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መግቢያ

በሬስቶራንቱ ብሪጅ ፈንድ ላይ ስላደረጉት ፍላጎት እናመሰግናለን ፡፡ ይህ ሰነድ ማመልከቻውን ለማጠናቀቅ እና የተለመዱ
ጥያቄዎችን ለመመለስ ይረዳዎታል ፡፡
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 ፡፡
ምግብ ቤት ብሪጅ 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
እባክዎ www.coronavirus.dc.gov/bridgefund ን መከታተል ይቀጥሉ።
ሲቲ የመጀመሪያ ኢንተርፕራይዞች (ሲኤፍኢ) የማህበረሰብ ልማት ፋይናንስ ተቋም (ሲዲአይአይ) ሲሆን የእቅድ እና
ኢኮኖሚ ልማት ምክትል ከንቲባ (ዲኤም.ፒ.ዲ.) በመወከል የምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ የሚያስተዳድር ነው ፡፡
CFE ወይም DMPED ወይም የትብብር ቴክኒካዊ ድጋፍ ፕሮግራሞች በማመልከቻው መድረክ ላይ አመልካቾች
ማመልከቻያቸውን ማቅረብ አለመቻላቸውን ሊያስከትሉ ለሚችሉ ማናቸውም መቋረጦች ወይም ብልሽቶች ተጠያቂ ናቸው
፡፡ የቴክኒክ ድጋፍ ሊያደርጉልዎ የሚችሉ ሀብቶችን ለማግኘት እባክዎ የዚህን ሰነድ የመጨረሻ ገጽ ይመልከቱ ፡፡
ከመጀመራችሁ በፊት
አስፈላጊ ሰነዶች
ይህንን ማመልከቻ ለማጠናቀቅ የሚከተሉት ሰነዶች ያስፈልጋሉ:

አስፈላጊ ሰነድ
የፌዴራል አሰሪ መለያ ቁጥር (ኢኢን)

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

የ 2019 የግብር ተመላሽ

የ 2019 ወርሃዊ ትርፍ እና ኪሳራ

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።

የሚመለከተው የ ABRA ፈቃድ

እባክዎ በንግዱ የተያዙትን ሁሉንም የ ABRA ፈቃዶች ቅጂ
ያካትቱ።
• ስለ ABRA ፈቃድ አሰጣጥ የበለጠ ይረዱ
* የአሁኑን የ ABRA ፈቃድ ባለቤቶችን ይመልከቱ

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 ፡፡

ማሳሰቢያ-ከላይ የተጠቀሱትን ማንኛውንም ሰነዶች ከማመልከቻዎ ጋር ማካተት አለመቻል ማመልከቻዎ ውድቅ ይሆናል ፡
አጠቃላይ ምክሮች:
እባክዎን ማንኛውንም ምትክ ሰነዶች ወይም የቦታ ያዥ ሰነዶችን አያካትቱ; ይህ ደግሞ የማመልከቻዎን ብቁነት ያስከትላል ፡፡
• ሁሉም የገንዘብ ሰነዶች ፣ የምስክር ወረቀቶች እና የደመወዝ ዝርዝር በፒዲኤፍ መሰጠት አለባቸው (በይለፍ ቃል የተጠበቀ
መሆን የለበትም) ወይም በኤክሴል ብቻ ፡፡ የ JPG ወይም የፒዲኤፍ ቅርጸት በመጠቀም የፎቶ መታወቂያ ሊሰጥ ይችላል ፡፡
• DMPED ፣ CFE 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 ፡፡
አስፈላጊ ቀናት
•
•

ማመልከቻ ይ-ሰኞ ዲሤምበር 7 ቀን 2020 (እ.ኤ.አ.) 11:00 AM / EST ከፈታል
ማመልከቻው ይዘጋል-አርብ ዲሤምበር28 ቀን 2020 ከምሽቱ 5 ሰዓት / ከሰዓት በኋላ ፡፡ በቀነ-ገደቡ ላይ ለሚገኙ ማናቸውም ዝመናዎች
እባክዎን www.coronavirus.dc.gov/bridgefund ን መከታተል ይቀጥሉ።

የብቁነት መስፈርት
•
•

•
•
•

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)

