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ከንቲባ ሚሪኤል ባውዘር የዲሲ የንግድ ተቛማት 
አሁን ለኤስቢኤ የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ብድር ማመልከት 
እንደሚችሉ አስታዉቀዋል
በ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) የተነሳ ጉዳት የደለስባቸው የዲሲ የንግድ  
ተቛማት አሁን ለፌዴራል ሪሊፍ ፈንድ ማመልከት ይችላሉ 
  
(ዋሺንግተን ዲ.ሲ.) – ዛሬ ከንቲባ ሚሪኤል ባውዘር የዩኤስ አነስተኛ ንግድ አስተዳደር 
(ኤስቢኤ)የአደጋ ብድሮችን መሠረት በማድረግ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ  ያስተላለፈውን 
የእርዳታ ጥያቄ መቀበሉን አስታውቀዋል ፡፡ ኤስቢኤ ይህንን የብድር መርሃግብር በቀጥታ 
የሚያስተናግድ ሲሆን በዲሬክተሩ ክሪስቲን ዋያትፊልድ የሚመራው የአነስተኛ እና የአከባቢ 
ንግድ ልማት ዲፓርትመንት ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያን ወክሎ ከ ኤስቢኤ  ጋር ይሰራል፡፡ 
  
ለ “ኮቪድ-19” ምላሽ  በቀጠልንበት ጊዜ አስተዳደር የመልሶ ማቋቋም ጥረችን እየጀመረ 
ነው ፣ በመሆኑም እንደዚህ ዓይነቱ እርምጃ  ለአነስተኛ ንግዶች  የእገዛ አማራጮች ናቸው 
ብለዋል ፡፡ የፌዴራል አነስተኛ  ንግድ አስተዳደር የብድር ማመልከቻ ሂደትን እንዲጀምሩ 
የዲሲ የንግድ ሥራዎችን አበረታታለሁ  ብለዋል ፡፡ 

  
የ “ኤስቢኤ የአደጋ መከላከል ጽ / ቤት በ ኮቪድ-19ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው የዋሽንግተን 
ዲሲ አነስተኛ የንግድ ሥራዎች የተወጠኑ እና ዝቅተኛ ወለድ ብድሮችን ይሰጣል ፡፡ የ ኤስቢኤ 
የኤኮኖሚ ጉዳት አደጋ ብድሮች መርሃ ግብር በ ኮቪድ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ብቁ የሆኑ 
አነስተኛ ንግዶችን እና የግል ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ብቁ ጊዜያዊ የገቢ እጦትን ለማገዝ 
እስከ 2 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የስራ ካፒታል ብድር ይሰጣል ፡፡ እነዚህ ብድሮች በአደጋው 
ተፅእኖ ምክንያት የማይታወቁ እዳዎችን ፣ የደመወዝ ክፍያዎችን ፣ የሂሳብ ክፍያን እና ሌሎች 
ክፍያዎችን ለመሸፈን ሊውሉ ይችላሉ። አፈጻጸምን በተመለከተ በእያንዳንዱ ተበዳሪ ብድሩን 
የመክፈል ችሎታ ላይ በመመርኮዝ  የሚወሰን ናቸው ፡፡ 
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የዲሲ ንግዶች እዚህ በመንካት እና “ለእርዳታ ያመልክቱ” የሚለውን በመንካት ሂደቱን መጀመር 
ይችላሉ ፡፡ በማመልከቻው ሂደት ውስጥ ምን እንደሚጠበቅ ለመረዳት የ ኤስቢኤ የአደጋ ጊዜ 
ብድሮች “ሶስቱ ደረጃ ሂደቶችን” በበማየት ለማመልከት መዘጋጀት ይችላሉ ፡፡ የአደጋ ጊዜ ብድር 
አመልካቾች ለ ኤስቢኤ የአደጋ መከላከል የደንበኞች አገልግሎት ማእከል በ1-800-659-2955 
(በየቀኑ ከ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 9 ሰዓት - 9 ) መደወል ይችላሉ ፣ወይም በሚከተለው ኢሜል 
disastercustomerservice@sba.gov ይላኩ ፡፡ የ ኤስቢኤ ሰራተኞች እና የ አጋር  የሃብት ክምችት 
ተቛም መረብ ፣ አነስተኛ የንግድ ሥራ ልማት ማዕከሎችን ፣ SCORE ቻፕተሮች ፣ የሴቶች 
የንግድ ማዕከሎችን እና የአርበኞች የቢዝነስ ማዕከል መስሪያ ማዕከሎችን ትናንሽ ንግዶችን 
የፌዴራል ሀብቶችን በመዳሰስ እና የቅድመ-ዕቅዶቻቸውን በማሰስ ይደግፋሉ ፡፡ የአካባቢ ድጋፍ 
በ www.sba.gov/local-assistance ማግኘት ይቻላል ፡፡ በተጨማሪም የዲሲ የንግድ ድርጅቶች የ 
2020 የዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ አነስተኛ የንግድ ሥራ መመሪያን ማግኘት ይችላሉ ፡፡ 
  
በመጪዎቹ ቀናት የ ባውዘር አስተዳደር ስለ ህዝብ ጤና የአደጋ ጊዜ አነስተኛ ንግድ ልማት 
መርሃግብር ዝርዝር መግለጫ ይሰጣል ፡፡ ይህ ጥረት በምክትል ከንቲባ ጽህፈት ቤት ለእቅድ እና 
ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ውስጥ በቢዝነስ ልማት ክፍል ውስጥ ይቀመጣል ፡፡ 

ስለ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ሊያስከትል ስለሚችለው ጉዳት የየዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ  
መንግስት ዝግጅት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ coronavirus.dc.gov ይጎብኙ። 

  
### 

  
ማህበራዊ ድረ ገጽ
Mayor Bowser Twitter: @MayorBowser 
Mayor Bowser Instagram: @Mayor_Bowser 
Mayor Bowser Facebook: facebook.com/MayorMurielBowser 
Mayor Bowser YouTube: https://www.bit.ly/eomvideos  
Mayor Bowser Website: mayor.dc.gov 
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