የስራ ዋሺንግተን ግራንቶች፡ ዙር 4

ከ ማርች 29 እስከ ኤፕሪል 9ባለው ጊዜ ያመልክቱ
የማመልከቻ ድጋፍ ይገኛል!
ለማመልከት እባክዎ የሚከተለውን ይጎብኙ
https://commercegrants.com

አላማ: ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች፣ በተለይም በ ህዝባዊ ጤና እና ደህንነት እርምጃዎች ምክንያት እንዲዘጉ
ተወስኖባቸው ለነበሩ ድርጅቶች ግራንት ፈንዶች እፎይታ ይሰጣሉ።

ብቁነት: ጥቃቅን ለትርፍ የተቋቋሙ ንግዶች መገኛው (ከራስ ቤት የተለየ)፣ እና በ 2019 ከ $25,000 እስከ $5 ያልተጣራ ገቢ
ያገኘ።

ፈንድ የማድረግ ቅድሚያዎች






በ ህዝባዊ ጤና እና ደህንነት መስፈርቶች ምክንያት እንዲዘጉ ተደርገው የነበሩ ንግዶች
በመዘጋት ምክንያት ገቢ ያጡ ንግዶች
ደህንነቱ የጠበቀ የንግድ እንቅስቃሴ ለማድረግ ወጪያቸው የጨመሩ ንግዶች
በታሪክ ጉዳት በደረሰባቸው ሰዎች ባለቤትነት እና አመራር ስር ያሉ ንግዶች
በመላው ክልል ገጠሩንም ክፍል ጨምሮ ፍትሀዊ የሆነ ስርጭት

የማመልከቻ ጊዜ፡

 የመስመር ላይ ማመልከቻው ማርች 29 ጠዋት ላይ ይከፈታል
 ማመልከቻዎች ተቀባይነት የሚኖራቸው እስከ አፕሪል 9 5:00 PM PDT ድረስ ነው
 ለማመልከት እባክዎ የሚከተለው ይጎብኙ https://commercegrants.com

የማመልከቻ ድጋፍ ይገኛል!

 ኢሜይል commercegrants@submittable.com
 የእንግሊዘኛ ጥሪ ማእከል (855) 602-2722:
8 AM – 7 PM ሰኞ-አርብ፣ 1 PM – 5 PM ቅዳሜ እና እሁድ።
 ከአንድ ቋንቋ በላይ የጥሪ ማእከል ( 206 ) 333‐0720:
(አማርኛ፣ አረብኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ማንደሪን፣ ራሺኛ፣ ሶማልኛ፣ ስፔንኛ፣ ታጋሎግ እናወ ቬትናምኛ)።
9 AM – 7 PM ሰኞ-አርብ, እና 1 PM – 6 PM ቅዳሜ እና እሁድ።
 ቴክኒካዊ ድጋፍ በጥንካሬ ትብብር አጋር ድርጅቶች በኩል ከ ሚታመኑ የማህበረሰብ መልእከተኞች
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trustedcommunity-messengers/

የሚያስፈልጉ ሰነዶች

የ 2019 የግብር ማሳወቂያ ግልባጭ (ፌደራል)
2020 የግብር ማሳወቂያ (ፌደራል)፣ አሳውቀው ከሆነ
የ 2020 ሰነዶች የሌሉ ከሆነ ባለቤቱ የንግዱን አመታዊ ያልተጣራ ገቢ ማሳወቅ እና መገመት ይኖርበታል.
WA ክልል Unified Business Identifier (የተቀናጀ የንግድ መለያ ቁጥር UBI)
በጎሳ አባል ባለቤትነት ስር ያለ UBI የሌለው ንግድ አማራጭ የንግድ ማረጋገጫ ሊያቀርብ ይችላል
የንግድ ፈቃድዎ ትክክለኛ እንደሆነ ለማረጋገጥ የሚከተለውን ድረገጽ ይጎብኙ: https://dor.wa.gov/openbusiness/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed

የፌደራል ቀጣሪ መለያ ቁጥር (EIN)፣ የሚተገበር ከሆነ
ትክክለኛ በመንግስት የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ
ግራንት የሚሰጥ ከሆነ W-9 ቅጽ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል

ለማመልከት ብቁያልሆነ — የሚከተሉት ንግድ እና ድርጅት አይነቶች ለዚህ ግራንት ፕሮግራም
ብቁዎች አይደሉም:
የሚከተሉት አይነት ንግዶች

የአዋቂ ንግድ (ወሲባዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ)
ግብርና እና አሳ አምራቾች (እንደ እርሻ እና ራንች ያሉ)
የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎች (መዝናናት/ጨዋታን አያካትትም)
የፋይናንስ ድጅርቶች (ባንኮች፣ ፋይናንስ እና ፋክተር የሚያደርጉ ድርጅቶች)
ሆስፒታል/የጤና አገልግሎት ሰጨዎች(እንደ ሰውነት ማሸት/ካይሮፕራክተር ያሉ የግል አገልግሎቶች
ብቁ)ናቸው
ማሪዋና/ካናቢስ ስራ
ቁጭ ብሎ መስራት የማይፈልግ ድርጅት (ኢንቨስትመንት ድርጅቶች፣ ክፍል E ን በ Internal revenue
Service (የውስጥ ገቢዎች አገልግሎት IRS) የሚያሳውቁ ኢንቨስተሮች)
ፖለቲካዊ ወይም ሎቢ የማድርግ የመጀመሪያ ድርጅቶች
ጥቃት አድራሽ ንግድ (ኪራይ-ወደ-ራስ ንግድ እና ቼክ ካሽ የማድረግ ንግድ)
የባለሞያ አገልግሎቶች (የሂሳብ ስራ፣ መድን፣ ህግ፣ ፋይናንስ አግለግሎት/ድርጅቶች፣ አርኪቴክቶች ወዘተ)
የመሬት አስተዳደር/ሪል እስቴት
የመገመት ንግድ
የመንግስት ተቋማት ወይም የተመረጡ ኦፊሴላዊ ቢሮዎች
ቤተመጽሀፍት
ለትርፍ ያልሆነ ንግድ ወይም ድርጅት
ትምህርትቤቶች (ቅድመ መዋእለ ህጻናት፣ መዋእለ ህጻናት እስከ 12 እና ከፍተኛ ትምህርት
አሁን ባለ/በተንጠለጠለ የፍርድ ሂደት ላይ ተሳትፎ የሚያደርግ ንግድ
የኪሳራ ማሳወቂያ ስራ የሚሰሩ ንግድ እንቅስቃሴዎች
በፌደራል መንግስት ስራ እንዳይሰራ የታገደ ንግድ
እስከ ማርች 2020 ባለው ጊዜ የንግድ ተገዠነት ወይም መመሪያ ጉዳይ ችግር ያለው ድርጅት
በሀገረ ገዢው የተሰጠ ማንኛውንም የ COVID-19 ትዛዝ ሲጥስ የተያዘ ንግድ። ይህም መዝጋት ሲኖርባቸው
የከፈቱ ወይም በንግዱ ላይ የሚተገበር የ COVID-19 ጤና ወይም ደህንነት እርምጃዎች ችላ ያለውንም
ያካትታል።
በ 2021 ሙሉ በሙሉ የተገዙ ወይም ለመዝጋት ሀሳብ ያላቸው ንግዶች
በመመሪያዎች መሰረት በማንኛውም ምክንያት ከአቅም እና እድሜ ገደብ ጋር ግንኙነት በሌለው መልኩ
ድጋፍን የሚገድቡ ድርጅቶች

