ለማጣቀሻ ብቻ። የመስመር ላይ ማመልከቻዎች ብቻ።
ለማመልከት እባክዎ የሚከተለውን
ይጎብኙhttps://commercegrants.com

የዋሽንግተን የስራ ግራንቶች፡ 4ኛ ዙር ፕሮግራም

የክልሉ Working Washington (የዋሽንግተን የስራ) ግራንቶች፡ 4ኛ ዙር መርሃግብር በማርች 2021
መጨረሻ ይጀምራል። ብቁ ለሆኑ ንግዶች የሚሰጠው ገንዘብ እስከ 25,000 ዶላር ይደርሳል (የሽልማት

መጠኖች ይለያያሉ እንዲሁም ከንግድ ወይም ከተጓዳኝ አጋሮች የተቀበሉትን የቀድሞ የሥራ የዋሽንግተን
ሽልማቶችን እና በሕግ የተቀመጡትን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባ ይሆናል)።
የዚህ ፕሮግራም ትኩረት በኮቪድ-19 ትዕዛዞች እና በተዛማጅ የጤና እና ደህንነት እርምጃዎች በገንዘብ
አሉታዊ ተፅእኖ የደረሰባቸውን አነስተኛ እና ለትርፍ የተቋቋሙ ንግዶችን መርዳት ነው። የክልል ሕግ
አውጪው ለዚህ ፕሮግራም 240 ሚሊዮን ዶላር አፅድቋል ( Engrossed Substitute House Bill (ጠቅላላ
ምትክ የቤት ቢል ESHB) 1368፣ ፌብሯሪ 19 2021 ላይላይ ህግ ውስጥ ተካተተ)።
የክልል Department of Commerce (ንግድ መምሪያ) በድረ ገፃችን ላይ መረጃ እና የተተረጎሙ ቁሳቁሶችን
ይለጥፋልhttps://www.commercegrants.com ። የማመልከቻው መግቢያ ከተከፈተ በኋላ የንግድ
ባለቤቶች ለጥያቄዎች እና ለእርዳታ ወደ ቴክኒካዊ ድጋፍ ማዕከላችን መደወል ይችላሉ። እርዳታውን
በበርካታ ቋንቋዎች ማግኘት ይቻላል።
አጠቃላይ የጊዜ ሰሌዳ
•
•
•

ማርች 29፡ወደ መተግበሪያ መግቢያ ይከፈታል። የማመልከቻ ጊዜ ለ12 ቀናት ክፍት ሆኖ ይቆያል።
በኤፕሪል አጋማሽ-መጨረሻ፡ የመተግበሪያዎች ግምገማ
ሜይ: ንግድ ለተረጂዎች ያሳውቃል እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል

ስለማመልከቻው ሂደት ዋና ዋና ዝርዝሮችን ጨምሮ ሊኖሩዎት ለሚችሉ ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ለመስጠት
[አገናኝ ወደ https://commercegrants.com/grant-4/faqs ]በመጠቀም በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ሰነድ አቅርበናል። እባክዎ ይህንን በጥንቃቄ ይከልሱ።

የ Washington State Department of Commerce የማመልከቻ ሂደቱን ለመቆጣጠር እና ሽልማቶችን
ለመስጠት ከሰብሚተብል ጋር አጋር ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ የሰብሚተብል መለያ ከሌለዎት ቅጹን ከማግኘትዎ
በፊት እንዲመዘገቡ ይጠየቃሉ። ሰብሚተብል ጉግል ክሮምን፣ ሞዚላ ፋየርፎክስን ወይም አፕል ሳፋሪን እንደ
አሳሽ እንዲጠቀሙ ይመክራል። የሰብሚተብል የሚጠቀሙበት መለያ ካለዎት ወደሚሰራው የዋሽንግተን
የስራ ግራንት መቀጠል ይችላሉ፡ የ4 ኛ ዙር ማመልከቻ ከዚህ በታች ማግኘት ይችላሉ።
ስኬታማ ተሸላሚዎች እስከ ሜይ አጋማሽ ድረስ በኢሜይል እንዲያውቁት ይደረጋሉ። የሽልማት
ኢሜይሎች የሚመጣው ከዋሽንግተን ክልል የንግድ መምሪያ ሳይሆን ከሰብሚተብል ስለሚመጣ እባክዎን
የስፓም መልእክት አቃፊዎችዎን መመልከትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።

