
 

መተሓባበሪ መርሃ ግብሪ ውሕስና ቸክ ፡ ንሓድሽ ገንዘባዊ ሓገዝ ከምኡ እውን 
ንንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ተቐባልነት ኣስፋፊሑ 

ናይ ክፍሊት ቼክ  ፕሮግራም ውሕስነት 

ናይ  ክፍሊት ቼክ  ፕሮግራም ውሕስነት ንኣሽቱ ቢዝነሳት ፡ ደሞዝ ሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ምእንቲ ፡ ብቐጥታ 
ብድማር መልክዕ ንምሃብ እተዳለወ ልቓሕ እዩ ።  SBA ኩሉ ሰራሕተኛ መምዘኒታት መቀያየሪ ኣቑሑት እንተተማሊኡሉ 
ልቓሕ ይሓድገሉ እዩ ፤ እቲ ገንዘብ ድማ ንዝተዋህበ ውዕሊ ውሽጢ ይውዕል ። 

ብዝኾነ ዝጸንሐ SBA 7 (ሀ) ላቃሒ ወይከኣ ብዝኾነ ፈደራላዊ ድርጅት ናይ ገንዘብ ድርጅት ፣ ፈደራላዊ ድርጅት ናይ 
ልቓሕ ማሕበር ፣ ከምኡውን ፋርም ክረዲት ሲስተም ትሳተፍ ዘለኻ ትካል ከተመልክት ትኽእል ። ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፍ 

እንተ ኰይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ምስ ኣለቃሒኻ ኽትውከስ ኣሎካ ። ኣለቃሒ ኣብ ጥቓኻ ንምርካብ, ነቲ ናይ SBA 
ኣለቃሒ መርበብ ሓበሬታ ዝኸውን ኣብዚ ጠውቑ 

ክትፈልጦ ዘሎካ 

• ፕሮግራም ቊጠባዊ መጕዳእቲ ባላን (EIDL) ካብ 31 ታሕሳስ 2021 ጀሚሩ ወይ ክሳዕ እቲ ገንዘብ ዘይርከብ 
እንደገና ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣሎ ።  

• ምልክታታት ናይ EIDL ፕሮግራም ኣብ መስመር እዩ ፡ ኣብዚ ድማ ክርከብ ይከኣል እዩ ። 

• እቲ PPP ክሳብ 31 መጋቢት 2021 እዩ ተዘርጊሑ ። 

• • ኣብዚ እዋን እዚ ፍቓድ ምርካብ ንኻልኣይ PPP. ይቕረ ዘይበሃሎ ልቓሕ ነቶም ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ንኣሽቱ 
ናይ ንግዲ ትካላትን 300 ወይ ውሑዳት ሰራሕተኛታት ንዘለዎም መኽሰብን የጠቓልል ። 

• 10 ወይ ውሑዳት ሰራሕተኛታት ዘለውዎም ንኣዝዮም ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ትካላትን ኣብ ጭኑቕ ከባቢታት 
ንዝርከባ ንኣሽቱ ትካላትን ዝኸውን ዝተመደበ ቦታ ። 

• ኣብ ናይ ቤት መግቢን ናይ እንግዶት ኢንዱስትሪታት ንዝሰርሑ ንኣሽቱ ትካላት ፡ ብ 3.5 ዕጽፊ ገምጋም 
ወርሓዊ ክፍሊት ዝዓበየ ሽልማት ይወሃቦም 

• ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ናይ ይቕረታ መስርሕ ንPPP ልቓሕ 150,000 ዶላር ኣሜሪካን ትሕቲኡን ። 

ተወሳኺ ሕቶታትን ናይ ቛንቛ ኣገልግሎት 

ናይ ንእሽቶ ንግዲ ምምሕዳር: ካብ SBA ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ www.s.s.gov.au ምርኣይ 

ከምኡውን ኣብ" ትራንስላይት "መልጎም ብምጥዋቕ ናትካ ቛንቛ ምረጽ ። 

ማእከል ንግዲ ንኣሽቱ ዋሽንግተን: ብዛዕባ ናይ PP ቅጥዒታት ድርሰታት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ብዘይ ዝኾነ 
ክፍሊት ምስ ናይ ንግዲ ኣማኻሪ ምስጢራዊ ዝርርብ ንምግባር ኣብ ዌብሳይቲ www.wsbdc.org /  ኣቲኻ ወይ ድማ 
ኣብ (833) 492-7232 ብምድዋል ምውካስ ይከኣል ። 



ተወሳኺ ሕቶታት ምስዝህልወኩም ወይ ዝኾነ ካብዞም ፕሮግራማት ክትረኽቡ ምስእትሽገሩ ፡ ብኽብረትኩም ንቶማስ ማዮ 

ብናይ ቶማስ ማዮ ሰራሕተኛታተይ ኣብ ዌብሳይቲ Thomas.Mayo@mail.house.gov ኣቲኹም ኽትራኸቡ ኣይትሰከፉ ። 

          

           መዘኻኸሪ ፦  እዚ ሓበሬታ እዚ ፡  ሓድሽ ሕጊ ወይ ካብ ትረዠሪ ወይ ካብ SBA ዝወጸ  ተወሳኺ ሕግታት ክቕየር ይኽእል እዩ 

።  