“የአካባቢ ንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ” ማለት ምን ማለት ነው?
አካባቢያዊ የንግድ ድርጅት (LBE) ብቁ ለመሆን ንግድዎ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማሟላት አለበት ፡፡ ለአከባቢ
ንግድ ድርጅት (LBE) ትርጓሜው ከዚህ በታች ነው ፡፡
• 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 ያሟላልo የባንክ ሂሳቦችን ሳይጨምር ከ 50% በላይ የሚሆኑት ንብረቶች በዲስትሪክቱ ውስጥ ይገኛሉ።
ከሰራተኞቹ ከ 50% በላይ የዲስትሪክቱ ነዋሪ ናቸው ፡፡
ከንግድ ድርጅቱ ከ 50% በላይ 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)
የመረጃ ግምገማ
ከመደበኛው የግምገማ ሂደት በፊት እያንዳንዱ መተግበሪያ ማመልከቻው የተሟላ መሆኑን እና አነስተኛውን መስፈርት
የሚያሟላ የመጀመሪያ ማጣሪያ ያገኛል ፡፡ አንድ መተግበሪያ አይገመገምም1. ማመልከቻው የሚቀርበው ምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ከተዘጋበት ቀን በኋላ ነው ፡፡
2. ማመልከቻው ያልተሟላ ነው (ለምሳሌ የጎደለ ሰነድ)
3. የአመልካቹ ንግድ ለዲሲ ምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ አነስተኛውን የብቁነት መስፈርቶች አያሟላም
ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች ለትክክለኝነት ይረጋገጣሉ ፡፡ ብቁ አይደሉም ተብለው የሚታመኑ መተግበሪያዎች ተጨማሪ
አይገመገሙም ፡፡ ሁሉም ሰነዶች ትክክለኛ እና በቀላሉ የሚነበብ መሆናቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ፡፡ እንደ
ተጠናቀቁ የተመለከቱ ማመልከቻዎች ለመጨረሻው የሽልማት ምክር ይሰጣሉ ፡፡ የመጨረሻ ዕርዳታ ሰጪዎች የዕርዳታ
ስምምነቱን መፈፀምን ፣ የክፍያውን ቅጽ (ወይም የኤኤችኤች ቅፅ) ማጠናቀቅን እና የተጠናቀቀ W-9 ን ጨምሮ ስለ
ቀጣዩ እርምጃዎች ይነገራቸዋል።
የማመልከቻ መመሪያ
ይህ መመሪያ ለአመልካቾች በማመልከቻው ውስጥ የእያንዳንዱን ጥያቄ በእግር እንዲጓዙ ለማድረግ የተቀየሰ ሲሆን
ማመልከቻውን እንዴት እንደሚሞሉ የተወሰኑ መመሪያዎችን ይሰጣል ፡፡
ክፍል 1: - የቅድመ-ማመልከቻ ብቁነት ዝርዝር
የንግድ ትርጓሜ
ንግድዎ ከተዘረዘሩት ብቁ ምድቦች በአንዱ ውስጥ ይካተት እንደሆነ ወይም እንደማይሆን ይመልሱ ፡፡ ከተዘረዘሩት
ምድቦች በአንዱ ውስጥ የማይገባ ከሆነ ፣ ወደ ምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ለማመልከት ብቁ አይደሉም።
የቅድመ-ማመልከቻ አመልካች