የዋሽንግተን የስራ ግራንቶች፡ የ4ኛ ዙር ፕሮግራም - የግራንት ማመልከቻ ጥያቄዎችን ይስጡ

የብቃት ማረጋገጫ፡
1. በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ለትርፍ የተቋቋመ አነስተኛ ንግድ ሥራ ባለቤት ነዎት?
አዎ/ አይ

ፍቺ: A ለ-ትርፍአነስተኛ ንግድ ማለት ገንዘብ የማግኘት ግብ ካለው ጋር የሚሠራ ሲሆን እንደ ብቸኛ ባለይዞታ
ሆኖ ሊዋቀር ይችላል፣ ገለልተኛ ተቋራጭ፣ 1099 ሥራ፣ ወይም የተመዘገበ “ለትርፍ” የሚሰራ የንግድ አካል
(ለምሳሌ፣ ሲ ኮርፖሬሽን፣ ኤስ-ኮርፖሬሽን፣ የማህበራዊ ዓላማ ኮርፖሬሽን፣ ውስን የተጠያቂነት ኩባንያ፣
አጋርነት)።
2. በ2019 የንግድዎ አጠቃላይ ዓመታዊ ገቢ ከ$25,000 እስከ $5,000,000 ነበር?*
አዎ/ አይ
3. ከጃንዋሪ 1፣ 2020 በፊት በንግድ ሥራ ውስጥ ተሳትፈው ተሳትፈው ያውቃሉ?*
አዎ/ አይ
4. ንግድዎ ከዋሽንግተን ግዛት ከሚገኘው ገቢ ቢያንስ 51% ያወጣል?*
አዎ/ አይ
5. በዋሽንግተን ክልል ውስጥ በአካል ከሚገኝ ስፍራ (ከቤትዎ የተለየ) እንደ ሊዝ/ ኪራይ፣ መገልገያዎች፣ ወዘተ ያሉ
ከባድ ወጪዎችን በሚከፍሉበት ቦታ ንግድዎን ያካሂዳሉ?*
አዎ/ አይ

6. በ2019 እና በ2020 መካከል የገቢ መቀነስ ወይም ኪሳራ አጋጥሞዎታል?*
አዎ/ አይ
7. በ2021 ንግድዎን በቋሚነት ለመዝጋት ይፈልጋሉ?*
አዎ/ አይ
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8. እንደ ጋራ ራይድ ኩባንያ ሾፌር (እንደ ኡበር ያሉ) ወይም የዕረፍት ጊዜ ወይም የአጭር ጊዜ ኪራይ ቤት አስተናጋጅ/
ኦፕሬተር (እንደ Airbnb ወይም VRBO) ግራንት ይፈልጋሉ?*
አዎ/ አይ

የንግድ መረጃ:
1. የንግድ ሕጋዊ ስም*

በፍቃድዎ ላይ እንደሚታየው የንግድዎን ሕጋዊ ስም ያስገቡ።
2. ቢዝነስ DBA፣ የሚመለከተው ከሆነ (“Doing Business As (ንግድ የሚሰሩት እንደ”)

ከንግድ ሕጋዊ ስምዎ የተለየ ከሆነ “የንግድ ሥራ እንደ” ብለው ስምዎን ያስገቡ።

3. ንግድዎ አንድ ወጥ የንግድ መለያ (UBI) ቁጥር አለው?*
አዎ/ አይ

የUBI ቁጥር በበርካታ የክልል ኤጄንሲዎች እርስዎን የሚመዘግብ እና በዋሽንግተን ክልል ውስጥ ንግድ እንዲሰሩ
የሚያስችልዎ ባለ ዘጠኝ አሃዝ ቁጥር ነው። በክልል የተሰጠ የUBI ቁጥር አንዳንድ ጊዜ የግብር ምዝገባ ቁጥር፣
የንግድ ምዝገባ ቁጥር ወይም የንግድ ፈቃድ ቁጥር ይባላል።
*እርሶ የ UBI ቁጥር እንዲያስገቡ ያስፈልጋል ይህንን ማድረግ የማይጠበቅብዎ ግን የጎሳ ንግድ ባለቤት ካልሆኑ
ወይም በፌደራል በሚታወቅ ጎሳ ዋሺንግተን ውስጥ ከሆኑ ነው።

