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*ጥያቄ መልስ ይፈልጋል 

 
 

ይህ የናሙና መተግበሪያ ነው። ይህን ሰነድ ማስገባት አይቻልም። የአሌክሳንድሪያ B2B ግራንት ማመልከቻዎች በኦንላይን 
ላይ መጠናቀቅ አለባቸው። ማመልከቻው ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 30 ከ 8:00AM  ጀምሮ እስከ ሰኞ፣ ጥቅምት 5 
12:00PM ድረስ በ https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/ ላይ የሚገኝ 

ይሆናል። 
 

ለአሌክሳንድሪያ ወደ መደበኛ ቢዝነስ መመለስ (ALX B2B) የስጦታ መርሃግብር፣ የአሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚ ልማት 
አጋርነት (AEDP) እና የአሌክሳንድሪያ ከተማ፣ ቨርጂኒያ ተነሳሽነት ወደማመልከቻው በደህና መጡ። 
 

የዚህ ፕሮግራም ግብ በአሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ በ COVID-19 ወረርሽኝ አሉታዊ ተጽዕኖ የደረሰባቸው የንግድ ሥራዎች 
መልሶ ማገገሚያ እና ትርፋማነትን ማፋጠን ነው። ይህ መርሃግብር በ COVID-19 በቀጥታ የ 25% ወይም ከዚያ 
በላይ በሆነ የገቢ ኪሳራ እንዳጋጠማቸው የሚያሳይ እና ለማገገም እና ዘላቂ ሆኖ ለመቆየት እንደሚችሉ ለማሳየት 
በአሌክሳንድሪያ፣ ቨርጂኒያ የኮርፖሬት ወሰን ውስጥ የሚገኙ ትናንሽ ንግዶችን እና የተወሰኑ ለትርፍ ያልተቋቋሙ 

ድርጅቶችን ለመደገፍ ያለመ ነው። ተጨማሪ መመዘኛዎች በመተግበሪያው ውስጥ የተካተቱ ሲሆን በ 
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/ ላይ መገምገም ይቻላል። 
 

የአሌክሳንድሪያ B2B ድጎማዎች በቨርጂኒያ አስተዳዳሪ በፈቀደው መሰረት የንግድ ድርጅቶችን መልሶ ከመክፈትና ከማቋቋም 
ጋር የተገናኙ ወጪዎች እና/ወይም ኢንቨስትመንቶችን ለማካካስ መዋል አለባቸው። ሙሉ ተቀባይነት ያላቸው የዕርዳታ 
ገንዘብ አጠቃቀሞች ዝርዝር በ https://alexandriaecon.org/alx-b2b/ ላይ መገምገም ይቻላል። 
 

ማመልከቻው ሊቀመጡ(ሴቭ ሊደረጉ) እና በኋላ ካቆሙበት ሊቀጠሉ አይችሉም። ማመልከቻው ከንግዱ ጋር የተያያዙ 
የተወሰኑ የገንዘብ ሰነዶችን ማቅረብ ይጠይቃል። 
 

አመልካቾች ማመልከቻውን ከመጀመራቸው በፊት የሚከተሉትን መረጃዎች እንዲሰበስቡ ይበረታታሉ፤ 
 

 ከንግድ ድርጅቱ ጋር የተገናኘ የፌዴራል የአሰሪ መለያ ቁጥር (FEIN) ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር 
(SSN)  

 የአሌክሳንድሪያ ከተማ የንግድ ፈቃድ መለያ ቁጥር 
 የንግድ ኪራይ ላለበት የንግድ ድርጅት፣ የአሁኑ ሊዝ የሚያበቃበት ቀን። 
 ለሚቀጥሉት ጊዜያት ዝርዝር ወርሃዊ የትርፍና ኪሳራ መግለጫዎች (በአማራጭ፣ በዝርዝር ትርፍ እና ኪሳራ 

