ለ አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች
ቀላል ፣ ዝቅተኛ ወለድ እና
ተለዋዋጭ ብድር
WASHINGTON’S አነስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ ፈንድ ንግድዎን ለማሳደግ
የሚረዳ አዲስ ሀብት ነው ፡፡ በ Washington State Department
of Commerce (ዋሽንግተን ግዛት የንግድ መምሪያ) የተደገፈ፣ የገንዘብ
ድጋፉ አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እንዲበለፅጉ
የሚያስፈልጋቸውን የገንዘብ እገዛ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል።

አነስተኛ የንግድ ሥራ ተስማሚ ብድር–
ስለዚህ የበለጠ ማለም ይችላሉ ፡፡

የአነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ

ትናንሽ ንግዶች ሲበለፅጉ ማህበረሰቦቻችን
ይጠነክራሉ ፡፡
የሕፃናት እንክብካቤ ማዕከላት ፣ የጤና እንክብካቤ

አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ሥራዎች ሲፈጠሩ

አገልግሎት ሰጭዎች ፣ ምግብ ቤቶች ፣ የአከባቢ

አስፈላጊ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን

እርሻዎች ፣ ወይም ማህበረሰብን መሠረት

ይሰጣሉ ፡፡

ያደረጉ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች አነስተኛና

ወረርሽኙ በሁሉም ማህበረሰቦቻችን ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ፣

አካባቢያዊ ድርጅቶች ለክልል ኢኮኖሚያችን ጤና

ግን በ Washington ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ

አነስተኛ ንግድ
ተጣጣፊ ገንዘብ

ድርጅቶች ላይ ከባድ ሆኗል ፡፡

4%

ይህ የብድር መርሃግብር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጠንካራ
በሆነ ሁኔታ ለመመለስ በሚፈልጉት ወለድ ተመን

አነስተኛ ንግድ

የሚፈልጉትን ገንዘብ እንዲያገኙ ለማገዝ የተቀየሰ ነው።
ወርሃዊ
ውሎች

ተለዋዋጭ የሥራ
የገንዘብ ብድሮች
ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

60 ወር የመልሶ ክፍያ
ጊዜዎች

3%

ለትርፍ ያልተቋቋመ

ማመልከት ቀላል ነው

የብድር አጠቃቀም ተለዋዋጭ ነው።

ከ 50 ያነሱ ሠራተኞች

ደመወዝ

ከ $3 ሚሊዮን በታች የሆኑ ዓመታዊ ገቢዎች

መገልገያዎች እና ኪራይ

በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ
ችግር አጋጥሞታል

ግብይት እና ማስታወቂያ

ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

ከ PPP እና ከሌሎች የ COVID-19 የመልሶ ማግኛ ፕሮግራሞች የተለየ አነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ

ይቅር የማይባል ብድር አይደለም ፡፡ ተበዳሪው ከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የብድሩን ሙሉ መጠን
ከወለድ ጋር መመለስ ይኖርበታል።

በህንፃ ማሻሻያዎች ወይም ጥገናዎች
ሌሎች የንግድ ወጪዎች

እስከ $150,000 ይበደሩ።
3% - 4 የወለድ መጠኖች
ለመጀመሪያው ዓመት ክፍያዎች ብቻ ክፍያ
እና ወለድ የለዉም
የ 60 ወር የብድር ውሎች

እኛ ዝግጁ ነን። እንነጋገር!

አካባቢያዊ ፣ የማህበረሰብ
አበዳሪዎች ለእርስዎ ስኬት
ቆራጥ ናቸው

የአነስተኛ ፣ የቢዝነስ ተጣጣፊ ፈንድ
አውታረመረብ የአከባቢ ፣ ማህበረሰብ
ተኮር አበዳሪዎች ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ
ያልተቋቋሙ እንዲበለፅጉ ይረዳቸዋል ፡፡
በእያንዳዱ የብድር ሂደት ውስጥ፣ እነዚህ
የማህበረሰብ አበዳሪዎች ማመልከቻውን
ለማገዝ እዛው ይገኛሉ እናም በማህበረሰብዎ
ውስጥ ካሉ የንግድ ድጋፍ አገልግሎቶች ጋር

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG
WASHINGTON STATE DEPT. OF COMMERCE

ግንኙነቶች ማድረግ ይችላሉ።

አነስተኛ የንግድ ሥራ ተስማሚ ብድር–
ስለዚህ የበለጠ ማለም ይችላሉ ፡፡

የአነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ

ትናንሽ ንግዶች ሲበለፅጉ ማህበረሰቦቻችን
ይጠነክራሉ ፡፡
የሕፃናት እንክብካቤ ማዕከላት ፣ የጤና እንክብካቤ

አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ሥራዎች ሲፈጠሩ

አገልግሎት ሰጭዎች ፣ ምግብ ቤቶች ፣ የአከባቢ

አስፈላጊ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን

እርሻዎች ፣ ወይም ማህበረሰብን መሠረት

ይሰጣሉ ፡፡

ያደረጉ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች አነስተኛና

ወረርሽኙ በሁሉም ማህበረሰቦቻችን ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ፣

አካባቢያዊ ድርጅቶች ለክልል ኢኮኖሚያችን ጤና

ግን በ Washington ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ

አነስተኛ ንግድ
ተጣጣፊ ገንዘብ

ድርጅቶች ላይ ከባድ ሆኗል ፡፡

4%

ይህ የብድር መርሃግብር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጠንካራ
በሆነ ሁኔታ ለመመለስ በሚፈልጉት ወለድ ተመን

