
 

 

 

 

ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ 

 

 

 

 

 

ትግርኛ፡ ሓባሪ ትርጉም 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

መምርሒታት ትርጉም 
 

እዚ መመልከቲ ወይ መተግበሪ ዘይኮነ፡ ካብ ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ ጋፕ ፈንድ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንኣሽቱ 

ትካላት ንግዲ ንምርካብ ብኢንተርነት ንዘመልክቱ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ መመርሒ 

ትርጉም’ዩ። 

እቶም ኣብቲ ብኢንተርነት ዝምላእ መመልከቲ ዘለው ሕቶታትን ብርክት ዝበለ ኣማራጺ ዘለዎም 

መልሲታትን ካብ ቋንቋ ኢንግሊዘኛ ናብ ትግርኛ ተቐይሮም ኣለው።  

እቲ መመልከቲኹም ድማ መተግበሪ መመልከቲ ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ ጋፕ ፈንድ ተጠቒምኩም ኣማልኡ። 

ጠለብኩም ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ክትገብሩዎ ትኽእሉ።  

እቲ መመልከቲ ኣብ፥ https://energizecolorado.com/gap-fund/ ትረኽቡዎ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ናብ መመልከቲ ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ ጋፕ ፈንድ እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም! 

 

እዚ መመልከቲ፡ ብጥዕናዊ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝተሃሰዩ ኣናኣሽቱ ትካላት ንግዲ ዝጥምት’ዩ። 

እዚ ድማ፡ ‘ቀዲሙ ዝመጽአ ቀዲሙ ይተኣናገድ’ ብዝብል ኣተሓሳስባ ዘይኮነ ብመሰረት እቲ ፈንድ 

ቀዳምነት ዝህቦም ዓውድታትን ስርዓት መመዘንን ዝዕቀን’ዩ። ካልኦት ትካላት ንግዲ እቲ ጋፕ ፈንድ ካብ 

ዝህቦ ገንዘብ ንላዕሊ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ።   

ተጠቀምቲ እዚ ዕድል ዝኾኑ፡ ካብታ ዘመልከቱላ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ዘለው ሸሞንተ መዓልታት ውሳነ እቲ 

ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክፈልጡ ይግበር።  

እቲ ዝወሃብ ሓገዝ 

• ክሳብ 35 ሽሕ ዶላር ዝበጽሕ ልቓሕ፣ ሓገዝ ወይ’ውን ልቓሕን ሓገዝን  

• እኹል ገንዘብ እንተሃልዩ ዘይምለስ ክሳብ 15 ሽሕ ዶላር ዝበጽሕ ገንዘብ ሓገዝ ነቲ ብቑዕ ስራሕ 

ንግዲ ይወሃብ  

• ተወሳኺ 20 ሽሕ ዶላር ድማ ብዝተሓተ መጠን መወለድ ዝኽፈል ይወሃብ 

• እቶም ትካላት ንግዲ ነቲ ዘቕረቡዎ መመልከቲ ምስ ዝግምግምን ንዕኡ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ 

ወይ’ውን ልቓሕ የድሊ ድዩ ዝብል ዘጽንዕ ንኸስቢ ዘይተጣየሸ ትካል ክተኣሳሰሩ ይግበር 

• እዚ መመልከቲ ዝኾነ ትካል ድጎማ ወይ’ውን ልቓሕ ክወስድ ዘገድድ ኣይኮነን። እቲ ናይ ንግዲ 

ትካል ነቲ ዝቐርበሉ ልቓሕ ወይ ሓገዝ ገንዘብ ክቕበሎን ክነጽጎን ይኽእል። 

 

 

 

 

 

 

 



ከመይ ተመልክት?  

1. መሕትት ቅጥዒ ብቑዕነት ኣእትው 

እዚ ቅጥዒ እቲ ናይ ንግዲ ስራሕኩም ዘድልዮ ሓገዝ ብቕልጡፍ ንምፍላጥ ዝሕግዙ ሓሙሽተ ሕቶታት 

ዝሓዘ እዩ። እቶም ንከመልክቱ ብቑዓት ዝኾኑ ሓገዝ ንምርካብ ውሕስና ኣይወሃቦምን። እኳ ድኣ 

ብቑዕነትኩም እቲ ቅጥዒ ኣማሊእኹም ምስ ኣቕረብኩም ዝውሰን’ዩ።  

2. ሙሉእ መመልከቲ ኣእትው 

እቶም ብቑዓት ዝኾኑ ትካላት ንግዲ ክቕጽሉን ሙሉእ ቅጥዒ መመልከቲ ‘ጋፕፈንድ’ ክመልኡን ይኽእሉ። 

አዚ ብዛዕባ እቲ ንግድን ዝሓቶ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሓገዝን ዘብርህ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። እዚ መመልከቲ 