መግለጫዎች ምትክ፣ ዝርዝር የባንክ መግለጫዎች ሊቀርቡ ይችላሉ) 
o ንግድዎ ከጁን 2019 በፊት የተከፈተ ከሆነ፡ 

 ከማርች 2020 እስከ ኦገስት 2020 ለ3 ተከታታይ ወራት እና 
 ለ 2019 ተመሳሳይ 3 ተከታታይ ወሮች 

o ንግድዎ ከጁን 1፣ ቀን 2019 እስከ ማርች 14፣ ቀን 2020 መካከል ተከፍቶ ከነበረ፡ 
 ከማርች 2020 እስከ ኦገስት 2020 ለ3 ተከታታይ ወራት እና 
 የመጀመሪያ ሶስት ወር የንግድ ሥራ 

 

https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
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የአመልካቾች ቁጥር አሁን ካለው አጠቃላይ ገንዘብ ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ሁሉም አመልካቾች 
ማመልከቻቸው ሲቀርብ በራስ-ሰር ኢሜይል ይቀበላሉ። ኢሜሉን ካልተቀበሉ፣ እባክዎን AEDP ን በ 
info@alexandriaecon.org በኢሜል ያነጋግሩ። በግምገማው ሂደት ውስጥ እንደአስፈላጊነቱ AEDP አጠቃላይ 
የፕሮግራም ማሻሻያዎችን በኢሜይል ያቀርባል። 
 

በማመልከቻው ሂደት ውስጥ፣ አንድ አመልካች ጥያቄዎች ካሉት፣ ለደንበኛ አገልግሎት ተወካይ በስልክ ቁጥር 
703-739-3820 ወይም በኢሜል በ info@alexandriaecon.org ማግኘት አለባቸው። 
 

አሌክሳንድሪያ ውስጥ ንግድዎን ስለሠሩ እና ለዚህ ፕሮግራም ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን። 
  

mailto:info@alexandriaecon.org
mailto:info@alexandriaecon.org
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ክፍል 1 - መሰረታዊ የንግድ መረጃ 
ይህ የማመልከቻ ክፍል ስለ ንግዱ እና የንግድ ባለቤቱን መሰረታዊ መረጃ ይጠይቃል።  

የንግድ ሥራ ባለቤት(ባለቤቶች) ስም* 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የመጀመሪያ ስም 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የቤተሰብ ሥም 

 

የንግድ ሥራ ባለቤት ስልክ ቁጥር* 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካያድርጉ። 
ስልክ ቁጥር 

 

የንግድ ስራ ባለቤት ኢሜይል አድራሻ* 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የንግድ ስራ ባለቤት ኢሜይል አድራሻ 

 

የንግድ ሥራ ባለቤት የኢሜል አድራሻን* ያረጋግጡ 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የንግድ ስራ ባለቤት ኢሜይል አድራሻ 

 

እርስዎ የንግዱ ባለቤት ነዎት?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይ 
 

የንግዱ ሙሉ ሕጋዊ ስም* 
 ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካያድርጉ። 
 የንግድ ስም 
 

የቢዝነስ ትሬድ ስም (የንግድ ሥራ ስም ከሌለ፣ የንግዱን ሕጋዊ ስም እንደገና ያስገቡ)* 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የቢዝነስ ትሬድ ስም 

 

አካባቢያዊ የንግድ አድራሻ (በአሌክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ አካላዊ፣ የንግድ መኖር ሊኖርዎት ይገባል። በቤት ውስጥ 
የሚሰሩ የንግድ ሥራዎች፣ ከተፈቀዱ/ቁጥጥር ካላቸው የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች በስተቀር፣ ብቁ አይደሉም።)* 
 ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 አድራሻ 
  

