋይናንስ
አገልግሎት፣ የቤት ውስጥ ንግድ፣ ሪል እስቴት ግንባታ/ ንብረት ማስተዳደር/ የድለላ ንግድ፣ እና ወቅታዊ/ በአመት ውስጥ
የተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚከፈት ንግድ።
የንፁህ እጅ ምስክር ወረቀት ለድጋፉ ብቁ ለመሆን ያስፈልጋል?

አዎ። ወቅታዊ የንፁህ እጅ ምስክር ወረቀት ለድጋፉ ለማመልከት ያስፈልጋል። የንፁህ እጅ ምስክር ወረቀት ማመልከቻውን
ከምታስገቡበት ቀን በ90 ቀኖች ውስጥ መያዝ ይኖርባችኋል።
ለማይክሮግራንት ፕሮግራም የተጠቀምኩትን የንፁህ እጅ ምስክር ወረቀት ማስገባት እችላለሁ?
አይቻልም። በምታመለክቱበት ጊዜ አዲስ የንፁህ እጅ ምስክር ወረቀት ከማመልከታችሁ በፊት በ90 ቀን ውስጥ ሊሆን
ይገባል።
ስለ ሰነዶቼ ማመልከቻዬን ከማስገባቴ በፊት መጠየቅ እችላለሁ?
አዎ።በ RestaurantBridgeFund@dc.gov ላይ ጥያቄያችሁን በደንብ አብራርታችሁ ኢሜይል አድርጉ።
ብቸኛ የንግድ ባለቤት (ሶል ፕሮፕራይተር) የሬስቶራንት ብሪጅ ድጋፍ ለማኘት ብቁ ናቸው?
እንደሁኔታው። ድጋፉን ለማግኘት ብቁ የሚሆኑት በአካል ሲገኙ እና የዲሲ ነዋሪ ከሆኑ ብቻ ነው።
እኔ በዲሲ ውስጥ በግል የንግድ ሥራ የተሰማራሁ ስሆን (ለምሳሌ በመኪና ላይ ምግብ መሽጥ) የንግድ ሥራ ዘርፍ ባለቤት
ነኝ ግን፣ መኖሪያዬ ሜሪላንድ ፣ ቨርጂኒያ ወይም ሌላ ግዛት ውስጥ ነው ፡፡ ብቁ ነኝ?
አይ፤በግል የንግድ ሥራ የተሰማሩ የዲሲ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች የዲሲ ነዋሪዎች መሆን አለባቸው።
እኔ በአንድ የጋራ ቦታ የችርቻሮ እና የምግብ ቤት ንግድ ድርጅቶች ባለቤት ነኝ ፡፡ ለሁለቱም የሪቴይል ብሪጅ ፈንድ እና
ለምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ ማመልከት እችላለሁ?
አይ፤ ብሪጅ ፈንድ አንድ ማመልከቻ ብቻ ማማስገባት ይችላሉ ፡፡
የሚከራይ ጊዜያዊ/ ወቅታዊ የማዕድ ቤት እና የምግብ ቤት መስሪያ ቦታ አለኝ ፡፡ ለማመልከት ብቁ ነኝ?
አይ፤ ጊዜያዊ የንግድ ሥራዎች ለሪቴይል/ ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ብቁ አይደሉም፡፡
ባር ወይም የምሽት ክበብ አለኝ ፡፡ ለምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ብቁ ነኝ? የባር ፈቃድና ግሮሰሪ ያላቸው ቡና
ቤቶች ቢያንስ 25% ከምግብ ሽያጫ ማግኘት አለባቸው ፡፡ (ይህን ማድረግ ካልቻሉ ዲሴምበር 21 ቀን 2020 ለሚከፈተው
ኢንተርቴመንት ብሪጅ ፈንድ ማመልከት ይችላሉ
የንግድ ድርጅቴ የተቋቋመው በሌላ ግዛት/ስቴት ውስጥ ነው ፣ ይሁንና ዋናው የንግድ ቢሮ ቢሮ ዲሲ ውስጥ ነው ፡፡
ለማመልከት ብቁ ነኝ?
አዎ ፤ ንግዱ ለማመልከት ብቁ ነው ፡፡
ለተርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ያለኝ ሲሆን በስሩ ለትርፍ የተቋቋመ ሬስቶራንት አለኝ፤ ለማመልከት ብቁ ነኝ?
አዎ ፤ ለተርፍ ያልተቋቋመው ድርጅት በስሩ የተለየ ለትርፍ የተቋቋመ ሬስቶራንት ካለው ለትርፍ የተቋቋመው ሬስቶራንት
ለማመልከት ብቁ ነው ፡፡
የመሠረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ የለኝም ፣ ወይም የመሠረታዊ ቢዝነስ ፈቃዴ ጊዜው ያለፈበት ወይም ተሰርዟል ፡፡
ለሬስቶራንት ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ብቁ ነኝ?
አይ ፤ለሬስቶራንት ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ብቁ ለመሆን ጊዜው ያላለፈበት የዲሲ የንግድ ፈቃድ ያስፈለጋል ፡፡በቅርቡ
መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃዴን አድሻለሁ ፣ ግን አዲሱን ኦፊሴላዊ የንግድ ፈቃድ ገና አላገኘሁም ፡፡ መሰረታዊ የንግድ ሥራ
ፈቃድ ካገኙ ግን ዋናው ኦፊሴላዊው ቅጅ ገና ከሌለዎት የፍቃድ ቁጥሩ የተካተተበትን የፍቃድ ደረሰኝ እንዲያቀርቡ
ይፈቀድልዎታል ፡፡ ይህንን ካደረጉ አንድ ቅጅ እንደደረሰዎ የንግድ ሥራ ፈቃድዎን ቅጅ ማስገባት አለብዎት ፡፡
ለሬስቶራንት ብሪጅ ፈንድ አመልክቻለሁ ፡፡ ግራንት ለማግኘቴ ሊሰጠኝ ይችላል?
አዎ ፤ ይህ የግራንት ውድድር ነው። ለግራንትየሚያመለክቱ ከሆነ ግራንቱን እንደሚያገኙ ዋስትና ልንሰጥዎ አንችልም ፡፡
የወይን ጠጅ ፣ የቢራ ጠመቃ ፣ ወይም ኬይሪ ንግድ ስራ ላይ የተሰማራሁ ስሆን ለምግብ ቤቱ ብሪጅ ፈንድ ብቁ ነኝ?