ዲጂታላዊ ሰነዳት ከተቕርቡ ዘፍቅደልኩም ኮይኑ፡ ክንደይ ዝኣክልን እንታይ ዓይነት ሓገዝ የድልን ዝብል 

ንምንጻር ክሕግዝ እዩ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ድሕሪ 8 ሳምንታት ይፍለጥ።  

3. ምዕቃብን ምጥቕላልን 

ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓት እቲ ዝጀመርኩምዎ መመልከቲ ዓቂብኩም (ሴቭ ጌርኩም) ብምጽናሕ 

ተመሊስኩም ክትቕጽሉዎ ትኽእሉ። ኩል ግዜ ግን ‘ሴቭ’ ዝብል መልጎም ጠዊቕኩም እቲ ዝጀመርኩምዎ 

ስራሕ ከም ዝሰነድኩምዎ ከተረጋግጹ ይግባእ። እቲ ቅጥዒ ኣብ እትልእኩሉ ግዜ ድማ ‘ሳብሚት’ ዝብል 

መልጎም ተጠቐሙ። ድሕሪኡ ግን እርማት ክትገብሩ ኣይትኽእሉን። 

4. ኣመልክት 

ኩሉ ነገር ምስ ወዳእኩም፡ ‘ንሓገዝ ኣመልክት’ ዝብል መልጎም ጠውቑ። እዚ ኣብቲ መረጋገጺ ብቑዕነትን 

መመልከቲ ቅጥዕን ክትጅምሩ ከለኹም ብኣንፈት ጸጋም ይርከብ። 

5. ደረጃ ዘሉምሉ ኩነታት ምፍላጥ  

እቲ እትመልኡዎ ቅጥዒ ኣብ መስርሕ እናሃለወ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ክበጽሐኩም’ዩ። ዝበጻሕኩምኦ 

ደረጃ’ውን ምርኣይ ትኽእሉ። ነቲ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝምልከት ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ድሕሪ 8 

ሳምንታት ክበጽሐኩም’ዩ።  

 

 

 



ሕቶታትን ሓገዝን 

• ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት 

መመልከቲ ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ ጋፕ ፈንድ ንምምላእ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ በቶም ብተደጋጋሚ 

ዝለዓሉ ሕቶታት ጀምሩ። 

• ናይ ሓገዝ ማእከል 

ኣብቶም ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት ንዘይተመለሱ ሕቶታት ዝምልከት ክትሓቱ እንተደሊኹም ድማ፡ 

ናብቲ ናይ ሓገዝ ማእከል ክትድሃዩ ትኽእሉ [ካብ ንጉሆ ሰዓት 6፡00 ክሳብ ምሸት ሰዓት 6፡00 ሸውዓተ 

መዓልታት]። 

ቑጽሪ ቴሌፎን፡ 1-800-471-0628 

ኢሜይል፡ GapFundSupport@energizecolorado.com 

 

ሕቶታት ብቕዓት 

1. እቲ ሓገዝ ደልዩ ዘመልክት ዘሎ ትካል ንግዲ ኣብ ኮሎራዶ ዝርከብ ድዩ? 

☐ እወ፤ እቲ ናይ ንግዲ ትካል ኣብ ኮሎራዶ’ዩ ዝርከብ። እዚ ብመሰረት ሕጊ ኮሎራዶ ዝተመዝገበን 

ብኣግባቡ ዝኸይድ ዘሎን’ዩ። 

☐ እወ፤ ኣነ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብር ወናኒ እዚ ትካል’የ፤ ነዚ ድማ መለለዪ መንነትን ሕጋዊ መረጋገጽን 

ከቕርብ ይኽእል። 

☐ ኣይፋል 

2. ሰራሕኛታት እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ትሕቲ 25 ድዮም? 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

3. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዝሰዓበ ቑጠባዊ ጸገም በጺሑዎ ድዩ? 



☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

4. ልኡኽ ወይ ፕሮግራማት እቲ ንመኽሰብ ዘይተጣየሸ ትካል ብቐጥታ ንቑጠባዊ ዕብየት ዝሕግዝ ድዩ? 

