የአውሮራ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጁን 9፣ 2020
የአውሮራ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር ምንድነው?
የአውሮራ ከተማ የአውሮራ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር የጀመረው ከአደምስ እና ከአራፓሆ
አውራጃዎች የቀረቡት የ CARES ሪሊፍ ፈንዶች በ COVID-19 ወረርሽኝ እና በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት
ለቢዝነሶች እና ለበጎ ፈቃድ ድርጅቶች የ 6 ሚሊዮን ዶላር በገንዘብ መልክ የኢኮኖሚ ድጋፎችን ለማቅረብ
ነዉ፡፡
የመርሃግብሩ ዓላማ ምንድን ነው?
ፈንድዎቹ በሕብረተሰቡ የጤና ቀውስ ሳቢያ የገንዘብ ችግርን ወይም የአሰራር መዛባት ያመለከቱትን አነስተኛ እና
መካከለኛ ቢዝነሶች እንዲሁም የበጎ ፈቀድ ድርጅቶች ላይ ያተኮረ ነው ፡፡ አላማው እንደገና ለመክፈት እና / ወይም
ደንበኞቻቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማገልገል የቢዝነስ እቅዶቻቸውን ወይም መገልገያዎቻቸውን ለማሻሻል
ለሚሞክሩ ቢዝነሶች እና የበጎ ፈቀድ ድርጅቶች ድጋፍ መስጠት ነው።
ምን ዓይነት እርዳታዎች ይገኛሉ?
አመልካቾች እስከ 15,000 ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ ፡፡
ማመልከት የሚችለው ማን ነው?
ብቁነት ያላቸው ቢዝነሶች፤ በአውሮራ ከተማ የሚገኙ፣ ከጃንዋሪ 1፣ 2020 በፊት የተቋቋሙ ፣ በ 2019 አጠቃላይ
ገቢ ከ 5 ሚሊዮን ዶላር በታች ያስገኙ ፣ 100 ወይም ከዚያ በታች ሠራተኞች ያላቸው ፣ የአውራ የንግድ ፈቃድ
ያላቸው ፣ በጥሩ አቋም ላይ የሚገኙ እና የቢዝነሱ 50% በአውሮራ ነዋሪ የተያዘ መሆን፣ 50% ጠቅላላ ገቢ
የሚያገኙት የአውሮራ ተወላጅ መሆን ወይም 50% የሚሆኑት ሠራተኞች የአውሮራ ነዋሪ መሆን ከሚሉት
መሰፈርቶች ዉስጥ አንዱን የሚያሟሉ መሆን ይጠበቀባቸዋል፡፡
ብቁነት ያላቸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በአውሮራ ከተማ ዋና መሥሪያ ቤት ወይም ዋና ጽ / ቤት ያላቸው ፣
በኮሎራዶ ዋና ጽ / ቤት እንደ በጎ አድራጎት ድርጅት የተመዘገቡ ፣ የአውሮራ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ በ COVID19 የተጎዱትን እና በአዲሱ የህዝብ ጤና መመሪያዎች ላይ የሚያተኩሩ መርሃግብሮችን የሚያሳዩ ፣ የ 2018 ወይም
የ 1990 የ IRS ቅጽ 990 ያላቸው እና ከአውሮራ-ዴንቨር የሜትራፖሊቲኣን ክልል ውጭ ጉልህ አገልግሎቶችን
የማይሰጡ ብሔራዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ያልሆኑ መሆን ይጠበቀባቸዋል ።
ማመልከት የምችለዉ መቼ ነው?
የማመልከቻ ሂደቱ ጁን 15 በ AuroraGov.org/AER ላይ የሚከፈት ይሆናል። የማመልከቻው ማብቂያ ቀን
11:59 p.m. ጁን 22 ይሆናል።
ዝቅተኛውን መስፈርት የማሟላ ከሆነ፣ ወድያው ለገንዘብ ድጋፋ ብቁ እሆናለሁ?