ለበለጠ መረጃ የእኛንተደጋጋሚ ጥያቄዎችይመልከቱ።
3a. የዋሽንግተን ክልል ንግድ UBI (9 አሃዞች)*?
[ገደብ: 9 አሀዞች (XXXXXXXXX)]
4. የፌደራል Employer Identification Number (አሰሪ መለያ ቁጥር) (Employer Identification Number (EIN))
አለዎት?
አዎ/ አይ

የአሠሪ መታወቂያ ቁጥር (EIN) የፌደራል Tax Identification Number (ግብር መለያ ቁጥር TIN) በመባል
የሚታወቅ ሲሆን የንግድ ድርጅትን ስራ ለመለየት ይጠቅማል። በአጠቃላይ ንግዶች EIN ይፈልጋሉ። ልክ እንደ
ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የEIN ቁጥር ዘጠኝ አሃዝ ርዝመት ያለው ሲሆን በፌዴራል መንግስት ይሰጣል። የተለያዩ
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የንግድ ሥራ ግብር ተመላሾችን ማቅረብ የሚያስፈልጋቸውን ግብር ከፋዮች ለመለየት Internal Revenue
Service (IRS) ቁጥሩን ይጠቀማል።
ትክክለኛው ፎርማት XX-XXXXXXX ነው።
*ብቸኛ ባለቤት በመሆንዎ እና ስላልተጠየቁ EIN ከሌለዎት “አይ” የሚለውን ይምረጡ። በዚህ መተግበሪያ

ውስጥ የሴኪዩሪቲ ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ አይጠየቁም።
ለበለጠ መረጃ የእኛንተደጋጋሚ ጥያቄዎችይመልከቱ።

4a. የፌዴራል አሰሪ መለያ ቁጥር (EIN)
[ገደብ: 10 አሀዞች (XX-XXXXXXX)]
5. የንግድ አድራሻ (በWashington State Department of Revenue ላይ እንደሚታየው)
የጎዳና አድራሻ መስመር*
ስዊት ወይም አሃድ ቁጥር (ከተፈለገ)
ከተማ
ክልል
ዚፕ
ካውንቲ
6. በ Washington State Department of Revenue ላይ እንደሚታየው ከንግድ አድራሻዎ የተለየ አድራሻ ውስጥ
ይሠራሉ?*
አዎ/ አይ
6a. አካላዊ የንግድ አድራሻ
የጎዳና አድራሻ መስመር*
ስዊት ወይም አሃድ ቁጥር (ከተፈለገ)
ከተማ
ክልል
ዚፕ
ካውንቲ
7. የ North American Industry Classification System (ሰሜን አሜርካ ኢንዱስትሪ ምድብ ሲስተም NAICS) ኮድ
ምድብ *
[ከዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ]

*እንደ ዮጋ ስቱዲዮ እና ካፌ ያሉ በርካታ አገልግሎቶችን ለሚሰጡ ንግዶች፣ ከሆነ ትልቁን የገቢ ምንጭ

የሚመለከተውን ዘርፍ ይምረጡ

እርዳታ ይፈልጋሉ? የNAICS ኮድዎን እንዴት እንደሚለዩ ለማወቅ የእኛን የድጋፍ መመሪያ ይከልሱ።
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•
•

የNAICS ኮድ ምንድነው፡ https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one
/

ባለ 6-አሃዝ NAICS ኮድዎን እዚህ ያግኙ፡ https://www.naics.com/search

7a. እባክዎን ንግድዎን በተሻለ ሁኔታ የሚገልፅ ባለ 6 አኃዝ NAICS ኮድ/ ኢንዱስትሪዎን ያቅርቡ*
[ከዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ]
8. ንግድዎን የጀመሩት በየትኛው ዓመት ነው?*
[ከዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ]
9. ንግድዎ የፍራንቻይዝ ነው?*
አዎ/ አይ