ከንግድ ድርጅቱ ጋር የተገናኘ የፌዴራል የአሰሪ መለያ ቁጥር (FEIN) ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (SSN) (9 
ቁጥሮች)* 
 ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 FEIN ወይም SSN 
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ክፍል 2 - የፕሮግራም ብቁነት 
አንድ አመልካች ለ አሌክካንድሪያ B2B ድጎማ ብቁ ለመሆን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሁሉንም መመዘኛዎች ማሟላት 
አለበት። የሚደገፉ ሰነዶች፣ ሲያስፈልጉ፣ ከማመልከቻው ጋር መካተት አለባቸው። የዚህ ፕሮግራም አካል የሆነ ሁሉም 
መረጃ ሚስጥራዊነቱ እንደሆነ ይያዛል እንዲሁም በክፍል 2.2-3705.6 እና 58.1-3 የቨርጂኒያ ደንብ መሰረት 
ይጠበቃል፣ ስለሆነም ከዚህ የግራንት ፕሮግራም አስተዳደር ውጪ መረጃው አይጋራም። 

ንግዱ በአሌክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ ሥራ ለማካሄድ ፈቃድ አለው?* 
 ☐አዎ 
 ☐የለውም 
 

ንግድዎ ዕድሜያቸው ከ 0 እስከ 13 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት የሙሉ ቀን ወይም የትርፍ ቀን የሕፃናት እንክብካቤን 
የሚሰጥ የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢና በአካባቢያዊ ትዕዛዝ ወይም በማህበራዊ አገልግሎቶች ክፍል የታዘዘ ወይም ፈቃድ 
የተሰጠው ነው?* 

☐አዎ 
 ☐አይ 
 

የስቴት ድጎማ አቅራቢ መታወቂያ ቁጥር ላላቸው የሕፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ ባለ 9-አኃዝ ቁጥርን ያስገቡ 
(በስቴት ድጎማ አቅራቢ መታወቂያ ላላቸው የህፃናት እንክብካቤ አቅራቢዎች ብቻ የሚሰራ) 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 

የአሌክሳንድሪያ ከተማ ባለ 6-አኃዝ የንግድ ሥራ ፈቃድ መለያ ቁጥር (ከንግድ ፈቃድ መስጫ ነፃ ለሆኑ የቤተሰብ ቀን 
የቤት እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ ሁሉንም ዜሮዎች ያስገቡ)* 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 

 

ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ለመሆን፣ ንግዱ ከማርች 14፣ 2020 ጀምሮ ሥራ ላይ መዋል አለበት* እባክዎን ንግዱ 
በአሌክሳንድሪያ ውስጥ መሥራት የጀመረበትን ቀን ያቅርቡ። 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
ቀን 

 

ንግዱ ለትርፍ ያልተቋቋመ ወይም የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

 

ንግዶቹ ለአሌክሳንድሪያ ከተማ VA በሁሉም የግብር ክፍያዎች ወቅታዊ ናቸው ወይም በአሁኑ ጊዜ ከከተማው ጋር 
በመደበኛ የክፍያ ዕቅድ ላይ ናቸው? 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

ባለፉት 90 ቀናት ንግዱ የታገደ ወይም እንዲታገድ ፈቃድ ተሰጥቶት ነበር ወይም የተሰረዘ ፈቃድ ነበረው?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
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ንግዱ በሀገር ውስጥ የተያዘ እና የሚንቀሳቀስ ነው?*(ይህ ፕሮግራም በአካባቢው የተያዙና ስራ ላይ የዋሉ ካልሆኑ 
በስተቀር በኮርፖሬት የተያዙ አካባቢዎችን፣ ቅርንጫፎችን፣ ወይም ቅርንጫፎችን እና የፍራንቻይዝ የንግድ ሥራዎችን 
አያካትትም።)  
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

ንግዱ በአሌክሳንድሪያ ከተማ፣  VA ኮርፖሬት ገደቦች ውስጥ ከዲሴምበር 31፣ 2020 በኋላ ስራውን ለመቀጠል 
አስቧል? 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

የኪራይ ቦታን ለሚይዙ ንግዶች፣ የአሁኑ የሊዙ ውል በምን ቀን ያበቃል? (የማይሰራ ከሆነ ባዶውን ይተዉ) 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የኪራይ ውል የሚያልፍበት ቀን 

 