☐ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ንትርፊ ዝቖሙ እምበር ዘየትርፉ ኣይኮኑን 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

5 እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ኣብ ኢንዳስትሪ ካናቢስ ዝተዋፈረ ድዩ? 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



መመልከቲ ጋፕ ፈንድ (ሓገዝ ገንዘብ) 

1. ሽም እቲ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ  

 

 

2. በጃኻ ዝነኣሰ ንግዲ እንታይ That works ብሓጺሩ ግለጹ (250 ናይ መለለይ ወሰን - ዝበለጸ 

ዝርዝር ድሕሪ Will be asked) 

_____________________________________________________________________ 

3. ዓይነት እቲ ናይ ንግዲ ትካል ምረጽ [በጃኹም ሓደ ይምረጹ] 

☐ ብሕታዊ ዋንነት 

☐ ንኡሽቶ ኮርፖሬሽን 

☐ ኮርፖሬሽን ሲ 

☐ ሕብረት ሽርክና 

☐ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል 

☐ ውሱን ሽርክና 

☐ ማሕበር ውሱን ሽርክና 

☐ ንትርፊ ዘይተጣየሸ ማሕበር 

☐ ንትርፊ ዘይተጣየሸ ሽርክና 

☐ ካልእ፤ በይዝኦም የብራህርሁዎ  

 

 

4. መለለዪ ኮድ ንትርፊ ዘይተጣየሸ  ኣይኣርኤስ ኣቕርቡ [ንትርፊ ንዘይተጣየሹ ጥራሕ]  

 

 

5. ዓይነት ቑጽሪ መለለዪ መንነት ፌደራል እቶም ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ሕረዩ? 

☐ ቑጽሪ መለለዪ መንነት ኣስራሒ  

☐ መለለዪ ቑጽሪ ማሕበራዊ ውሕስና 

☐ ቑጽሪ መለለዪ ውልቀሰብ ከፋሊ ግብሪ  



 

6. መለለዪ ቑጽሪ ፌደራል እቲ ንግዲ ትካል ኣቕርብ 

 

 

7. ናይ መጀመርታ ስም  

 

 

8. ናይ ኢሜይል ኣድራሻ 

 

 

9. ሽም ወናኒ ንግዲ / ዋና ዳይሬክተር ንትርፊ ዘይተጣየሰ ትካል/ ኣባል ቦርድ [ወይ ካልእ] 

 

 

 

10. እዚ ትካል ንግዲ ስራሕ ካብ ዝጅምር ክንደይ ዓመት ወይ ኣዋርሕ ገይሩ? 

 

ዓመታት፡ _______________________________________________________________________________ 

 

ኣዋርሕ፡ __________________________________________________________________________________ 

 

11. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ብሰራሕተኛ ዝውነን ድዩ? ወይ ድማ ሰራሕተኛ እቲ ትካል ንግዲ ዋና 

ድዩ? (እዚ፡ ነቶም ንትርፊ ዘይተጣየሹ ወይ’ውን ብሕታዊ ወነንቲ ኣይሓቁፍን) 

 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

☐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዋንነት ሰራሕተኛ ይሰጋገር ኣሎ 

 

 



 

 

እዚ ንብሕታዊ/ ውልቀ ወነንቲ ጥራሕ ይምልከት 

 

ኣነ፡ ሓገዝ ደልየ ዘመልክት ዘለኹ ድማ ዜጋ ኣመሪካ ወይ’ውን ሕጋዊ ቀዋሚ ነባሪ ምዃነይ የረጋግጽ። 

ወይ’ውን ብኻልእ መገዲ ብመሰረት ሕጊ ኣመሪካ ብሕጋዊ መገዲ ዝነብር እየ። ብመሰረት ሕጊ እዛ ሃገር፡ 

ቅድሚ እዚ ጥቕሚ ምርካበይ ሕጋዊ ነባሪ ኣመሪካ ምዃነይ ከረጋግጽ ከም ዘለኒ ይርዳእ [ሲ. ኣር.አ ኤስ. 