በንግድዎ ላይ የሚሠሩትን ሁሉንም ሳጥኖች ምልክት ያድርጉባቸው ፡፡ ለሬስቶራንቱ ብሪጅ ፈንድ ብቁ ለመሆን
የተዘረዘሩትን መስፈርቶች በሙሉ ማሟላት መቻል አለብዎት ፡፡
ተፈላጊ ደረጃ
በንግድዎ ላይ የሚሠሩትን ሁሉንም ሳጥኖች ምልክት ያድርጉባቸው ፡፡ ለሬስቶራንቱ ድልድይ ፈንድ ለማመልከት ብቁ
ለመሆን ንግድዎ ቢያንስ አንዱን ሳጥኑን መፈተሽ መቻል አለበት ፡፡
ተፈላጊ ሰነድ
ለማመልከት ብቁ ለመሆን ምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ከአመልካቾች የተወሰኑ ሰነዶችን ይፈልጋል ፡፡ በንግድዎ ላይ
የሚሠሩትን ሁሉንም ሳጥኖች ምልክት ያድርጉባቸው ፡፡
ክፍል 2: የንግድ መረጃ
የንግድ ስም
የንግድዎን ህጋዊ ስም ያስገቡ። እባክዎ ቅጥያውን ጨምሮ ሙሉውን የንግድ ስም ያክሉ። ምሳሌ: [የንግድ ስም] Inc,
[የንግድ ስም] LLC
የመተላለፍ ስም
ንግድዎ ለሕዝብ የሚታወቅ ስም ወይም ማንኛውም የዲቢኤ ስም ያስገቡ (ቢዝነስ ማድረግ) ፡፡ የግብይት ስምዎ
ከንግድ ስምዎ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ የግብይት ስም ሳጥን ውስጥ “ተመሳሳይ” ያስገቡ።
የኢሜይል አድራሻ
ይህንን ቅፅ በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ብቃት ያለው ሰው የኢሜል አድራሻ ይህ መሆን አለበት ፣
በተለይም የንግዱ ባለቤት ፡፡ ይህ የኢሜል አድራሻ በማመልከቻው ላይ ማናቸውም ጥያቄዎች ካሉ እና ለሽልማት
ለተሰጡ አካላት ለማሳወቅ ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡
የቤት ወይም የስራ አድራሻ
እባክዎ የንግድዎን አካላዊ አድራሻ ያስገቡ። ይህ አድራሻ በሰነዶችዎ ላይ ካለው የአድራሻ መረጃ ጋር መዛመድ አለበት
፡፡ አድራሻዎችዎ ከዚህ ጋር የማይዛመዱ ከሆነ የማመልከቻዎን ብቁነት ሊያስከትል ይችላል ፡፡ የዎርድዎን መረጃ
ለመፈለግ እባክዎ ይጎብኙ: https://planning.dc.gov/whatsmyward
የስቴት እና የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ
ከማርች 2020 ጀምሮ ከማንኛውም ከተዘረዘሩት ፕሮግራሞች ውስጥ የአከባቢ ወይም የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ
ከተቀበሉ እባክዎ አዎ ወይም አይመልሱ ፡፡
የአገር ውስጥ ወይም የውጭ አካል
እባክዎን ንግድዎ የአገር ውስጥ ድርጅት (ማለትም በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ የተካተተ ኮርፖሬሽን) ወይም
የውጭ አካል (ማለትም ከዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውጭ ባለው ክልል ውስጥ የተካተተ ኮርፖሬሽን መሆኑን
ይምረጡ) ፡፡
የንግድ ዓይነት
እባክዎ ንግድዎን በተሻለ ሁኔታ የሚገልጽ ምድብ ላይ ጠቅ ያድርጉ።
ንግድዎ በስራ ላይ የዋለው ለምን ያህል ጊዜ ሠራ?
ንግድዎ አሁን ባለበት ቦታ ምን ያህል ጊዜ እንደሠራ እባክዎን በአመታት እና በወራት ውስጥ ይንገሩን ፡፡
ንግድዎ ምን ያህል ጊዜ ያህል ገቢ ማግኛ ሆኖ ቆይቷል?
እባክዎን ንግድዎ አሁን ባለበት ቦታ ምን ያህል ገቢ ያስገኝ እንደነበር በአመታት እና በወራት ውስጥ ይንገሩን ፡፡