በኤቢአር አማካይነት የሕንፃ ፈቃዶችን የሚይዙ ዲስትለሪስ ፣ የወይን ጠጅ ፣ የቢራ ወይም የወይን ጠጅ ፋብሪካዎች ቢያንስ
25% ሽያ ጭ ከምግብ ማግኘት አለባቸው ፡፡ (እነሱ ከሌሉ በዲሴምበር 21 ቀን 2020 ለሚከፈተው ኢንተርቴይመንት ብሪጅ
ፈንድ ማመልከት ይችላሉ ፡፡) በ አብራ በኩል አምራች ወይም ሌላ ፈቃድ ካለዎት ለሬስቶራንቱ ብሪጅ ፈንድ ብቁ አይደሉም ፣
ግን ለዚህ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ በምትኩ የችርቻሮ ብሪጅ ፈንድ ብቁ ሊሆኑ የችላሉ ፡፡ ሁሉንም የወቅቱ የአብራ ፈቃድ ያላቸውን
ድርጅቶች እዚህ ይመልከቱ ፡፡
ቀደም ሲል ለሆቴል ሥራዬ ከሆቴል ብሪጅ ፈንድ ግራንት ሽልማት አግኝቻለሁ ፡፡ ሆቴሌ እንዲሁ ሬስቶራንት በስሩ አለው ፡፡
ለሬስቶራንት ብሪጅ ፈንድ ለማመልከት ብቁ ነኝ?
የሬስቶራንትቱ ንግድ ከሆቴሉ የተለየ የ “አይአይኤን” ቁጥር ካለው ለሬስቶራንት ብሪጅ ፈንድ ብቁ ነው ፡፡ ሬስቶራንትቱ
ከሆቴል ንግዱ የተለየ የ “ኢኢን”ቁጥር ከሌለው ሬስቶራንቱ ለምግብ ቤቱ ብሪጅ ፈንድ ብቁ አይሆንም ፡፡
ሰራተኞቼን ከክፍያ ነፃ ፈቃድ ሰጥቻቸዋለሁ ግን ከሰራ አላሰናበትኳቸውም ፡፡ ማመልከት እችላለሁ?
አዎ ፤ ሆኖም እባክዎ ልብ ይበሉ ፣ ምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ እስከ ሴፕተምበር 30 ቀን 2020 ድረስ የንግድ ሥራውን
የሠራተኞች ብዛት እና የደመወዝ ክፍያ ይጠይቃል ፡፡ ሎካል ቢዝነስ ኢንተርፕራይ ዝምን ማልት ነው (ሎቢኢ)
ሎካል ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ (LBE) ብቁ ለመሆን ንግድዎ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማሟላት አለበት ፡፡ ለአከባቢ ንግድ
ድርጅት (LBE) ትርጓሜው ከዚህ በታች ነው ፡፡
በዲስትሪክቱ ውስጥ በአካል የሚገኝ ዋና ጽ / ቤት;
•
•
•
o
o
•
•

ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ከፍተኛ የሥራ አመራር ሠራተኞች ቢሮአቸው በመሆን እንዲሁም በዲስትሪክቱ ውስጥ የአስተዳደር አስተዳደራዊ
ስራዎቻቸውን ያከናውናሉ ፡፡
ከሚከተሉት አራት ደረጃዎች/ መስፈርቶች ውስጥ አንዱን ያሟላል
የባንክ ሂሳቦችን ሳይጨምር ከ 50% በላይ የሚሆኑት ንብረቶች በዲስትሪክቱ ውስጥ ይገኛሉ።
ከ 50% በላይ ሠራተኞቹ የዲስትሪክቱ ነዋሪ ናቸው ፡፡ ከ 50% በላይ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች የዲስትሪክቱ ነዋሪዎች ናቸው ፡፡ ወይም
ከጠቅላላው ሽያጭ ወይም ሌሎች ገቢዎች ከ 50% በላይ በዲስትሪክቱ ውስጥ ከሚገኙ ግብይቶች የተገኙ ናቸው
በዲሲ ሕግ መሠረት በአግባቡ ፈቃድ የተሰጠው; እና
በዲሲ ሕግ መሠረት ግብር የሚከፈልበት (አንቀፅ 47 ምዕራፍ 18)

ዲስትሪክቱ ለብሪጅ ፈንድ ተጨማሪ ሰነዶችን ይፈልጋል?
ዲስትሪክቱ እና / ወይም የፈንድ አስኪያጅ በእራሱ ምርጫ ተጨማሪ ማመልከቻዎችን በማንኛውም የ ማመልከት / ወይም
ፈንድ አሰራር ሂደትን መምረጥ ለመጠየቅ ሊመርጡ ይችላሉ ፡፡ ዲስትሪክቱ እና / ወይም የፈንድ ሥራ አስኪያጅ የሰነድ
መስፈርቶች ለአመልካቾች እና / ወይም ፈንዱ ለተፈቀደላቸው ሰዎች ያሳውቃል ፡፡