24-76.5-103]። ብተወሳኺ፡ ናይ ሓሶት፣ ፈጠራዊ ወይ ድማ መታለሊ ቃል ወይ’ውን ውክልና ምቕራብ 

ብመሰረት ሕጊ ገበን ኮሎራዶ፤ ዝተመሓየሸ ሕጊ 18-8-503 ብኻልኣይ ዲግሪ ዘቕጽዕ ምዃኑን በዚ ቃለ 

መሓላ የረጋግጽ። 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

ሓደ ካብቶም ቐጺሎም ዝተዘርዘሩ መረጋገጺ ሰነዳት እቲ ሓደ ኣተሓሕዝ፥ 

• ዝተሓደሰ ፍቓድ መዘወሪ ኮሎራዶ ወይ ብክፍሊ እቶት ኮሎራዶ ዝተፈቐደ መለለዪ መንነት 

• ሕጋዊ ፓስፖርት ኣመሪካ 

• መለለዪ ካርድ መከላኸሊ ኣመሪካ ወይ መለለዪ ካርዲ ጽግዕተኛ መከላኸሊ ሰራዊት 

• መለለዪ ካርዲ መርከበኛ ነጋዴ ኣመሪካ 

• መለለዪ ሰነድ ተወላዲ ኣመሪካዊ ቀቢላ 

• ሕጋዊ ፓስፖርት ወጻኢ ሃገርን ስእልን ወይ’ውን ናይ ኣመሪካ ቪዛ ዘለዎ / 94 

• ሰርተፊኬት ዜግነት ምስ ፎቶ (ትሕቲ 20 ዓመት ንዝኾነ) 

• ሕጋዊ ሰነድ ፍቓድ ሰራሕተኛታት / ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ  

• ስደተኛ / ሓታቲ ዕቑባ / 94 ምስ ስእሊ 

• ሕጋዊ / 551 ፍቓድ መንበሪ  

 

 

 



 

 

 

 

ቦታ 

1. እቲ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ዝርከበሉ ኣድራሻ፣ ከተማ፣ ግዝኣት ፣ ናይ ፖስታ ኣድራሻ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. ናይ ኢሜይል ኣድራሻ እቲ ንግዲ ትካል ፣  ከተማ ፣  ግዝኣት ፣ ናይ ፖስታ ኣድራሻ (ዝተፈለየ 

እንተኾይኑ) 

 

 

3. እቲ ናይ ንግዲ ትካል ኣብ ገጠር ከባቢ ኮሎራዶ ድዩ ዝርከብ? ነዚ ካርታ ተጠቒምኩም 

ትኽክለኛ ኣድራሻ እቲ ትካል ኣነጽሩ 

 

☐ ገጠር 

☐ ሓውሲ ገጠር 

☐ ገጠር ኣይኮነን 

ኢንዳስትሪ 

1. ስርዓት ምደባ ኢንዳስትሪ ሰሜን ኣመሪካ (ኮድ ኤንኤኣይሲኤስ) ብምጥቃም፡ እቲ ንኡሽቶ ትካል 

ንግዲ ዝተዋፈረሉ ኢንዳስትሪ ኣነጽሩ። ዝተዋደደ ዝርዝር ኣብዚ ከምኡ’ውን ኣብቲ ናይ መአለሺ 

መልጎም ክትረኽቡዎ ትኽእሉ፤ 

 

 

2. እቲ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ዝነጥፍ ድዩ? 

 



☐ ኣይፋል፤ ኣይኮነን 

☐ እወ ኣብ ኢንዳስትሪ ሆቴል፣ መዕረፊ ኣጋይሽን ሎጅን 

☐ እወ ኣብ ኢንዳስትሪ መግቢ፣ መስተን ሬስቶራንትን 

☐  እወ ኣብ ኢንዳስትሪ ስኪ  

☐  እወ ኣብ ናይ ውልቂ መስሕብ ጉዕዞን ቁማርን (ካዚኖ) 

☐  እወ ኣብ ኢንዳስትሪታት ምዝንጋዕ ግዳም 

☐  እወ ምስ ቱሪዝም ኣብ ዝትሓሓዝ ኢንዳስትሪታት መጓዓዝያ  

☐  እወ ምስ ቱሪዝም ኣብ ዝተሓሓዝ ኢንዳስትሪ ትርቻረ 

☐  እወ ኣብ ኢንዳስትሪ ዕድጊት  

☐  እወ ኣብ ባህላዊ ፍጻሙታትን ቐረባትን  

☐  እወ ኣብ ካልእ ቱሪዝም 

 

ካልእ እንተሃልዩ ኣብራህርሁዎ 

 

 

ልኡኽን ፕሮግራምን ንትርፊ ዘይተጣየሸ ትካል ብኸመይ ንንኣሽቱ ትካላት ንግድን ቱሪዝምን 

ወይ’ውን ቑጠባዊ ዕብየት ክሕግዝ ከም ዝኽእል ኣብርሁ። (ንትርፊ ዘይተጣየሹ / ገበርቲ ሰናይ 

ጥራሕ) 

 

 

 