ከንቲባው በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ የቤት ውስጥ ምግብን በቅርቡ በመከልከላቸው ምክንያት ንግድዎ ለዲሴምበር 18
ቀን 2020 እስከ ጥር 15 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ ለጊዜው የተዘጋ ከሆነ እባክዎን ንግድዎ ለጊዜው የተዘጋበትን ቀን
እና በጥር 15 ወይም ከዚያ በፊት ለመክፈት እቅድ ካለዎት እባክዎን ያቅርቡ ፡፡ ፣ 2021. እ.ኤ.አ. ጥር 15 ፣ 2021 ን
እንደገና ለመክፈት እቅድ ከሌልዎ እባክዎ ከጥር 15 ቀን 2021 (እ.አ.አ.) በላይ ለምን ንግድዎ እንደሚዘጋ የሚገልጽ
አጭር መግለጫ ያቅርቡ።
የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥር
በዚህ ሳጥን ውስጥ ንቁ የዲሲ መሰረታዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥርዎን ያስገቡ። የንግድ ሥራ ፈቃድ ቁጥሩ ከላይ በቀኝ
ጥግ ላይ ባለው የንግድ ፈቃድዎ ላይ ሊገኝ ይችላል። የንግድ ፈቃዱ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መሰጠት አለበት እና
እስከ ማርች 1 ቀን 2021 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ንቁ መሆን አለበት።
የንግድ ሥራ ፈቃድዎን ወደ ትግበራ ይስቀሉ። የንግድ ሥራ ፈቃዶች ትክክለኛ መሆን አለባቸው ፡፡ ትክክለኛ የንግድ
ሥራ ፈቃድ ማግኘት ካልቻሉ ወይም ከሌለዎት ለዚህ ድጎማ ለማመልከት ብቁ አይደሉም ፡፡
በዲሲ የንግድ ሥራ ፈቃዶች ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የዲሲአርኤን የንግድ አገልግሎቶች ድርጣቢያን ይጎብኙ
ወይም በዲሲአርአይ በኩል በኢንተርኔት ገፃቸው በኩል ያነጋግሩ ፡፡
የእኔ ንግድ ተግባራዊ የአብራራ ፈቃድ አለው
አልኮልን የሚያገለግሉ ንግዶች (እንደ ቡና ቤቶች ፣ ማደሪያ ቤቶች ፣ የወይን ማምረቻዎች ፣ ቢራ ፋብሪካዎች እና
ማጠጫዎች ያሉ) ንቁ የአቢራ ፈቃድ ማቅረብ አለባቸው እባክዎን ንግድዎ ንቁ የሆነ የአቢራ ፈቃድ ካለው እና ካለዎት
እባክዎን የፈቃዱን ቅጅ ያስገቡ ፡፡
ስለ ABRA ፈቃድ አሰጣጥ የበለጠ ለመረዳት እና የወቅቱን የ ABRA ፈቃድ ባለቤቶች ይመልከቱ
የፌዴራል የአይን(EIN) መረጃ
እባክዎን በመተግበሪያው ላይ ባለው “EIN Number” መስክ ውስጥ ባለ 9-አሃዝ EIN ቁጥርዎን ያለ ዳሽን ያስገቡ ፡፡ በ
“ኢኢን ስቀል ማረጋገጫ” መስክ ውስጥ የ EIN ማረጋገጫ መረጃን ይስቀሉ ፡፡ የ EIN ደብዳቤዎን ቅጅ ከ IRS ወይም የ
2018 ወይም 2019 የግብር ተመላሽ ቅጅዎን ለማጣራት ለመስቀል መምረጥ እና ሁሉንም የጊዜ ሰሌዳዎች ማካተትዎን
እርግጠኛ ይሁኑ ፡፡
የባለሙያ ማረጋገጫ
እባክዎን የሥራ ማረጋገጫ (የምስክር ወረቀት) ያለዎት መሆኑን ይግለጹ እና የምስክር ወረቀቱን ቅጂ ይስቀሉ።
• የሥራዎ የምስክር ወረቀት ወቅታዊ መሆን አለበት እና ከመጋቢት 1 ቀን 2021 በፊት ሊያልቅ አይችልም የንግድ
ሥራዎ የተረጋገጠ የምስክር ወረቀት ከሌለው ንግድዎ ለዚህ ድጎማ ብቁ አይደለም ፡፡
• የቤት ሥራ ፈቃድ ወይም የኤሌክትሮኒክ የቤት ሥራ ፈቃድ ካለዎት ለዚህ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ አይደሉም ፡፡ የሥራ
ፈቃድ እና የንግድ ፈቃድ ተመሳሳይ አድራሻ ሊኖራቸው ይገባል ፡፡
የተሰጠበትን የመኖሪያ የምስክር ወረቀት ቅጂ ለማግኘት እርዳታ ከፈለጉ ለዲሲኤራ ሪኮርዶች ማኔጅመንት በ (202)
442-4480 ደውለው ቅጂውን ማግኘት ይችላሉ ፡፡
የ ክሊን ሀንድስ ማረጋገጫ (Clean Hands)
ንግድዎ በማመልከቻው ጊዜ የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ሊኖረው እና ማቅረብ አለበት ፡፡ ይህን ካላደረጉ የገንዘብ
ድጋፍ መዘግየት እና / ወይም የብቃት ማረጋገጫ ያስከትላል። የንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ከማመልከቻው ቀን
በፊት በ 90 ቀናት ውስጥ መዘመን አለበት ፡፡ ለንጹህ እጆች የምስክር ወረቀት ምንም ተተኪዎች ተቀባይነት የላቸውም
፡፡ ሁሉም ሰነዶች ይረጋገጣሉ።
ለተጨማሪ መረጃ
• የ ክሊን ሀንድስ የምስክር ወረቀት እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ እዚህ ይወቁ።
• የ ክሊን ሀንድስ በራሪ ወረቀት የምስክር ወረቀት በደረጃ መመሪያዎች (ፒዲኤፍ)
• የ ክሊን ሀንድስ የምስክር ወረቀት ትምህርቶችን ይመልከቱ ፡፡

