
አጠቃላይ መግለጫ ብቁነት

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

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

ከግራንቱ የሚገኘው ገንዘብ ለሚከተሉት ዕቃዎች ግዥ የሚውል 
ነው፡ 
•	 የግል ደህንነት መጠበቂያ መሳሪያዎች (PPE)
•	 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፡ 
• $5,000 - ገለልተኛ ስራ ተቋራጮች
•  $10,000 - 2-24 ሰራተኞች 
•  $15,000 - 25-49 ሰራተኞች 
•  $20,000 - 50-100 ሰራተኞች

የብቁነት መስፈርቱ ለሁለተኛ ዙር እንዲሰፋ 
ተደርጓል፤ ስለዚህ ተጨማሪ የቢዝነስ አይነቶችና 
ለትርፍ ያልተቋቋሙ የሕጻናት እንክብካቤ ሰጪዎች 
ለማመልከት ብቁ ይሆናሉ። አመልካቾች በድሕረ ኮቪድ 
ወቅት ቢዝነሶቻቸው እንደሚያገግሙና ቀጣይነት 
ኖሯቸው እንደቀጠሉ ማሳየት ይኖርባቸዋል።

አመልካቾች ከስር ያሉትን ሁሉንም መስፈርቶች ማሟላት 
አለባቸው፡ 
- 25% በኮቪድ-19 ምክንያት የደረሰ የገቢ መቀነስ 
ተፅእኖ
- በአሌክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ ፈቃድ የተሰጠው
- በአሌክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ ያለ አካላዊ ቦታ
ከማርች 14/2020 ጀምሮ ስራ ላይ የሚገኝ
- ለትርፍ የሚሰሩ አነስተኛ ቢዝነስ ወይም ከ 0-13 
አመት ለሆኑ ልጆች የሙሉ ቀን ወይም የትርፍ ቀን የልጅ 
እንክብካቤ አገልግሎቶችን የሚሰጥና ፈቃድ ያለው 
ወይም በአካባቢያዊ ስርአት ወይም በስቴት የፈቃድ ሰጪ 
አካል የተደነገገ ማንኛውም ተቋም (ለትርፍ የተቋቋመ 
ወይም ያልተቋቋመ)
- አሁን ባለ የአካባቢ የቢዝነስ ታክሶች ላይ ያለ ወይም 
ከከተማው ጋር የክፍያ እቅድ ላይ ያለ
- የኪሳራ ሂደቶች ላይ በአሁን ሰዓት ያልሆነ
- እስከ ዲሴምበር 31-2020 ድረስ በአሌክሳንድሪያ 
ውስጥ በስራ ላይ ለመሆን ያሰበ
- ከ 0-100 ሰራተኞች
- በአካባቢው በባለቤትነት የተያዘና በስራ ላይ ያለ

ማመልከቻዎች
ማመልከቻዎች በኦንላይን በእንግሊዝኛ ቋንቋ (ከአንድ በላይ 
ቋንቋ እገዛ እናቀርባለን) መሞላትና መቅረብ አለባቸው። 
ማመልከቻው በ www.alexandriaecon.org ላይ ሲገኝ 
ክፍት የሚሆነው	ሴፕቴምበር 30/2020 በ 8:00 AM 

ላይ ነው የሚዘጋውም ኦክቶበር 5/2020 112:00 PM 

ላይ ነው (ሁሉም ሰዓታት በ EDT ነው)።

የግንኙነት መረጃ
ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ  
www.alexandriaecon.org

 ይጎብኙ ወይም በቀጣዩ አድራሻ ይጠይቁ፡
703.739.3820 | info@alexandriaecon.org

ሁለተኛ ዙር 
መረጃ

ማስታወሻ፡ የአመልካቾች ቁጥር አሁን ዝግጁ ከተደረገው አጠቃላይ የገንዘብ 

መጠን እንደሚበልጥ ይጠበቃል።

ግራንትስ