የሰራተኛ መረጃ 
ይህ መርሃግብር ከ 100 ያልበለጡ ሰራተኞችን የቀጠሩ ተቋማትን ብቁ ለማድረግ፣ ተቀጣሪ የሌላቸው ራሳቸውን የቻሉ 
ገለልተኛ ተቋራጮችን ለማካተት ክፍት ነው። 
 

ንግዱ ስንት ባለቤቶች አሉት?*(ሰራተኞች የሌሉት እራሱን የቀጠረ ገለልተኛ ተቋራጭ ከሆኑ፣ ለራስዎ 1 ያስገቡ) 
 ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 የባለቤቶች ብዛት 
 

ማንኛውንም ባለቤቶችን ሳያካትት፣ ጁን 30፣ 2020 ላይ ምን ያህል ንቁ W2 ሰራተኞች ንግዱ ነበረው? (ማስታወሻ፡ 
በግምገማው ሂደት ውስጥ ይህንን መረጃ ለማጣራት፣ እንደ የደመወዝ ክፍያ ሪፖርቶች ያሉ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ 
ይችላሉ።)* 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የ W-2 ሰራተኞች ብዛት 

 

ማንኛውንም ባለቤቶችን ሳያካትት፣ ጁን 30፣ 2020 ላይ ምን ያህል ንቁ ራሳቸውን የቻሉ ተቋራጮች/1099 
ሰራተኞች ንግዱ ነበረው? (ማስታወሻ፡ በግምገማው ሂደት ውስጥ ይህንን መረጃ ለማጣራት፣ እንደ ክፍያ መጠየቂያዎች 
ያሉ ሰነዶችን እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ።)* 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የነፃ ተቋራጮች ብዛት/1099 ሠራተኞች 

 

የገቢ መረጃ 
ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ለመሆን፣ አንድ ቢዝነስ የበፊቱ አመት ላይ ካለው ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር (ወይም አዲስ 
ንግድ ከሆነ፣ የንግዱ ስራ ከጀመረ ጀምሮ) በማንኛውም የ “COVID ወር” ወቅት (ከማርች እስከ ኦገስት 2020) 
ድረስ ከጠቅላላው ገቢዎች(ለምሳሌ፣ ከማንኛውም ወጪ በፊት ያለ ትርፍ/ሽያጭ) 25% ወይም ከዚያ በላይ 
ማሽቆልቆልን ማሳየት አለበት። 
 

 

እባክዎን የሂሳብ መግለጫዎችን (ወይም የባንክ መግለጫዎችን) በ COVID-19 ወቅት ከማንኛውም ጊዜ ጀምሮ ለ 3 
ተከታታይ ወሮች ከማርች 2020 እስከ ኦገስት 2020 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ያለውን ያሳዩ: 
 

የ COVID ወር 1 (ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ፣ ወይም ጁን 2020) 
☐ፋይልን ለመጫን ያለ ምርጫ 
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የ COVID ወር 2 (ከ COVID ወር 1 በኋላ ያለው የሚቀጥለው ወር መሆን አለበት) 
☐ፋይልን ለመጫን ያለ ምርጫ 

 

የ COVID ወር 3 (ከ COVID ወር 2 በኋላ ያለው የሚቀጥለው ወር መሆን አለበት) 
☐ፋይልን ለመጫን ያለ ምርጫ 

 

በማነፃፀር፣ እባክዎን ከቀዳሚው ዓመት ለ 3 ተከታታይ ወራት ተመሳሳይ የገንዘብ መግለጫዎችን (ወይም የባንክ 
መግለጫዎችን) ይጫኑ (ማስታወሻ፣ ንግድዎ ከጁን 2019 - ማርች 2020 ከተከፈተ፣ እባክዎ በምትኩ 
የመጀመሪያዎቹን ሦስት የንግድ ሥራዎች ወሮችን ያቅርቡ): 
 

ንፅፅር ወር 1 ከላይ ለ COVID ወር 1 ጥቅም ላይ የዋለውን ተመሳሳይ ወር የ 2019 መረጃን ይጠቀሙ (ወይም 
የመጀመሪያ የሥራ ወር ከጁን 2019-ማር 2020 ድረስ  ከከፈቱ) 