 

ዕዮ / ስራሕ (ንወነንቲ’ውን የጠቓልል) 

1. ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ እቲ ትካል ንግዲ ንክንደይ ዝኣኽሉ ናይ ሙሉእ ግዜን ናይ ትርፊ ሰዓትን 

ሰራሕተኛታት ዕድል ፈጢሩ? ብውልቂ ዝኮናተሩ / ሰራሕተኛታት 1099 ኣይትሕወሱዎም። 

ኣብ ቱሪዝም ዝተዋፈሩ ትካላት ግን ኣብ ዕረፍቲ ዘለው ሰራሕተኛታቶም ክቐጽሩዎም 

ይኽእሉ’ዮም። 



  ናይ ሙሉእ ጊዜ ሰራሕተኛታት፡ 

 

 

 ናይ ትርፊ ሰዓት ሰራሕተኛታት  

 

 

2. ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ክንደይ ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ነኪኻ/ኺ? ብውልቂ 

ዝተኾናተሩ / ሰራሕተኛታት 1099 ክሕወሱ ይኽእሉ። 

 

ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛታት፡ 

 

 

ናይ ትርፊ ሰዓት ሰራሕተኛታት  

 

 

3. ክንደይ ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ክትቐጽሩ እናኽኣልኩም ግን ድማ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 

ክትገብሩዎ ኣይክኣልኩምን? ብውልቂ ዝተኾናተሩ / ሰራሕተኛታት 1099 ክትሓውሱ ትኽእሉ። 

 

ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛታት፡ 

 

 

ናይ ትርፊ ሰዓት ሰራሕተኛታት  

 

 

 

 

 

 



 

መሓዙት ድጋፍ ንግዲ 

1. ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ኣቕረብቲ ፋይናንስ’ዮም። እቲ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ሓቢሩዎ ዝሰርሕ 

መሓዛ ፋይናንስ እንተሃልዩ ወይ’ውን ብሓባር ንምስራሕ ዝመርጾ እንተሃልዩ ፍለዩ። ካብዚኦም 

ሓደ ድማ ምረጹ፥ 

 

☐  ዞባ 1 - ሰሜን ምብራቓዊ ኮሎራዶ ቢኤልኤፍ 

☐  ዞባ 5 - ኮርፖሬሽን ልምዓት ፕሬሪ 

☐  ዞባ 6 - ኢንተርፕራይዝ ልምዓት ደቡብ ምብራቕ ኮሎራዶ 

☐  ዞባ 7 - ጎረቤት ስራሕቲ ፕዌብሎ 

☐  ዞባ 8 - ጉጅለ ሃፍቲ ልምዓት ሽንጥሮ ሳን ሉዊስ 

☐  ዞባ 9 - ቑጠባዊ ልምዓት ዞባ ደቡብ ምዕራብ ኮሎራዶ 

☐  ዞባ 10 - ማሕበር ቑጠባዊ ሓገዝን ትልምን 

☐  ዞባ 11 - ኮርፖሬሽን ልምዓት ንግዲ ምዕራባዊ ኮሎራዶ 

☐  ዞባ 12 - ፈንድ ልቓሕ ሰሜን ምዕራብ 

☐  ዞባ 13 - ኮርፖሬሽን ልምዓት ላዕለዋይ ኣርካንሳስ 

☐  ፈንድ ኢንተርፕራይዝ ኮሎራዶ 

☐  ምንጪ ልቓሕ ኮሎራዶ 

☐  ድሪም ስፕሪንግ 

☐  ናይ መጀመርያ ፈንድ ማሕበረሰብ ደቡብ ምዕራብ 

☐  ፋይናንስ ሲኢዲኤስ  

☐  ኣርኤምኤምኤፍኣይ 

 

2. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ምስ ሓገዝ ንግዲ፣ ፕሮግራም ስልጠና፣ ዘቕርብ ትካል ወይ ውልቀሰብ 

ድዩ ዝሰርሕ ዘሎ? ምስዚ ዝሰማማዕ ምረጽ። 

 



☐ መርሃ ግብሪ ምሕደራ ስራሕቲ ንግዲ  

☐ ማእከል ልምዓት 

☐ ምህዞ ስራሕ ንግዲ 

☐ መሓዛ ትልምን ስትራቴጂን ቢዝነስ 

☐ ትካል ዓቕሚ ገንዘብን ምሕደራን 

☐ ትካል መጽናዕትን ዕዳጋን 

 ☐ ካልእ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ንብውልቀ ዝውነኑን ንግድን ጥራሕ 

ስነ ህዝቢ / መፍለዪ ሓበሬታ 

1. እዚ ንኡሽቶ ትካል ብጓል ኣንስተይቲ’ዶስ ብደቂ ኣንስትዮ ይውነን? 