ፍራንቻይዝ ስራውን የሚሰራው (እርስዎ) የሌላውን (የፍራንሺንሰሩን) ዕውቀት፣ ሀሳቦች እና አሰራሮች
በሕጋዊነት በመጠቀም የንግድ ሥራውን እንዲጀምር የሚያስችለው የንግድ ሥራ ዕድል ነው። ምሳሌዎች
ሱፐርከትስ፣ ኤኒታይም ፊትነስ፣ ሰብዌይ ወ.ዘ.ተን ያካትታሉ።
10. እባክዎ ንግድዎን እና ምርትዎን/ አገልግሎትዎን ወይም ተግባሮቹን ይግለጹ፡*

[ገደብ 100 ቃላት]
11. እባክዎን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በንግድዎ ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ ይግለጹ:*

[ገደብ 100 ቃላት]

የንግድ ሥራ ዳራ፡
1. የ2019 ዓመት የንግድዎ አጠቃላይ ገቢ ምን ያህል ነበር?*
[$ የአሜሪካ ዶላር]

*እባክዎን የቁጥር አሃዞችን ብቻ ያስገቡ። ወደሚቀርበው ሙሉ ቁጥር ያጠጋጉ እንዲሁም ኮማዎችን ወይም
የአስርዮሽ ነጥቦችን አያካትቱ። ምሳሌ፡ $85,450.15 ወደ $85450 ይጠጋጋል።

አጠቃላይ የንግድ ገቢ ግብርዎን እና ሌሎች ወጪዎችን ከመቀነስዎ በፊት ንግድዎ ሸቀጦችን ወይም
አገልግሎቶችን በመሸጥ የሚያገኘው መጠን ነው። ይህ በ2019 የግብር ተመላሽዎ ወይም ለግል ባለቤቶች የጊዜ
ሰሌዳ C መስመር ላይ ሊገኝ ይገባል፡ https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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*እባክዎ ለዚህ ግራንት ብቁ ለመሆን የ2019 ግብር ተመላሽ እንደሚያስፈልግ ልብ ይበሉ።
2. የ2020 የንግድዎ ጠቅላላ ገቢ ምን ያህል ነበር? የዚያ ዓመት ግብሮችዎን ካላጠናቀቁ እባክዎ በጣም የሚቀራረብ
ግምትዎን ያቅርቡ።*
[$ የአሜሪካ ዶላር]

*እባክዎን የቁጥር አሃዞችን ብቻ ያስገቡ። ወደሚቀርበው ሙሉ ቁጥር ያጠጋጉ እንዲሁም ኮማዎችን ወይም
የአስርዮሽ ነጥቦችን አያካትቱ። ምሳሌ፡ $85,450.15 ወደ $85450 ይጠጋጋል።

አጠቃላይ የንግድ ገቢ ግብርዎን እና ሌሎች ወጪዎችን ከመቀነስዎ በፊት ንግድዎ ሸቀጦችን ወይም
አገልግሎቶችን በመሸጥ የሚያገኘው መጠን ነው። ይህ በ2020 የግብር ተመላሽዎ ወይም የግል ባለቤቶች የጊዜ
ሰሌዳ C መስመር ላይ ሊገኝ ይገባል፡ https://www.irs.gov/instructions/i1040sc

3. በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተጨማሪ ወጪዎች አጋጥመውዎታል? ለምሳሌ፣ ፕላስቲክ መሸፈኛዎችን ወይም
መከፋፈያዎችን፣ ለሠራተኞች PPE፣ ማሞቂያ መብራቶች፣ ለድንኳኖች ወይም ለቅርብ ጊዜ የደኅንነት እና የሕዝብ ጤና
መስፈርቶችን ለማሟላት ማሻሻያዎችን ገዙ። እባክዎ ግምቱን መጠን ይምረጡ።*
[ከዝርዝሩ ውስጥ ይምረጡ]
4. አብዛኛዎቹ የእርስዎ ደንበኞች፣ የንግድ ድርጅቶች Business to Business (ንግድ ለንግድ B2B) ወይም የቀጥታ
የግል ደንበኞች Business to Consumer (ንግድ ለግለሰብ B2C) ናቸው?*
ንግድ ለንግድ (B2B) / ንግድ ለሸማቾች (B2C) / አላውቅም