☐ፋይልን ለመጫን ምርጫ 
 

ንፅፅር ወር 2 (ንፅፅር ወር 1ን ተከትሎ የሚመጣው ወር መሆን አለበት) 
☐ፋይልን ለመጫን ምርጫ 

 

ንፅፅር ወር 3 (ንፅፅር ወር 2ን ተከትሎ የሚመጣው ወር መሆን አለበት) 
☐ፋይልን ለመጫን ምርጫ 

 

ንግዱ በአሁኑ ጊዜ በኪሳራ ሂደት ውስጥ ነው? 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

ክፍል 3 - COVID-19 በንግድ ሥራ ያለው ተጽዕኖ 
እባክዎ ልብ ይበሉ፣ የሚከተሉት ጥያቄዎች ቢያስፈልጉም፣ መልሶች ለእርዳታ ብቁ መሆንዎ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥሩም። 
 

በማርች 2020 - ኦገስት 2020 በ COVID-19 ወሮች ውስጥ ምን ያህል ሠራተኞች ማስወጣት ነበረብዎት? 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የተቀነሱ የሰራተኞች ብዛት 

 

በማርች 2020 - ኦገስት 2020 በ COVID-19 ወሮች ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በክፍለ-ግዛት ወይም በአካባቢያዊ 
ግዴታ ምክንያት ንግድዎ እንዲዘጋ ተደርጎ ነበር? 
 ☐አዎ፣ ቢያንስ ለጊዜው የተወሰነውን ሙሉ በሙሉ መዝጋት ነበረብን፣ ግን አሁን ከፍተናል 
 ☐አዎ፣ እና አሁንም ሙሉ በሙሉ ተዘግተናል 

☐አይ፣ እኛ ክፍት እንደሆንን ቀጥለናል 
በማርች 2020 - ኦገስት 2020 በ COVID-19 ወሮች ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በክፍለ-ግዛት ወይም በአካባቢያዊ 
ግዴታ ምክንያት ንግድዎ ክፍት ሆኖ ነገር ግን በተቀነሰ አቅም እየሠራ ነበር? 

☐ አዎ፣ ግን አሁን በሙሉ አቅማችን እየሰራን ነው 
 ☐ አዎ፣ እና አሁንም በቀነሰ አቅም እንድንሠራ ተጠይቀናል 

☐ አይ፣ አቅማችን በጭራሽ አልተነካም 
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ክፍል 4 - የገንዘብ አጠቃቀም 
ከአሌክሳንድሪያ B2B ዕርዳታ የተገኘ ገንዘብ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደገና ለመክፈት ወይም እንደገና ለማስጀመር 
እንዲሁም ወጪዎችን ለመሸፈን እና ለማስኬድ ከሚያስፈልጉ ኢንቨስትመንቶች ጋር ለማካካስ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። 
በማርች 14፣ 2020 ላይ ወይም ከዛ በኋላ የተደረገ ኢንቨስትመንት ለካሳ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ተቀባይነት ያላቸው 
የዕርዳታ ገንዘብ አጠቃቀም የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ 

 የ COVID-19 ስርጭትን ለማስቆም የሚረዱ የግል ደህንነት መጠበቂያ መሳሪያዎች (PPE) ግዢ  
 ጤና እና ደህንነትን ለማሳደግ የሚውሉ ሌሎች መሳሪያዎችና አቅርቦቶች 
 የ ኢ-ኮሜርስ እና/ወይም የቨርቹዋል የንግድ ድርጅት እንቅስቃሴዎች (በጃንዋሪ 1/2020 እና ከዚያ በኋላ 

የተገዛ ቴክኖሎጂ ተመላሽ ገንዘብ ለማግኘት ብቁ ሊሆን ይችላል) 
 አካላዊና ማህበራዊ መራራቅን ለመተግበር አስፈላጊ የሆኑ በንግድ ድርጅቱ ነባር አካባቢ ላይ የሚከናወኑ 