የለም። ያለው የገንዘብ ድጋፋ አነስተኛ ሲሆን ፣ ውድድርም ያለበት መርሃግብር ነው ፣ ስለሆነም ተጨማሪ
ሁኔታዎች እነሱም፡ የንግድ ሥራው ተዘግቶ የቆየበት ጊዜ ወይም ምን ያህል አገልግሎቱ እነደተገደበ እንዲሁም
በሌሎች ልገሳዎች ወይም የብድር ፕሮግራሞች አማካይነት ያገኘው የገንዘብ መጠን ካለ ምን ያህል እንደሆነ
የሚገመገሙ ይሆናሉ ፡፡

ዝቅተኛውን መስፈርት ያሟላሁ እንደ ሆነ፣ ምን አይነት ተጨማሪ ሰነዶች ማቅረብ ይጠበቅብኛል?
የድጋፍ ገንዘቡ በማመልከቻዉ ውስጥ ለተዘረዘሩ እና ቢዝነሶች ደህንነታቸውን በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሰሩ
እንዲሁም በስቴት እና በትራይ-ካውንቲ የጤና መመሪያዎች መሠረት ለተወሰኑ ብቁ ለሆኑ እንቅስቃሴዎች የክፍያ
ካሳ የሚሰጥ ይሆናል። ቢዝነሶች እና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ተገቢነት ላላቸው እንደ PPE ፣ያለ ንክኪ የሚደረጉ
የክፍያ ሥርዓቶች ፣ የፈጠራ ቁሳቁሶች እና አቅርቦቶች ወይም ሌሎች የመሰረተ ልማት ቁሳቁሶች የፈንዶች ወጪ /
ክፍያን የሚያሳዩ ሰነዶችን ለማቅረብ ዝግጁ መሆን አለባቸው። የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች (ማለትም ፣ ለኪራይ
ወይም ለመገልገያዎች) ከተጠየቁ እና ሌሎች ፈንዶች (PPP ፣ EIDL) ከተቀበሉ ፣ ሌሎች የገንዘብ ምንጮች ወጪ
ለሆኑባቸው እንቅስቃሴዎች ድጋፍ የማይሰጡ መሆናቸውን ለማሳየት ሰነዶች (እንደ ደረሰኞች ወይም ሪሲት ያሉ)
መቅረብ አለባቸው።
የድጋፍ ፈንዶችን እንዴት መጠቀም እችላለሁ?
የድጋፍ ፈንዶች፣ ለእንቬንተሪ፣ ለመገልገያዎች ፣ ለግል መከላከያ መሣሪያዎች ፣ ከ COVID-19 ጋር ለተያያዙ
ተጨማሪ ወይም አዲስ መሠረተ ልማቶች የሚውሉ ፈንድዎች እና ያለ ንክኪ የሚደረጉ የክፍያ ሥርዓቶች ፣ ጥቅም
ላይ ሊውሉ ይችላሉ ፡፡ የድጋፍ ገንዘቦች የካሳ ክፈያዎችን ከተገቢው የሰነድ ማስረጃ ጋር መሰረት ባደረገ መልኩ
የሚሰጡ ይሆናሉ ፡፡
ለቀድሞው የአውሮራ የኢኮኖሚ እርዳታ ብድር እና የገንዘብ ድጋፍ መርሃግብር አመልክቼ ከነበር ወይም
ለፌደራል ዕርዳታ ካመለከትኩ፣ ለዚህ ፕሮግራም ማመልከት እችላለሁ?
አዎ ፣ ነገር ግን የሚሰጠዉ የዚህ መረሃግብር የገንዘብ ድጋፍ በሌሎች መረሃግብሮች የተደገፉትን ወይም በቢዝነሶች
/ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ዕርዳታ ላይ ተጨማሪ ድጋፍ አይሰጥም ፡፡ አመልካቾች በማመልከቻው ውስጥ
የተቀበሉትን ሌሎች የገንዘብ ድጋፎችን ሁሉ እና ገንዘቡ እንዴት ስራ ላይ እየዋለ እንደሆነ ማካተት አለባቸው ፡፡
ጥያቄዎች ያሉኝ ከሆነስ?
በ AER@auroragov.org ላይ ኢሜይል ያድርጉልን ፡፡ በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽ በርካታ የቅድመ-ማመልከቻ ድረ
ገጾች መርሃግብር ይያዛሉ ፡፡ ለመመዝገብ AuroraGov.org/AER ን ይጎብኙ እና የ አውሮራ-ደቡብ ሜትሮ አነስተኛ
የቢዝነስ ልማት ማዕከል ድረ ገጽን ሊንክ ይጫኑ ፡፡