ንግድ ለንግድ (B2B) በንግድ ድርጅቶች መካከል ለምሳሌ በአምራች እና በጅምላ ሻጭ፣ ወይም በጅምላ ሻጭ
እና በችርቻሮ ነጋዴዎች መካከል የሚደረግ የግብይት ዓይነት ነው።
ንግድ ለሸማቾች (B2C) የሚያመለክተው ምርቶችን እና አገልግሎቶችን የምርቱ ወይም አገልግሎቱ የመጨረሻ
ተጠቃሚዎች በሆኑ ደንበኞች መካከል በቀጥታ በንግድ እና በሸማቾች/ ደንበኞች መካከል ያለውን ሂደት ነው።
በቀጥታ ለተጠቃሚዎች የሚሸጡ አብዛኛዎቹ ኩባንያዎች የB2C ኩባንያዎች ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ።
5. ጎሳ *
የሂስፓኒክ ወይም ላቲን/ ሂስፓኒክ ወይም ላቲን ያልሆነ/ መመለስ አልፈልግም
6. የእኔ ንግድ ቢያንስ 51% በባለቤትነት የሚመራው በ፡

ይህ ማለት፡ የንግድ ሥራውን ቢያንስ 51% በባለቤትነት ይይዛል፣ የካፒታል እና የባለሙያዎችን አስተዋፅዖ
ያደርጋል እንዲሁም የአስተዳደር እና የዕለት ተዕለት ሥራዎችን ይቆጣጠራል።
[የሚመለከቱትን ሁሉ ይምረጡ]
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ሴት/ሴቶች / አሜሪካዊ አርበኛ / አፍሪካ አሜሪካዊ / ጥቁር / ሂስፓኒክ / ላቲን / ኤዥያ አሜሪካዊ / ፓስፊክ ደሴት
ተወላጅ / የሃዋይ ተወላጅ / የአላስካ ተወላጅ / የአሜሪካ ተወላጅ / LGBTQ + / መመለስ አልፈልግም
የንግድ ተጽዕኖ፡
1. በኮቪድ-19 ምክንያት ከማርች 1፣ 2020 ጀምሮ ሠራተኞችዎን ቀንሰዋል? (ራስዎን አያካትቱ)*
አዎ / አይ / ምንም ሰራተኛ የለኝም
2. ከማርች 25፣ 2020 እስከ ፌብሯሪ 12፣ 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ በ አዋጅ 20-25 መሠረት ንግድዎ በመንግሥት
ትእዛዝ እንዲዘጋ ተደርጎ ነበር?*
አዎ / አይ / አላውቅም
3. ንግድዎ ለጊዜው ተዘግቷል ወይም በአነስተኛ አቅም እየሠራ ነው?*
አዎ/ አይ
የንግድ ድጋፍ፡
1. በአገዛዙ አዋጅ 20-25 (“በደህንነትዎን ይጠብቁ-ጤናማ ይሁኑ” መስፈርቶች) ምክንያት ለጊዜው ሙሉ በሙሉ
ለመዝጋት የተገደደ ከሆነ ሥራዎትን ለማቆየት ወይም ንግድዎን ለመክፈት የገንዘብ ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውል
መሆኑን ይጠቁሙ?*
ስራዎን ይጠብቁ/ በመክፈቻው ወቅት እገዛ

በአዋጅ 20- 25ወይም ከገዢው የተሰጠ ማንኛውም ከ COVID-19 ጋር የተዛመደ ትዕዛዝ።ምክንያት ሁሉንም
የንግድ እንቅስቃሴ ካቆሙ ወይም የንግድ ሥራ ገቢ በማርች 25፣ 2020 እና ማርች 28፣ 2021 መካከል ቢያንስ
የአንድ ሳምንት ገቢ ካላገኙ “በመክፈቻው ላይ እገዛ”ን ይምረጡ።
2. ምን አይነት የማገገሚያ ገንዘብ፣ ብድር እና/ ወይም ዕርዳታ ተሰጥቶዎታል እና ምን ያህል ነበሩ?
[የሚመለከቱትን ሁሉ ይምረጡ]
ምንም ዕርዳታ ወይም ብድር አላገኘሁም / የደመወዝ ጥበቃ ፕሮግራም Paycheck Protection Program (የክፍያ
ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም PPP) / የኢኮኖሚ ጉዳት የአደጋ ብድሮች / ሌሎች የማገገሚያ ገንዘብ ድጋፎች