ዲዛይንና ግንባታ/ለውጥ ጋር የተያያዙ የባለሙያ አገልግሎቶችና ለለውጦቹ በተጨባጭ የወጡ ወጪዎች 
 ድርጅቱ ዳግም ስራ ከመጀመሩ በፊት የሚያስፈልጉ የጽዳትና ከባክቴሪያ የማጽዳት አገልግሎቶች። 
 ድርጅቱን ዳግም ለመክፈት የሚያስፈልጉ የኪራይ ወይም የወለድ ወጪዎች። 

 

እባክዎን ንግድዎ የአሌክሳንድሪያ B2B የገንዘብ ድጋፍን እንዴት ለመጠቀም እንዳሰበ በአጭሩ ይግለጹ።* 
 ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
 

ክፍል 5 - ተጨማሪ መረጃ 
አመልካቾች ለፕሮግራም ዘገባዎች ብቻ የሚያገለግሉ የሚከተሉትን የስነህዝብ ጥያቄዎችን እንዲመልሱ ተጠይቋል። ሁሉም 
መረጃዎች በጥቅሉ ሪፖርት ይደረጋሉ። ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ አለመስጠት አመልካቹ ለፕሮግራሙ ብቁነቱ ላይ ተጽዕኖ 
አያሳርፍም። 
 

የንግድ ሥራ ባለቤቱ ዘር/ዜግነት 

 ☐ነጭ (የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ) 
☐ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ (የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ) 
☐የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ 
☐እስያዊ (የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ) 
☐አሜሪካዊ ሕንዳዊ/የአላስካ ተወላጅ (የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ) 
☐የሃዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ የፓስፊክ ደሴት (የሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ያልሆነ) 
☐ይፋ ለማድረግ ያልፈለገ 
 

የንግዱ ባለቤት በጣም የሚለየው ለየትኛው የፆታ ማንነት ነው? 
 ☐ወንድ 

☐ሴት 
☐ትራንስጀንደር ሴት 
☐ትራንስጀንደር ወንድ 
☐የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት/አለመጣጣም 
☐አልተዘረዘረም 
☐ይፋ ላለማድረግ መምረጥ 
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የንግዱ ባለቤት ዕድሜ ስንት ነው? 

☐20-29 
☐30-39 
☐40-49 
☐50-59 
☐60-69 
☐70-79 
☐80 ወይም ከዛ በላይ 

 

የንግዱ ባለቤት በንግድ ሥራው ውስጥ ስንት ዓመት ሆኖታል? 

☐0-5 
☐6-10 
☐11-15 
☐16-20 
☐20 ወይም ከዛ በላይ 

 

የንግድ ባለቤቱ በንቁ ግዴታ በአሜሪካ የጦር ኃይሎች፣ በተጠባባቂዎች፣ ወይም በብሔራዊ ጥበቃ ውስጥ ሆነው 
ያገለገሉበት ጊዜ አለ? 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 

☐ይፋ ለማድረግ ያልፈለገ 
 

የንግዱ ባለቤት በቨርጂኒያ ግዛት እና በአሌክሳንድሪያ ከተማ እንደ አነስተኛ፣ ሴት ባለቤት፣ እና አናሳ (SWaM) ንግድ 
ሥራ የተመዘገቡ ናቸው? 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

ማመልከቻዎን ለማስኬድ፣ እኛ ልናገኝዎት ሊያስፈልገን ይችላል። በየትኛው ቋንቋ መግባባት ይመርጣሉ? 
 ☐እንግሊዘኛ  

☐ስፓኒሽ 
☐አማርኛ 
☐አረብኛ 
☐ሌላ  ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 

 

ንግዱ የያዘው አጠቃላይ ስኩዌር ጫማ ምን ያህል ነው? 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የያዘው ጠቅላላ ስኩዌር ጫማ 

 

