
 

የክፍያ ቼክ ጥበቃ መርሃ ግብር አዲስ የገንዘብ ድጋፍን ተቀብሏል እና ለአነስተኛ 
ንግዶች ተቀባይነት አስፋፍቷልየክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም 

የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም ትንንሽ ቢዝነሶች የሰራተኞቻቸውን ደመወዝ መክፈል እንዲችሉ በቀጥታ በድጎማ መልክ 
ለመስጠት የተዘጋጀ ብድር ነው፡፡ ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) ሁሉንም ሰራተኞች ማቆየት የሚቻል ከሆነ እና ክፍያው ለተገቢ 
ወጪዎች የሚውል ከሆነ፣ ብድሮችን ይሰርዛል፡፡  

አሁን ላይ ባለ በማንኛውም እየተሳተፍ ባለ የኤስ.ቢ.ኤ (SBA) 7(a) አበዳሪ ወይም በፌደራል መንግስት በኩል ኢንሹራንስ 
በተገባለት ተቋም ፣ ወይም በፌደራል መንግስት በኩል ኢንሹራንስ በተገባለት የክሬዲት ህብረት እና የእርሻ ክሬዲት 
ሲስተም ተቋም በኩል ማመልከት ይችላሉ፡፡ የአካባቢዎን አበዳሪ በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ አለመሳተፉን በቅድሚያ 
ይጠይቁ፡፡ በአካባቢዎ ያለን አበዳሪ ለማግኘት ይህንን የኤስ.ቢ.ኤ (SBA አበዳሪዎች የድህረ-ገጽ ማገናኛ መገልገያ (SBA’s 
Lender Match online tool) ይጫኑ፣ 

ማወቅ የሚገባዎት 

• የኤስ.ቢ.ኤ (SBA) ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር ፕሮግራም (SBA Economic Injury Disaster Loan (EIDL) 
Program) እስከ ዲሴምበር 31፣ 2021 ወይም ክፍያዎች እስኪያልቁ ድረስ መልሶ ተፈቅዷል፡፡  

• የኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር ፕሮግራም ማመልከቻ በድህረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ፤ እናም እዚህ ጋር መገኘት 
ይችላሉ፡፡ 

• የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም እስከ ማርች 31፣ 2021 ተራዝሟል፡፡ 

• የሁለተኛ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም አህን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ለተጎዱ ቢዝነሶችና ለትርፍ ለማይሰሩ እና 
ከ300 በታች ሰራተኞች ላሏቸው ድርጅቶች የሚቀር ብድር ተገቢነትን አጠቃሏል፡፡  

• 10 እና ከእዛ በታች ሰራተኞች ላሏቸው በጣም ትንንሽ ለሆኑ ቢዝነሶችና በጣም በተጎዱ ቦታዎች ላሉ ትንንሽ 
ቢዝነሶች ወደ-ጎን የተተወ አለ፡፡  

• በሬስቶራንት እና በእንግዳ መቀበል ኢንደስትሪ ውስጥ ላሉ ሰራተኞች ከአማካኝ የአጠቃላይ የወር ክፍያ 
እስከ 3.5 እጥፍ የሚጨምር ክፍያን ይፈቅዳል፡፡  

• ከ$150,000 እና በታች ላሉ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራሞች ቀለል ያለ የስረዛ ሂደት፡፡  

ተጨማሪ ጥያቄዎች እና የቋንቋ አገልግሎቶች 

የትንንሽ ቢዝነሶች አስተዳደር : ስለ ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ድህረ-ገጻቸውን ይጎብኙ፣ 
www.sba.gov እናም የሚፈልጉትን ቋንቋ "Translate" የሚለውን ቁልፍ በመንካት ይምረጡ፡፡  

የዋሺንገተን የትንንሽ ቢዝነሶች እድገት ማአከል :  ስለ የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም ማመልከቻ የድህረ-ገጽ 

ስበሰባዎች ተጨማሪ ለማወቅ ወይም ያለምንም ክፍያ ከቢዝነስ አማካሪ ጋር ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ መንገድ 

ለማውራት ከፈለጉ፣  እባክዎ የዋሺንገተን የትንንሽ ቢዝነሶች እድገት ማአከልን በድህረ-ገጻቸው፣ www.wsbdc.org ይጎብኙ 
ወይም በ(833) 492-7232 ይደውሉላቸው፡፡   

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loans
https://covid19relief.sba.gov/#/
http://www.sba.gov/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.wsbdc.org&d=DwMFaQ&c=L93KkjKsAC98uTvC4KvQDdTDRzAeWDDRmG6S3YXllH0&r=tBS2X1JPH-2mui4L1vmcHuwlrT7kAaATRnhJqpV4amc&m=XJTRsj2ubVMaYJRcMEMnqIaWC28J4YWtkAQiyTvdxos&s=DeRzEMokLePcoF66Rv2l7neG3SSfpBO3CS4vmHjTGSA&e=


ከእነዚህ ውስጥ የትኘውንም ፕሮግራም መጠቀም ካስቸገርዎት ወይም ተጨማሪ ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ ቶማስ ማዮ 
የተባለውን ሰራተኛዬን በ Thomas.Mayo@mail.house.gov ለማናገር አያመንቱ፡፡  

 

ማ ሳሰ ቢያ :  ይህ  መረ ጃ ከትሬዠሪ  ( የገንዘብ ሚኒስ ቴር )  ወይም ኤስ.ቢ.ኤ (SBA) በሚወጡ አዳዲስ ህጎች ወይም ተጨማሪ 

ደምቦች ምክኒያት ሊቀየር ይችላል፡፡  

mailto:Thomas.Mayo@mail.house.gov

