
የ Washington ቀላል ፣ ዝቅተኛ ወለድ እና ተለዋዋጭ ብድር አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች

የሕፃናት እንክብካቤ ማዕከላት ፣ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጭዎች ፣ ምግብ ቤቶች ፣
የአከባቢ እርሻዎች ፣ ወይም ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች
አነስተኛና አካባቢያዊ ድርጅቶች ለክልል ኢኮኖሚያችን ጤና አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ሥራዎች
ሲፈጠሩ አስፈላጊ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ፡፡

ትናንሽ ንግዶች ሲበለፅጉ ማህበረሰቦቻችን 
ይጠነክራሉ ፡፡

በ Washington ግዛት ውስጥ ብዙ አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ለመልማት እና ለማደግ የሚያስፈልጋቸውን 
የገንዘብ ግብአቶችን ለማገኘት ከፍተኛ እንቅፋቶች ያጋጥሟቸዋል ፣ እናም የ COVID-19 ወረርሽኝ ነገሮችን የበለጠ አስቸጋሪ ብቻ 
አደረጋቸው። ይህ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ድርጅቶች እና በሴቶች እና ነጭ ባልሆኑ ሰዎች ለሚመሩት 
እውነት ነው።

አነስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ለ Washington በሙሉ የላቀ የኢኮኖሚ ማገገምን የሚያረጋግጡ ለአነስተኛ ፣ አካባቢያዊ 
ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የእድገት የገንዘብ ተደራሽነትን ለመስጠት ነው።

በእውነቱ አነስተኛ የንግድ ሥራ ተስማሚ ብድር

ትንሹ ቢዝነስ ተጣጣፊ ፈንድ የ Washington አነስተኛ ንግድ እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ልዩ ዕድሎችን ለመቋቋም ወይም ለማደግ 
የሚፈልጉትን ገንዘብ ለማግኘት ሲሞክር የተፈጠረ ነው ፡፡ ቀላል የትግበራ ሂደት ፣ ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች ፣ ረዘም ያለ የመመለሻ
የጊዜ ገደቦች ፣ አበዳሪዎች ለማፅደቅ ዝንባሌ ያላቸው እና ለንግድ ስኬትዎ የተሰጡ ባለሙያዎችን ያጋጥሙዎታል።

ይህ ፕሮግራም ከ PPP እና ከሌሎች የ COVID-19 መልሶ ማገገሚያ ፕሮግራሞች በምን ይለያል?

የ Washington አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች እንዲያድጉ በመርዳት ለአስርተ ዓመታት ልምድ ያካበቱ 
ለትርፍ ያልተቋቋሙ ፣ ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ አበዳሪዎች በመሆናቸው አነስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ 
ከሌሎቹ የ COVID-19 መልሶ ማገገሚያ ፕሮግራሞች የተለየ ነው። በእያንዳዱ የብድር ሂደት ውስጥ፣ እነዚህ የማህበረሰብ 
አበዳሪዎች ማመልከቻውን ለማገዝ እዛው ይገኛሉ እናም በማህበረሰብዎ ውስጥ ካሉ የንግድ ድጋፍ አገልግሎቶች ጋር ግንኙነቶች 
ማድረግ ይችላሉ።

 የአነስተኛ ንግድ ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ይቅር የማይባል ብድር አይደለም። ይህ ፕሮግራም ከፌዴራል ክፍያ ምርመራ ፕሮግራም
(Paycheck Protection Program- PPP) ወይም ከሌላ ከማንኛውም የ SBA ፕሮግራም ጋር አልተጎዳኘም። ተበዳሪው ከ 5 
እስከ 6 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የብድሩን ሙሉ መጠን ከወለድ ጋር መመለስ ይኖርበታል።

አነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ገንዘብ ለማን ነዉ?

ለ COVID-19 ምላሽ የተሰጠው የአነስተኛ ንግድ ተጣጣፊ ፈንድ በ Washington ክልሎች አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ታስቦ ነው ፡፡ ለማመልከት ብቁ ለመሆን አነስተኛ ንግዶች እና ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች 50 ወይም ያነሱ የሙሉ ጊዜ ተመጣጣኝ (FTE) ሰራተኞችን መቅጠር አለባቸው ፣ በዓመት ከ 3 ሚሊዮን 
ዶላር በታች ዓመታዊ ገቢዎች እና በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ መቋረጥ አለባቸው ፡፡

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 ግንኙነቶች ማድረግ ይችላሉ። 

ትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ የ
Washington ማህበረሰቦች የልብ ምት ናቸው 

ማመልከት ቀላል ነው

ከ 50 ያነሱ ሠራተኞች

ከ $3 ሚሊዮን በታች የሆኑ 
ዓመታዊ ገቢዎች

በ COVID-19 ምክንያት ቀጥተኛ 
የኢኮኖሚ ችግር አጋጥሞታል

ዝቅተኛ የወለድ መጠኖች

እስከ $150,000 ይበደሩ።

3% - 4% የወለድ መጠኖች

ለመጀመሪያው ዓመት ክፍያዎች
ብቻ ክፍያ እና ወለድ የለዉም

የ 60 ወር የብድር ውሎች 

የብድር አጠቃቀም ተለዋዋጭ ነው።

ደመወዝ

መገልገያዎች እና ኪራይ

ግብይት እና ማስታወቂያ

በህንፃ ማሻሻያዎች ወይም ጥገናዎች

ሌሎች የንግድ ወጪዎች

መጀመር ቀላል ነው
SmallBusinessFlexFund.org ይጎብኝSMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG




