
 

የታኮማ ፓርክ የአነስተኛ ንግድ የገንዘብ ድጋፍ 
የብቁነት መስፈርት 

 

የታኮማ ፓርክ ከተማ በከተማው ውስጥ የሚገኙ አነስተኛ የንግድ ተቋማትን ለመደገፍ $300,000 የአሜሪካ ዶላር ገንዘብ እንዲገኝ 

አድርጓል። የቤቶች እና የማህበረሰብ ልማት መምሪያ እነዚህን የገንዘብ ድጋፎች ብቁ ለሆኑ አነስተኛ የንግድ ተቋማት በድጋፍ መልክ 

እየለቀቀ ነው። ሙሉ የድጋፍ ገንዘቡ ማመልከቻ እዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል፡ https://seam.ly/ZaCNvpea. ስለድጋፍ ገንዘቡ 

ማመልከቻ ወይም የብቁነት መስፈርት ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የታኮማ ፓርክ ከተማን በ 

econdev@takomaparkmd.gov ወይም በ 301-891-7119 ላይ ያነጋግሩ። 

 

የማመልከቻ ጊዜ 
የታኮማ ፓርክ አነስተኛ ንግዶች የገንዘብ ድጋፍ በ 3/15/2022 ላይ ማመልከቻ መቀበል ይጀምራል። የማመልከቻው ጊዜ በ 

4/15/2022 በ 11:59pm ላይ ይዘጋል። ቀነ ገደቡ ካበቃ በኋላ የደረሱ ማናቸውም ማመልከቻዎች ለገንዘብ ድጋፍ አይቆጠሩም። 

 

ለገንዘብ ድጋፉ ብቁ የሆነው ማነው? 
የታኮማ ፓርክ አነስተኛ ንግድ የገንዘብ ድጋፍ ሕጋዊ የንግድ መዋቅር ኖሮት በሜሪላንድ ግዛት ውስጥ ለሚሠራና በታኮማ ፓርክ ከተማ 
ውስጥ ሸቀጦችን ለሚያመርት ወይም አገልግሎቶችን ለሚያቀርብ ማንኛውም ንግድ የታሰበ ነው። ይህም በከተማው ወሰን ውስጥ በቤት 
ውስጥ የሚሠሩና በጋራ የሚሠሩ የንግድ ድርጅቶችን ይጨምራል። 

 

አንድ ንግድ ለገንዘብ ድጋፉ ብቁ ሆኖ ለመገኘት የሚከተሉትን መስፈርቶች በሙሉ ማሟላት አለበት፡ 

- ከሜሪላንድ ስቴት ጋር በጥሩ አቋም ላይ መገኘት  

- በብቸኛ ባለቤትነት የተያዘ ንግድ ባለቤቶች ወይም በግል ሥራ የሚተዳደሩ አመልካቾች የንግድ የገቢ ግብር ክፍያ 
ተለዋጭ ማረጋገጫ ማቅረብ ከቻሉ ለማመልከት ብቁ ናቸው። 

- የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች የሌላቸው የንግድ ሥራ ባለቤቶች የብቁነት መስፈርቱን እስካሟሉ ድረስ እና የግለሰብ 

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (ITIN) እስካላቸው ድረስ ማመልከት ይችላሉ። 

- በታኮማ ፓርክ ከተማ ውስጥ የሚገኝ መሆን  

- ለገንዘብ ድጋፉ ዓላማዎች አንድ የንግድ ድርጅት የሚከተሉት መሆን አለበት፡ 1) በከተማው ውስጥ የችርቻሮ ወይም 

የቢሮ ቦታ ያለው ወይም 2) በከተማው ውስጥ እቃዎችን የሚያመርት ወይም አገልግሎት የሚሰጥ። 

- ብዙ ቦታዎች ቅርንጫፍ ያሏቸው የንግድ ተቋማት የድጋፍ ማመልከቻዎችን ለአንድ አካባቢ ብቻ ማቅረብ ይችላሉ። 

- በማመልከቻው ቀነ ገደብ የተጠናቀቀ ማመልከቻ ማስገባት። 

 