በኢኮኖሚው ጉዳት አደጋ ብድር (EIDL) መርሃ ግብር በኩል ንግዱ ለፌዴራል አነስተኛ ንግድ እፎይታ አመልክቷልን? 
(ማስታወሻ፡ መልሱ ለዚህ ፕሮግራም ብቁነት ላይ ተጽዕኖ የለውም)* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
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የንግድ ሥራው ለፌዴራል EIDL ፕሮግራም ያቀረበው ማመልከቻ ተቀባይነት አግኝቷልን?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 ☐በመጠባበቅ ላይ 
 

ንግዱ በደመወዝ መከላከያ መርሃግብር (PPP) በኩል ለፌዴራል አነስተኛ ንግድ እፎይታ አመልክቷል? (ማስታወሻ፡ 
መልሱ ለዚህ ፕሮግራም ብቁነት ላይ ተጽዕኖ የለውም)* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

የንግድ ሥራው ለፌዴራል PPP ያቀረበው ማመልከቻ ተቀባይነት አግኝቷል?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 ☐በመጠባበቅ ላይ 
 

በዳግም ግንባታ VA ግራንት ፈንድ መርሃግብር በኩል ንግዱ ለስቴት አነስተኛ ንግድ እፎይታ ጠይቋል? (ማስታወሻ፡ 
መልሱ ለዚህ ፕሮግራም ብቁነት ላይ ተጽዕኖ የለውም)* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 

የንግድ መልሶ ማቋቋም VA ግራንት ፈንድ ፕሮግራም ማመልከቻው ተቀባይነት አግኝቷል?* 
 ☐አዎ 
 ☐አይደለም 
 ☐በመጠባበቅ ላይ 
 

ክፍል 6 - መገምገም እና ማስገባት 
አሌክሳንድሪያ ወደ ቢዝነስ መመለስ ግራንት ፕሮግራም 
የማመልከቻ ውሎች እና ሁኔታዎች እና ስምምነት 

 

ለአሌክሳንድሪያ ወደ ቢዝነስ መመለስ ግራንት (“ግራንት”) ማመልከቻ የሚከተሉትን ውሎች እና ሁኔታዎች ያለ ቅድመ 
ሁኔታ ስምምነት እና መቀበል ይጠይቃል። አመልካቹ ውሎችን እና ሁኔታዎችን በደንብ መተዋወቁን የማረጋገጥ ሃላፊነት 
አለበት። 
 

1. በማመልከት፣ አመልካቹ በማመልከቻው ውስጥ የተካተቱትን ቁሳቁሶች የማሳወቅ ወይም የማቅረብ ወይም በሌላ 
መልኩ ለእርዳታ ማመልከት መከልከል ወይም መገደብ በሚችልበት በማንኛውም ስምምነት ወይም ገደብ ውስጥ 
አለመሆኑን ያረጋግጣል። 
 

2. አመልካቹ በአመልካቹ የቀረበው የባለቤትነት መረጃ ሁሉ በአሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚ ልማት አጋርነት (“AEDP”) 
እና በአሌክሳንድሪያ ከተማ (“ከተማ”)፣ በአጠቃላይ (“ለጋሾች”) በመባል በሚታወቀው በቨርጂኒያ የመረጃ ነፃነት ሕግ 
እና በለጋሾች ይዞታ ውስጥ ያሉ መዝገቦችን ስለመግለጽ የሚመለከቱ ሌሎች ተፈፃሚ ሕጎች እና ደንቦች በሚፈቀደው 
መጠን በሚስጥር እንደሚጠበቅ ይቀበላል። 
 

3. አመልካቹ የሰጠው ማንኛውም የባለቤትነት መብት ያልሆነ መረጃ በይፋ ሪፖርት ለማቅረብ እና ስለ እርዳታው 
ለማስተዋወቅ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል እውቅና ይሰጣል። 
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*ጥያቄ መልስ ይፈልጋል 