አነስተኛ ንግድ

የሚፈልጉትን ገንዘብ እንዲያገኙ ለማገዝ የተቀየሰ ነው።
ወርሃዊ
ውሎች

ተለዋዋጭ የሥራ
የገንዘብ ብድሮች
ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

60 ወር የመልሶ ክፍያ
ጊዜዎች

3%

ለትርፍ ያልተቋቋመ

ማመልከት ቀላል ነው

የብድር አጠቃቀም ተለዋዋጭ ነው።

ከ 50 ያነሱ ሠራተኞች

ደመወዝ

ከ $3 ሚሊዮን በታች የሆኑ ዓመታዊ ገቢዎች

መገልገያዎች እና ኪራይ

በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ
ችግር አጋጥሞታል

ግብይት እና ማስታወቂያ

ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

ከ PPP እና ከሌሎች የ COVID-19 የመልሶ ማግኛ ፕሮግራሞች የተለየ አነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ

ይቅር የማይባል ብድር አይደለም ፡፡ ተበዳሪው ከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የብድሩን ሙሉ መጠን
ከወለድ ጋር መመለስ ይኖርበታል።

በህንፃ ማሻሻያዎች ወይም ጥገናዎች
ሌሎች የንግድ ወጪዎች

እስከ $150,000 ይበደሩ።
3% - 4 የወለድ መጠኖች
ለመጀመሪያው ዓመት ክፍያዎች ብቻ ክፍያ
እና ወለድ የለዉም
የ 60 ወር የብድር ውሎች

እኛ ዝግጁ ነን። እንነጋገር!

አካባቢያዊ ፣ የማህበረሰብ
አበዳሪዎች ለእርስዎ ስኬት
ቆራጥ ናቸው

የአነስተኛ ፣ የቢዝነስ ተጣጣፊ ፈንድ
አውታረመረብ የአከባቢ ፣ ማህበረሰብ
ተኮር አበዳሪዎች ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ
ያልተቋቋሙ እንዲበለፅጉ ይረዳቸዋል ፡፡
በእያንዳዱ የብድር ሂደት ውስጥ፣ እነዚህ
የማህበረሰብ አበዳሪዎች ማመልከቻውን
ለማገዝ እዛው ይገኛሉ እናም በማህበረሰብዎ
ውስጥ ካሉ የንግድ ድጋፍ አገልግሎቶች ጋር

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG
WASHINGTON STATE DEPT. OF COMMERCE

ግንኙነቶች ማድረግ ይችላሉ።

ምን እንደሚጠበቅ
ፍላጎት ያላቸው ተበዳሪዎች በመስመር
ላይ ፖርታል በኩል ቀድመው ያመልክቱ
በ SmallBusinessFlexFund.org.
በመተላለፊያው በኩል ብቁ የሆኑ ተበዳሪዎች
ከአከባቢው ማህበረሰብ-ተበዳሪ ጋር
ይጣጣማሉ ፡፡

እንዴት ማመልከት እንደሚቻል
SmallBusinessFlexFund.org ይጎብኙ

ከአከባቢዎ ፣ ማህበረሰብ-ተኮር አበዳሪዎ ጋር ይገናኙ ዛሬ!

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

ማስተባበያ: በተጠቀሰው የገንዘብ አቅርቦት ብዛት እና በተጠበቀው የመተግበሪያዎች ብዛት ምክንያት፣ ሁሉም
አመልካቾች ብድር ማግኘት እንደማይችሉ ተገምቷል ፡፡ ማመልከቻዎች በተንሸራታች መሠረት የሚገመገሙ ሲሆን
የፕሮግራሙን ግቦች ለመደገፍ ይተዳደራሉ ፡፡ ማመልከቻን ለማስኬድ የሚወስደው ጊዜ የሚጣጣመው በተመጣጣኝ
የማህበረሰብ አበዳሪ በተቀበሉት ማመልከቻዎች መጠን ላይ ነው ፡፡ እባክዎን ማመልከቻ ማስገባት የብቁነት ማሳያ
አለመሆኑን እና ብድር ይፀድቃል ወይም የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል ማለት አይደለም ፡፡ ለብድር ብቁ መሆንዎን የሚወስን
ተጨማሪ መረጃ በማመልከቻዎ ውስጥ ይጠየቃል ፡፡ በተቻለ ፍጥነት እንዲያመለክቱ እንመክራለን።