በተጨማሪም፣ የሚከተሉት የአጠቃቀም ዓይነቶች ለድጋፍ ገንዘቡ ብቁ እንዳልሆኑ ይቆጠራሉ፡ የፓውን ሱቆች፣ የመሳሪያ ሱቆች፣ የቆዳ 

ማጠየሚያ ሳሎኖች፣ ማሳጅ ቤቶች፣ የጎልማሶች ቪዲዮ/መጽሐፍ ሱቆች፣ የአዋቂዎች መዝናኛ ስፍራዎች፣ የቼክ ገንዘብ ማውጫ ቦታዎች፣ 

ቁማር ቤቶች፣ ሃይማኖታዊ አገልግሎቶች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች - በቀጥታ የማያመርቱ ወይም ሸቀጦችን ለሽያጭ 

የማያቀርቡ። 

 

የድጋፍ ገንዘብ ብቁ አጠቃቀሞች 
የገንዘብ ድጋፎች የንግዱን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ለመደገፍ ሊያገለግሉ ይችላሉ። ብቁ ወጪዎች በእነዚህ ብቻ ባይወሰኑም 
የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡  

- የቤት ኪራይ ወይም የቤት ብድር ክፍያዎች፤ 

- የፍጆታ ክፍያዎች፤ 

- በንግድ መሳሪያዎች ላይ የሚደረጉ የካፒታል ኢንቨስትመንቶች፤ 
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- የደመወዝ ወጪዎች፤ 

- የኦፕሬሽን ወይም አቅራቢ ወጪዎች። 

 

የገንዘብ ድጋፍ ስጦታዎች 
ከተማዋ በተቻለ መጠን ብዙ የገንዘብ ድጋፎችን ለማቅረብ ስትል ለአንድ ንግድ ከፍተኛውን $5,000 የአሜሪካ ዶላር እንደምትሰጥ 

ትጠብቃለች። ከተማዋ ብቁ ሆነው የተገኙትን ማመልከቻዎች ቁጥር ከወሰነች በኋላ ከፍተኛውን የድጋፍ ገንዘብ መጠን የማሻሻል መብት 
አላት። 

 

የገንዘብ ድጋፍ ቅድሚያ 
የታኮማ መናፈሻ ከተማ ሠራተኞች ከማመልከቻ ቀነ ገደቡ በኋላ የድጋፍ ገንዘብ ውሳኔዎችን ያሳልፋሉ። የተቋሙ ሠራተኞች በሚከተለው 
ላይ በመመስረት የገንዘብ ድጋፍ ቅድሚያ ይሰጣሉ፡ 

- የንግድ ገቢዎች፡ የገንዘብ ድጋፉ ከንግዱ ዓመታዊ ገቢ ከ50% መብለጥ አይችልም (ለምሳሌ፣ አንድ የንግድ ሥራ $5,000 

የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ገቢ እንዳለው የሚያሳይ ከሆነ ከፍተኛው የ2,500 ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ይሆናል)፤ 

- የንግድ ቦታ፡ ፍትሃዊ የሆነ ጂኦግራፊያዊ የድጋፍ ገንዘብ ስርጭትን ለማረጋገጥ ጥረት ይደረጋል። 

- ቅድመ ኮቪድ-19 የድጋፍ ገንዘቦች: ከሌሎች የመንግስት የኮቪድ-19 የእርዳታ ፕሮግራሞች የገንዘብ ድጋፍ ያላገኙ የንግድ 

ድርጅቶች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፤ 

- በአናሳ የሕብረተሰብ ክፍል ባለቤትነት የተያዙ፡ በአናሳ የሕብረተሰብ ክፍል፣ በሴቶች፣ እና/ወይም በአካባቢ ነዋሪዎች 

ባለቤትነት የተያዙ ንግዶች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይችላል። 

 

 