• የ ክሊን ሀንድስ የዌብናር ማቅረቢያ የምስክር ወረቀት

ክፍል 3 የባለቤቱ መረጃ
እባክዎ ለንግዱ ባለቤት ስም ፣ አድራሻ መረጃ ያስገቡ ፡፡ ይህንን ቅጽ በመሙላት ለንግድ ባለቤት የሚረዱ ከሆነ እባክዎ
በዚህ ክፍል ውስጥ የባለቤቱን መረጃ ማስገባትዎን ያረጋግጡ።
የዋርድ መረጃ
የንግድ ባለቤቱ የሚኖርበትን ዋርድ ይምረጡ (ባለቤቱ የዲሲ ነዋሪ ከሆነ)። ከዎርድ ጋር በዲ.ሲ አድራሻ ለማዛመድ
እባክዎን የ “Find My Ward” ይጠቀሙ ፡፡
ትክክለኛ ያልሆነ መለያ
የባለቤቱን የመንጃ ፈቃድ ቅጅ ፣ በክልል የተሰጠ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ይስቀሉ። መታወቂያ ግልፅ እና ሊነበብ
የሚችል መሆን አለበት። ባለቀለም ቅጅዎች ተመራጭ ናቸው ፡፡ ያለ ትክክለኛ መታወቂያ ማመልከቻዎች ብቁ
እንዳልሆኑ ይቆጠራሉ ፡፡
የዲሞግራፊክ መረጃ
ለእርስዎ እና ለንግድዎ ተገቢውን መልስ በመምረጥ በዚህ ገጽ ላይ ያሉትን መስኮች ያጠናቅቁ። በዚህ ገጽ ላይ
ለማንኛውም መልስ “ላለመናገር ይመርጣሉ” መምረጥ ይችላሉ ፡፡
ክፍል 4: ሥራዎች እና የገቢ መረጃ
እባክዎ ሁሉንም የገንዘብ ሰነዶች በፒዲኤፍ ፣ በዎርድ ወይም በ Excel ቅርጸት ይስቀሉ።
የገቢ መረጃ
እባክዎ የሚከተሉትን መመሪያዎች በጥንቃቄ ይከተሉ
• ንግድዎ በመጋቢት 17 ፣ 2020 እና በመስከረም 30 ቀን 2020 መካከል ከተከፈተ ወደ “አዎ” ይግቡ ፡፡
• በ 2018 ወይም በ 2019 ውስጥ ገቢ ካፈሩ የ 2018 እና 2019 የገንዘብ ሂሳቦችን ለማስገባት ለመቀጠል “አይ”
የሚለውን መምረጥ አለብዎት ፡፡ ይህንን ጥያቄ በትክክል አለመመለስ የእርስዎ ማመልከቻ ብቁ እንዳይሆን ያደርገዋል
፡፡ ድርጅትዎን ለመገምገም የተሟላ ፋይናንስ ያስፈልጋል ፡፡
ከዚህ በታች ባሉት ክፍሎች ውስጥ የንግድዎን የፋይናንስ ሁኔታ በተመለከተ መረጃ ያስገባሉ። እባክዎን መረጃዎን
በሚከተለው መንገድ ማከልዎን ያረጋግጡ•
•
•
•

