
አጠቃላይ መግለጫ ብቁነት

የአሌክሳንደሪያ የኢኮኖሚ ልማት አጋርነት | የአሌክሳንደሪያ ከተማ (ALEXANDRIA ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP | CITY OF ALEXANDRIA)

Alexandria Back to Business Grants (ALX B2B) 
መስፈርቱን ለሚያሟሉና ተቀማጭነታቸው በአሌክሳንድሪያ 
ውስጥ ለሆኑ የንግድ ድርጅቶች የሚቀርብ ሲሆን ይህም ከ 
COVID-19 አጣዳፊ ሁኔታ በኋላ የቨርጂኒያ ሃገረ ገዥ በፈቀዱት 
መሰረተ ስራቸውን ዳግም ሲጀምሩ የሚያጋጥማቸውን ወጪዎች 
እና/ወይም ኢንቨስትመንቶች ለማቻቻል የሚውል ነው።

ከግራንቱ የሚገኘው ገንዘብ ለሚከተሉት ዕቃዎች ግዥ የሚውል 
ነው፡ 
• የግል ደህንነት መጠበቂያ መሳሪያዎች
• ጤና እና ደህንነትን ለማሳደግ የሚውሉ ሌሎች 

መሳሪያዎችና አቅርቦቶች
• የኤሌክትሮኒክ ንግድ እና/ወይም ኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ 

የንግድ ስራዎችን ለማሳለጥ
• አካላዊና ማህበራዊ መራራቅን ለመተግበር አስፈላጊ 

የሆኑ የነባር አካባቢ ዲዛይንና ግንባታ ለውጥ ጋር የተያያዙ 
የባለሙያ አገልግሎቶችና ለለውጦቹ በተጨባጭ የወጡ 
ወጪዎች

• ድርጅቱ ዳግም ስራ ከመጀመሩ በፊት የሚያስፈልጉ 
የጽዳትና ከባክቴሪያ የማጽዳት አገልግሎቶች

• ድርጅቱን ዳግም ለመክፈት/ስራ ለማስጀመር የሚያስፈልጉ 
የኪራይ ወይም የወለድ አገድ ወጪዎች

የግራንቱ መጠን በሰራተኞች ቁጥር ላይ የተመሰረተ ነው፡ 
• 2-24 ሰራተኞች - $10,000 
• 25-49 ሰራተኞች - $15,000
• 50-100 ሰራተኞች - $20,000

የአመልካቾች ቁጥር አሁን ዝግጁ ከተደረገው አጠቃላይ 
የገንዘብ መጠን እንደሚበልጥ ይጠበቃል።

አመልካቾች ከ COVID-19 ጋር በቀጥታ በተያያዘ 
ምክንያት ከገቢያቸው ላይ 25% በመቶ ወይም 
ከዚያ በላይ ያጡ መሆናቸውንና የንግድ ስራቸውም 
ከ COVID በኋላ አንሰራርቶ በዘላቂነት ለመቀጠል 
እንደሚችል በተግባር ማሳየት አለባቸው።

የንግድ ድርጅቶችም ቀጣዮቹን መስፈርቶች 
ማሟላት አለባቸው፡ 

-  በአሌክሳንደሪያ ከተማ ውስጥ እንዲሰሩ ፈቃድ 
የተሰጣቸው መሆን አለባቸው

-  በአሌክስንድሪያ ከተማ ውስጥ የሚገኝ
-  ከማርች 1፣ 2019 ጀምሮ ስራ ላይ የቆዩ መሆን 

አለባቸው
- ለትርፍ የሚሰሩ ድርጅቶች
- የንግድ ስራቸው በ“ጥሩ ቁመና” ላይ መሆን አለበት
-  በአሌክሳንድሪያ ውስጥ ለመቆየት ዓላማ ያላቸው 

መሆን አለባቸው
-  የንግድ ድርጅቱ ሰራተኞች ብዛት ከ 2-100 መሆን 

አለበት፣ W2 ሰራተኞች ሊኖሩት ይገባል (የሙሉ 
ጊዜ ወይም የትርፍ ጊዜ)

-  በሃገሬው ተወላጅ ባለቤትነት የተያዙና የሚመሩ 
መሆን አለባቸው

ማመልከቻዎች
ማመልከቻዎች በኦንላይን በእንግሊዝኛ ቋንቋ 
(ከአንድ በላይ ቋንቋ እገዛ እናቀርባለን) መሞላትና 
መቅረብ አለባቸው። ማመልከቻዎች ከጁን 4፣ 
2020 8:00 AM ጀምሮ alexandriaecon.org 
ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ እስከ ጁን 8, 2020 5:00 PM 
ድረስ ክፍት ሆኖ ይቆያል። 

የግንኙነት መረጃ
ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ www.alexandriaecon.org ይጎብኙ ወይም በቀጣዩ አድራሻ ይጠይቁ፡ 

703.739.3820
info@alexandriaecon.org


