ክልል የ Working Washingon (ዋሽንግተን ስራ) የአነስተኛ የንግድ ግራንቶችን አዲስ ዙር ማርች 29
ይጀምራል።

በጣም የቅርብ ጊዜው የገንዘብ ግራንት ዙር በኮቪድ-19 የህዝብ ጤና መለኪያዎች በቀጥታ ተጽዕኖ
በሚኖራቸው የጡብ እና የሞርታር ንግዶች ላይ ያተኩራል።
የ Washington State Department of Commerce ለዋሽንግተን የስራ ግራንት ማመልከቻዎችን መቀበል
ይጀምራል። 4ኛ ዙር ማርች 29 የንግድ ባለቤቶች ስለ ፕሮግራሙ መረጃ እና ከማመልከቻ መግቢያ ጋር
አገናኝ በcommercegrants.com ላይ ማግኘት ይችላሉ።.
ይህ አራተኛው የሥራ ዋሽንግተን የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ዙር ነው። የሕግ አውጭዎች ለወቅታዊው ዙር
የ240 ሚሊዮን ዶላር የፀደቀ የየቅድሚያ እርምጃ ሂሳብአካል ሆኖ ለኪራይ ድጋፍ እና ለሌሎች የሎቪድ-19
ምላሽ እርምጃዎች ተጨማሪ ገንዘብም አቅርቧል።
በዚህ ሕግ ከተዘረዘሩት መመዘኛዎች መካከል የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡
•
•

•

ቢዝነሶች ከማርች 1፣ 2020 እስከ ጁን 30 ፣ 2021ድረስ ለወጡ ወጪዎች ለግራንት
ማመልከት አለባቸው።
ኮሜርስ በኤጀንሲው ወይም በተጓዳኝ አጋሮች የተሰጡት የቀድሞው ዋሽንግተን የሥራ
ግራንቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት። ይህ ማለት የእርዳታ ግራንቶችች ይለያያሉ።
ከፍተኛው የድጋፍ ሽልማት 25,000 ዶላር ይሆናል።
የገንዘብ ድጋፎች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ በመላው ክልል እና በታሪካዊ ላልተመደቡ እና
ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች መሰራጨት አለባቸው።

እነዚህ ድጋፎች ከሥራዎቻቸው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ከባድ ወጭዎች ባሉባቸው ኢንዱስትሪዎች ውስጥ
ለትርፍ የተቋቋሙ ትናንሽ ንግዶች ላይ ያተኮሩ ሲሆን ለመዝጋት ስለተገደዱ እነዚያን ከባድ ወጭዎች
ለመክፈል በጣም ከባድ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። ከባድ ወጪዎች ኪራይ፣ የመገልገያ ክፍያዎች፣ የደመወዝ
ክፍያ ወይም የግል መከላከያ መሣሪያዎችን ያካትታሉ በዚህ ብቻ ግን የተገደቡ አይደሉም።
ብቁ የሆኑ ማመልከቻዎች በሚከተሉት የቅድሚያ መስፈርት መሠረት ይገመገማሉ፡
•
•
•
•

በደህንነት እና በህዝብ ጤና እርምጃዎች ምክንያት መዘጋት የነበረባቸው ኢንዱስትሪዎች።
የንግድ ሥራ መጠን (በ2019 ገቢ ይለካል)።
ደህንነቱ የተጠበቀ ሥራዎችን ለማቆየት በ2019 እና 2020 መካከል የጠፋ ገቢ እንዲሁም
የተጨመሩ ወጪዎች።
ፍትሃዊ ስርጭትን ለማረጋገጥ ኮሜርስ እንዲሁ በገጠር ወይም ዝቅተኛ ገቢ ባለው
ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩትን ወይም በታሪክ የተበደለ ህዝብ (አናሳ፣ አዛውንት፣
LGBTQ+ ወይም በሴቶች የተያዙ) በባለቤትነት የተያዙ ንግዶችን ይመለከታል።

የማመልከቻው መግቢያ ኤፕሪል 9 እስከ ምሽቱ 5፡00 ሰዓት ድረስ ይከፈታል። የማመልከቻ መረጃ እና
የቴክኒክ ድጋፍ በበርካታ ቋንቋዎች የሚገኝ ሲሆን ለተለያዩ የአካል ጉዳተኞች ተደራሽነው።

ከማርች 22 ጀምሮ ንግዶች ለእርዳታ የንግድ ቴክኒካዊ የጥሪ ማዕከልን በ (855) 602-2722 ማነጋገር
ይችላሉ። የተጨማሪ ቋንቋዎች የጥሪ ማዕከል ማርች 29 ስራ ይጀምራል። የንግድ ባለቤቶች ስለ ብቁነት፣
ለማመልከት የሚያስፈልጉ ሰነዶች እና ለእርዳታ አንድን ሰው እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት በcommercegrants.comመጎብኘት ይችላሉ።
ይህየተሳታፊ ሪፖርትየቀድሞው የዋሺንግተን የስራ እና የመቋቋም ድጋፎች ዝርዝር መረጃ ይሰጣል። የንግድ
እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ የገንዘብ ግራንቶችን ጨምሮ ኮሜርስ የኮቪድ-19 ምላሽ እርምጃዎች ማጠቃለያ
እዚህ ይገኛል።.