ገቢዎ የሚገለፀው እንደ አጠቃላይ ሽያጭዎ በየአመቱ ወይም በየሩብ ዓመቱ ነው ፡፡
እባክዎ ቁጥሮችን በዚህ ክፍል ውስጥ ብቻ ያስገቡ ፣ አሉታዊ ቁጥሮች ተቀባይነት የላቸውም።
ሁሉንም ቁጥሮች እስከ ቅርብ ዶላር ድረስ ያሰባስቡ ፡፡
ንግድዎ ለማንኛውም ሩብ ዓመት ሽያጭ ካላደረገ እባክዎን በዚያ መስክ ውስጥ ያለውን ቁጥር ዜሮ ያስገቡ ፡፡

የንግድዎን ፋይናንስ በተመለከተ ማንኛውንም መረጃ የሚያጡ ከሆነ እባክዎ ማመልከቻዎን ያስቀምጡ እና አስፈላጊው
መረጃ ሲኖርዎት ይመለሱ።
• ንግድዎ ከመጋቢት 17 ቀን 2020 በፊት የተከፈተ መሆኑን ካወቁ የመተግበሪያ ጥያቄዎች ስለ 2018 እና 2019 የገንዘብ
መረጃዎ ጥያቄዎችን ለማካተት ይዘመናሉ ፡፡
• ንግድዎ ከመጋቢት 17 ቀን 2020 እስከ መስከረም 30 ቀን 2020 ባለው ጊዜ ውስጥ የተከፈተ መሆኑን ካወቁ ከ
2020 ገቢዎ እና ወጪዎ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ብቻ ያያሉ ፡፡

• ንግድዎ ከመጋቢት 17 ቀን 2020 እና ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 መካከል ከተከፈተ እባክዎ ንግዱ በ MM / DD /
YYYY ቅርጸት የተከፈተበትን ቀን ያስገቡ ፡፡

የ 2018 የንግድ ሥራ መረጃ
ንግድዎ በ 2018 የተከፈተ እና የሚሰራ ከሆነ በ “2018 ገቢ” ሳጥን ውስጥ ለ 2018 ዓመታዊ ገቢ ያስገቡ።
የ 2019 የንግድ ሥራ መረጃ
ለ “2019 ገቢ” ሳጥን ውስጥ የ 2019 ዓመታዊ ገቢ ያስገቡ።
የ 2019 ሩብ ዓመት ገቢ
ገቢውን ያስገቡ ለ
• የ 2019 የመጀመሪያ ሩብ (እ.ኤ.አ. ጃንዋሪ 1 ፣ 2019 - ማርች 30 ፣ 2019)
• የ 2019 ሁለተኛ ሩብ (ኤፕሪል 1 ፣ 2019 - ሰኔ 30 ፣ 2019)
• የ 2019 ሦስተኛው ሩብ (እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1 ፣ 2019 እስከ መስከረም 30 ፣ 2019)
• የ 2019 አራተኛ ሩብ (እ.ኤ.አ. ከጥቅምት 1 ቀን 2019 እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2019)። ለሰነዶች ግምገማ በወርሃዊ
ቅርጸት የንግድዎን የ 2019 ትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ ይስቀሉ።
የ 2020 የገቢ መረጃ
ገቢውን ያስገቡ ለ
• የ 2020 የመጀመሪያ ሩብ (እ.ኤ.አ. ከጥር 1 ቀን 2020 እስከ ማርች 30 ቀን 2020)
• የ 2020 ሁለተኛ ሩብ (ኤፕሪል 1 ፣ 2020 - ሰኔ 30 ቀን 2020)
• የ 2020 ሦስተኛው ሩብ (ከሐምሌ 1 ቀን 2020 እስከ መስከረም 30 ቀን 2020)
ለገቢ ሰነዶች የ 2020 ትርፍ እና ኪሳራ መግለጫዎን (ከጃንዋሪ 1 ፣ 2020 እስከ መስከረም 30 ፣ 2020) በየወሩ
ይስቀሉ።
ሴፕቴምበር 2020 ወጪዎች
እባክዎን ጠቅላላ ወጪዎችን ያስገቡ
• ሴፕቴምበር 2020 የደመወዝ ክፍያ
• ሴፕቴምበር 2020 ኪራይ ወይም የመትከያ ወጪ
• ሴፕቴምበር 2020 መገልገያዎች (ወይም ለተንቀሳቃሽ ምግብ አቅራቢዎች ነዳጅ)
ኪራይ ወይም የሞርጌጅ መረጃ
እባክዎን ቦታዎን ይከራዩ ወይም ባለቤት ይሁኑ ፡፡ አካባቢዎን የሚከራዩ ከሆነ እባክዎ የኪራይ ውሉ የሚያበቃበትን
ቀን ያስገቡ ፡፡
የገንዘብ አጠቃቀም
የእርዳታ ገንዘብን ለንግድዎ እንዴት እንደታቀዱ ለማሳወቅ መቶኛዎችን ለመጠቀም ይህንን ክፍል ይጠቀሙ ፡፡
እያንዳንዱን ምድብ መጠቀም አያስፈልግዎትም። ለንግድዎ ለማይጠቀሙበት ለማንኛውም ምድብ ‹0› ያስገቡ ፡፡
የመቶኛ ምልክት ሳይኖር ቁጥሩን ብቻ ያስገቡ።
ብቁ የሆኑት ምድቦች• ኪራይ / የቤት መግዣ / የመትከያ ወጪ
• የደመወዝ ክፍያ