ለዚህ ጥያቄ መልስ መስጠትዎ ብቁ እንዳይሆኑ አያደርግም።
2a. የተሰጠው ድጋፍ መጠን*
[$ የአሜሪካ ዶላር]
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3. ኮሜርስ ሥራ የዕርዳታ ገንዘብ ማድረግ ለሚችል ለሌሎች ድርጅቶች የእውቂያ መረጃዎን እንዲያካፍሉ ይፈልጋሉ?*
አዎ/ አይ

ኮሜርስ የገንዘብ መረጃዎን አይጋራም ወይም መረጃዎን ለማንኛውም የንግድ ድርጅቶች አያጋራም።
የምስክር ወረቀቶች፡
የምስክር ወረቀት I
በንግዱ ስም ይህንን ፕሮፖዛል የማቅረብ ፈቃድ እንደተሰጠኝ አረጋግጣለሁ።
ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*
የምስክር ወረቀት II
ይህ ንግድ ሠራተኞችን፣ በጎ ፈቃደኞችን፣ ፕሮግራሞችን ወይም የአገልግሎት አቅርቦቶችን፣ ወይም በዕድሜ፣ በጾታ፣
በሃይማኖት/ በእምነት፣ በዘር፣ በቀለም፣ በብሔረሰብ ወይም በዘር፣ በጾታ ዝንባሌ፣ በፆታ ማንነት ወይም አገላለጽ፣
የአካል ጉዳት፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የወታደራዊ ወይም የአርበኞች ሁኔታ፣ እርግዝና ወይም የዘረመል መረጃ መሠረት
በማድረግ በሕገ-ወጥ መንገድ አድልዎ እንደማያደርግ አረጋግጣለሁ።
ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*
የምስክር ወረቀት III
የተሰጠው መረጃ ትክክለኛ መሆኑን እና የአመልካቹን የንግድ እንቅስቃሴ በአግባቡ የሚያንፀባርቅ መሆኑን
አረጋግጣለሁ። የዋሽንግተን የስራ ድጋፎች ከተበረከተልኝ የሚከተሉትን አረጋግጣለሁ፡ የ4ኛ ዙር የገንዘብ ድጋፍ፣
ሽልማቱ ከማርች 1፣ 2020 እስከ ጁን 30፣ 2021 ድረስ የወጡ ወጪዎችን ለመሸፈን የሚያገለግል ሲሆን በኮቪድ-19
ወረርሽኝ በተፈጠረው የገንዘብ ችግር እና ይህ የገንዘብ ድጋፍ በሌላ የኮቪድ-19 ተያያዥ የመንግስት ወይም የግል
የገንዘብ ምንጮች ላልተሸፈኑ ወጭዎች ይውላል።
ማንኛውንም የእርዳታ ገንዘብ ማግኘትን ተከትሎ ንግዴ እስከ 6 ዓመት ድረስ ደረሰኝ ወይም ተጨማሪ ሰነዶችን
እንዲያቀርብ ሊጠየቅ እንደሚችል ተረድቻለሁ። በእርዳታ ገንዘብ የተከፈሉት ማናቸውም ወጭዎች በፌዴራል ግምጃ
ቤት ወይም በማመልከቻ መመሪያዎች መሠረት ብቁ ያልሆኑ ሆነው ከተገኙ፣ ለኮሜርስ የዕርዳታ ገንዘቡን በሙሉ
ለመክፈል ተስማምቻለሁ።
ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*

የምስክር ወረቀት IV
ከማርች 1፣ 2020 ጀምሮ ንግዴ በስራ ላይ መሆኑን እና ከክልል ወይም ከፌዴራል ኤጄንሲዎች ጋር ምንም ዓይነት
የአሰራር ወይም የቁጥጥር ችግሮች እንደሌሉት አረጋግጣለሁ።
ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*