4. አመልካቹ ሁሉም የልገሳ ሽልማት ውሳኔዎች የመጨረሻ መሆናቸውን እና ይግባኝ የሌላቸው መሆኑን እውቅና 
ይሰጣል። 
 

5. አመልካቹ ለዕርዳታ ፕሮግራሙ የገንዘብ ድጋፍ በከፊል ከኮሮና ቫይረስ የእርዳታ ፈንድ በተመደበው በፌዴራል ገንዘብ 
ድጋፍ በኮሮና ቫይረስ የእርዳታ፣ የእፎይታ፣ እና የኢኮኖሚ ደህንነት (CARES) ህግ በ 2020 እንደሚፈቀድ እና 
በፌዴራል የሚደገፉ ድጋፎችን የሚያገኙ የንግድ ተቋማት ለተጨማሪ መስፈርቶች  ተገዢ ሊሆኑ እንደሚችሉ እውቅና 
ይሰጣል 
 

6. አመልካቹ የሽልማት መሰጠትን ተከትሎ፣ የእርዳታ ተቀባይ ከሆነ፣ ነባር ሰራተኞችን፣ የገቢዎችን፣ እና የድጋፍ ገንዘብን 
እንዴት ጥቅም ላይ እንደዋሉ መረጃን ጨምሮ ስለ ንግድ ሥራቸው ወቅታዊ ሁኔታ ለመጀመሪያው ዓመት በየስድስት ወሩ 
ለአሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚ ልማት አጋርነት ሪፖርት ማድረግን ይቀበላሉ እንዲሁም ይስማማሉ። 
 

7. አመልካቹ የዕርዳታ ተቀባይ ከሆነ፣ ከአሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚ ልማት አጋርነት ወይም ከተወካያቸው ጋር ለመገናኘት 
እውቅና ይሰጣሉ። 
 

8. የ “AEDP” እና “ከተማው”፣ እና ሁሉም መኮንኖቻቸውን፣ ዲፓርትመንቶቻቸውን፣ ኤጀንሲዎቻቸውን፣ 
ወኪሎቻቸውን እና ሰራተኞቻቸውን ከማንኛውም እና ሁሉም የይገባኛል ጥያቄዎች፣ ኪሳራዎች፣ ውድመቶች፣ ጉዳቶች፣ 
ቅጣቶችን፣ ቅጣቶችን፣ የፍርድ ቤት ወጪዎችን እና የጠበቃ ክፍያን፣ ወጪዎችን፣ ሀላፊነት ወይም ተጋላጭነትን ጨምሮ፣ 
ሆኖም ግን፣ በማንኛውም መንገድ ከዚህ ማመልከቻ ጋር በተገናኘ፣ የተነሳ ወይም የተከሰቱ ወጪዎችን ለማዳን፣ 
ለመከላከል፣ ጉዳት ላለመያዝ የአመልካቹ ቃል ኪዳኖች። 
 

አመልካቹን በመወከል ይህንን ማመልከቻ  እንዳነበብኩ እና እንደተረዳሁ እና ለመጨረስ እና ለማስገባት ስልጣን 
እንደተሰጠኝ አረጋግጣለሁ። በዚህ ውስጥ የተካተቱት መግለጫዎች እውነተኛ፣ ትክክለኛ እና የተሟሉ መሆናቸውን 
አረጋግጣለሁ። በማመልከቻው ላይ የተገለጹት ሐሰተኛ እና ትክክለኛ ያልሆኑ መግለጫዎች ማመልከቻውን ወዲያውኑ 
ውድቅ ለማድረግ ምክንያቶች እንደሆኑ እውቅና እሰጣለው። 
 

ስምዎን እንደ ፊርማ ከዚህ በታች ያትሙ 

ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የመጀመሪያ ስም 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የቤተሰብ ስም 

ቅጹን የሚሞላው ሰው የመገኛ ቁጥር 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
ስልክ ቁጥር 

 

ቅጹን የሚሞላው ሰው የኢሜል አድራሻ 
ጽሑፍ ለማስገባት እዚህ ጠቅ ወይም ነካ ያድርጉ። 
የኢሜይል አድራሻ 

 

የማመልከቻው ማብቂያ 