• መድን
• ከ COVID-19 ጋር የተያያዙ አቅርቦቶች
• ነዳጅ (ለሞባይል ምግብ አቅራቢዎች)
• መገልገያዎች
ክፍል 5: የሥራ ስምሪት መረጃ
በ 2020 ለመጀመሪያ ፣ ለሁለተኛ እና ለሦስተኛው ሩብ ዓመት የንግድ ሥራዎ ምን ያህል የሙሉ ጊዜ እና የትርፍ ሰዓት
ሠራተኞች እንዲሁም ስንት የሙሉ ጊዜ እና የትርፍ ሰዓት ዲስትሪክት ነዋሪ ሠራተኞች እንደሚሠሩ ይጠቁሙ ፡፡ መልሱ
ዜሮ ከሆነ እባክዎን ዜሮውን ያመልክቱ ፡፡ ድምርዎቹ ባለቤቱን እና በአሁኑ ጊዜ ንግድዎ የሚሰሩትን ማንኛውንም 1099
ተቋራጮችን ማካተት አለባቸው።
ለሴፕቴምበር 2020 በሳምንት በአማካኝ ለ 30+ ሰዓታት የሠራ ማንኛውም ሠራተኛ የሙሉ ጊዜ ሠራተኛ ተደርጎ
ሊወሰድ ይገባል ፡፡ በመስከረም ወር 2020 ውስጥ በሳምንት በአማካይ 30 + ሰዓታት በሳምንት ውስጥ በአማካይ 30 +
ሰዓታት ያገለሉ ገለልተኛ ተቋራጮች የሙሉ ጊዜ ሠራተኞች ሆነው መካተት አለባቸው ፡፡ ለመስከረም 2020 ወር
በሳምንት በአማካይ ከ 30 ሰዓታት በታች አማካይ ገለልተኛ ተቋራጮች እንደ የትርፍ ሰዓት ሠራተኞች መካተት
አለባቸው ፡፡
ፔይለር ሮስተር
ይህ መረጃ ከደመወዝ አከፋፋይዎ (ከተመረጠው ዘዴ) ሊገኝ ይችላል ወይም የሁሉም ሰራተኞች እና የ 1099
ተቋራጮች የሙሉ ጊዜ / የትርፍ ጊዜ ሁኔታ ፣ የመኖሪያ ሁኔታ እና የሙሉ ሰዓት / የትርፍ ጊዜ ሁኔታን ጨምሮ የ
Excel ተመን ሉህ መፍጠር ይችላሉ ፡፡ የደመወዝ ክፍያ ዝርዝር የሰራተኛ ስሞችን ፣ የቅጥር ሁኔታ (የሙሉ ሰዓት
ወይም የትርፍ ሰዓት ወይም የ 1099 ተቋራጭ) እና የመኖሪያ ሁኔታን ማካተት አለበት። ለሴፕቴምበር 30 ፣ 2020
ላካተተው የደመወዝ ክፍያ ጊዜ መመደብ አለበት። ከዚህ በታች ያለውን ምሳሌ ይመልከቱ
Payroll Roster for September 2020
Employee
Hire Date
Name
Ebenezer
06/14/2015
Scrooge
Mary
04/21/2019
Poppins
Susanna
02/03/2020
Carmichael
William
07/20/2020
Wonka
Total