የምስክር ወረቀት V
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ንግዴ የኪሳራ መግለጫን ችግር እንደሌለበት ወይም አሁን ያለ/ በመጠባበቅ ላይ ያለው ክሶች እንደሌሉበት
አረጋግጣለሁ።
ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*

የምስክር ወረቀት VI
የእኔ ንግድ ከሚከተሉት ምድቦች ውስጥ እንደሌለ አረጋግጣለሁ፡
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ፈቃድ ያለው የማሪዋና/ ካናቢስ ስራ
የመንግስት አካላት ወይም የተመረጡ ይፋዊ ቢሮዎች
የግል ግብር ተመላሾቻቸው ላይ የጊዜ ሰሌዳ Eን የሚያቀርቡ ፓሲቭ ንግድ፣ የኢንቨስትመንት ኩባንያዎች እና
ባለሀብቶች
የፋይናንስ ንግድ በዋነኝነት በብድር ሥራ የተሰማራ እንደ ባንክ፣ ፋይናንስ ኩባንያ እና የፋብሪካ ኩባንያዎች
በተፈጥሮ ውስጥ እንደ አጥቂ ተደርጎ ሊቆጠር በሚችል በማንኛውም ማህበረሰቡ የማይፈለግ እንቅስቃሴ
ውስጥ የተሰማሩ ንግዶች፣ ለምሳሌ በግል ኪራይ የሚከራዩ የንግድ ሥራዎች እና በቼክ ገንዘብ ማዘዋወር
ወሲባዊ ተፈጥሮ ያላቸው ንግዶች (“የአዋቂ” ንግዶች)
የንግድ ሥራዎች በዋናነት በፖለቲካዊ ወይም በሎቢ ሥራዎች የተሰማሩ
በመመሪያዎች ምክንያት ከአቅም ወይም ከእድሜ ገደቦች ውጭ በማንኛውም ምክንያት ድጋፍን የሚገድቡ
ንግዶች
በፌዴራል መንግሥት የታገዱ የንግድ ሥራዎች

ፈቃድዎን ለማረጋገጥ የምልክት ሳጥኑን ይምረጡ።*

ፊርማ፡
እባክዎ ማስታወሻ ይያዙ: ወደ ቀጣዩ መስክ (ስም፣ አርእስት፣ የእውቂያ ስልክ እና ቀን) መረጃን በማስገባት
የሚከተሉት እያደረጉ ነው፡
1. ለአመልካቹ በሕጋዊ አስገዳጅ ስምምነቶች ውስጥ ለመግባት በአግባቡ ፈቃድ ያገኘ ባለሥልጣን ወይም ሌላ
ወኪል መሆንዎን ማሳየት።
2. ይህንን የግራንት ማመልከቻ በኤሌክትሮኒክ መልክ ለማስገባት በመስማማት በይዘቱ እንደ ኤሌክትሮኒክ
ግብይት የሚወሰን ይሆናል።
3. በእነዚህ በሚከተሉት መስኮች ውስጥ መረጃ ማስገባትዎ የኤሌክትሮኒክ ፊርማ እንደሚኖረው መስማማት፡
ስም
ርዕስ
የእውቂያ ስልክ ቁጥር
ቀን
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**የዋሽንግተን የንግድ መምሪያ በቀረቡት የዋሽንግተን የስራ ድጋፎች ላይ እንደገና ግምት ውስጥ አያስገባም
ወይም ይግባኞችን አይቀበልም፡ የ4ኛ ዙር ማመልከቻዎች። ማመልከቻዎ ከገባ በኋላ ስህተቶችን ማረም ወይም

ማስተካከያ ማድረግ አይፈቀድም። ለተጨማሪ የገንዘብ ድጋፎች እና ዕድሎች እባክዎን የሚከተለውን ይጎብኙ፡

https: //www.commercegrants.com**

ለማጣቀሻ ብቻ። የመስመር ላይ ማመልከቻዎች ብቻ።
ለማመልከት እባክዎ የሚከተለውን
ይጎብኙhttps://commercegrants.com
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