Employment
Status
F/T

State of
Residency
VA

Pay Rate

Taxes

25.25/hr

Gross
Income
2020.00

F/T

DC

24.30/hr

1944.00

602.64

C

DC

22.00/hr

1226.50

0

P/T

MD

15.10/hr

604.00

120.80

5794.5.00

1349.64

የራስ-ማረጋገጫ
ማመልከቻዎን ለማጠናቀቅ እና ለማስረከብ ሁለት የራስ-ማረጋገጫዎችን ማረጋገጥ አለብዎት:
• የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ምግብ ቤት ብሪጅ ፈንድ ፕሮግራም የማመልከቻ ቁሳቁሶችን ሙሉ በሙሉ እንዳነበብኩ
አረጋግጣለሁ ፡፡ ይህ የውድድር ሽልማት መሆኑን እና ሁሉም የንግድ ድርጅቶች በዚህ ፕሮግራም የገንዘብ ድጋፍ
እንደማይደረጉ ተረድቻለሁ ፡፡ የእኔ ንግድ ለዚህ የዕርዳታ ፕሮግራም ብቁ ነው ብዬ አምናለሁ ብዬ አረጋግጣለሁ ፡፡

626.20

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 ተረድቻለሁ (ብቁ ሆኖ ከተገኘ)።
የማመልከቻው መጨረሻ
እንደ ተጠናቀቁ የተመለከቱት ማመልከቻዎች ወደ ማረጋገጫ እና የብቃት ግምገማ ከመግባታቸው በፊት ለትክክለኝነት
እና ለተሟላነት ይገመገማሉ ፡፡ ከቀረቡ በኋላ ለትግበራዎች ምንም ማሻሻያዎች ሊደረጉ አይችሉም።
የገንዘብ ድጋፍ ሰጪዎች ከ ጃንዋሪ አጋማሽ ጀምሮ ለሽልማት ከተመረጡ በኢሜል እንዲያውቁ እና ማሳወቂያዎች
እስከ ፌብሯሪ 2021 ድረስ እንደሚቀጥሉ እንጠብቃለን ፡፡
ምንጮች
ለተጨማሪ ድጋፍ እባክዎ የሚከተሉትን አማራጮች ከዚህ በታች ይመልከቱለቋንቋ 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 restaurantbridgefund@dc.gov
ከማመልከቻው መድረክ ጋር ለማንኛውም ቴክኒካዊ ጉዳዮችበቴክኖሎጂ ችግር እያጋጠምዎት ከሆነ እና የእርዳታ መረጃዎችን እና ቁሳቁሶችን ለመድረስ ፣ አስፈላጊ ሰነዶችዎን
ለመስቀል ፣ ወይም ሌሎች ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ለማግኘት እገዛ ከፈለጉ እባክዎን ያነጋግሩ
restaurantbridgefund@cfenterprises.org
ማመልከቻውን ለመሙላት እና / ወይም አስፈላጊ ሰነዶችን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን
ሀብቶች ያነጋግሩ ፡፡
• የዲሲ ዋና ጎዳናዎች ፕሮግራም
• በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች (ሲቪል ማህበራት)
ከምግብ ቤት ድልድይ ፈንድ ጋር ለተያያዙ ሌሎች ጥያቄዎች ሁሉእባክዎን ያነጋግሩ: restaurantbridgefund@dc.gov