☐ ኣይፋል 

☐ እወ ካብ 91 – 100 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 81 – 90 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 71 – 80 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 61 – 70 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 51 – 60 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 41 – 50 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 31 – 40 ሚኢታዊት  

☐ እወ ካብ 21 – 30 ሚኢታዊት  

☐ እወ ትሕቲ 20 ሚኢታዊት 

 

2. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ብገዲም ድዩ ብገዳይም’ዩ ዝመሓደር? 

 

☐ ኣይፋል 

☐ እወ ካብ 91 – 100 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 81 – 90 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 71 – 80 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 61 – 70 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 51 – 60 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 41 – 50 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 31 – 40 ሚኢታዊት  



☐ እወ ካብ 21 – 30 ሚኢታዊት  

☐ እወ ትሕቲ 20 ሚኢታዊት 

 

3. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ብዓሌቶም ወይ ዘርኦም ኣብ ንኣሽቱ ክፋላት ሕብረተሰብ 

ብዝስራዕ/ስርዑ ብውልቀሰብ/ደባትእዩ  ዝውነን’ዩ? 

☐ ኣይፋል 

☐ እወ ካብ 91 – 100 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 81 – 90 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 71 – 80 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 61 – 70 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 51 – 60 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 41 – 50 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 31 – 40 ሚኢታዊት  

☐ እወ ካብ 21 – 30 ሚኢታዊት  

☐ እወ ትሕቲ 20 ሚኢታዊት 

መልስኹም እወ እንተኾይኑ፡ ኣየናይ ከም ዝኾነ ኣተንብሁ (ምስኡ ዝኸዱ ኩሎም ምረጹ) 

               ☐ ኣመሪካዊ ህንዲ ወይ ድማ ተወላዲ ኣላስካን 

               ☐ ኤዥያዊ 

               ☐ ጸሊም ወይ ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ 

               ☐ ተወላዲ ሃዋን ወይ ድማ ካልእ ፓስፊክ ኣይላንዳዊ 

                ☐ ጻዕዳ 

                ☐ ካልእ 

                ☐ እንተዘይመለስኩ ይመርጽ 



 

4. እዚ ትካል ንግዲ ሂስፓኒክ ወይ ላቲኖ ተባሂሎም ብዝጽውዑ ውልቀሰባት ወይ ውልቀሰብ 

ዝውነን ድዩ? 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 

☐ እንተዘይመለስኩ ይመርጽ 
 

መልስኹም እወ እንተኾይኑ፡ ብጽሒት ዋንነትኩም ብሚኢታዊት ግለጹ 

 

☐ እወ ካብ 91 – 100 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 81 – 90 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 71 – 80 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 61 – 70 ሚኢታዊት 

☐  እወ ካብ 51 – 60 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 41 – 50 ሚኢታዊት 

☐ እወ ካብ 31 – 40 ሚኢታዊት  

☐ እወ ካብ 21 – 30 ሚኢታዊት  

☐ እወ ትሕቲ 20 ሚኢታዊት 

ንትርፊ ንዘይተጣየሹ ጥራሕ ዝምልከት 

1. መርሃ ግብርን ልኡኽን እቲ ንትርፊ ዘይተጣየሸ ትካል ብዓሌትን ዘርእን ንኣሽቱ ብዝኾኑ፣ ብደቂ 

ኣንስትዮ፣ ብገዳይም ንዝውነኑ ወይ ድማ ኣብ ገጠር ንዝርከቡ ትካላት ቐዳምነት ዝህቡ ድዮም? 

(ሓዲኡ ምረጹ) 
 

☐  ኣይፋል 

☐ እወ ብዓሌቶም ወይ ዘርኦም ንኣሽቱ ብዝኾኑ ውልቀሰባት ንዝመሓደሩ ትካላት ቐዳምነት 

ሂቡ የገልግል 

☐ እወ ብቐዳምነት ብደቂ ኣንስትዮ ንዝውነኑ ትካላት ይሕግዝ 

☐ እወ ብቐዳምነት ኣብ ገጠር ከባቢታት ንዝርከቡ ትካላት ንግዲ የገልግል 



☐ እወ ብቐዳምነት ብገዲም ወይ ገዳይም ንዝመሐዓደሩ ትካላት ንግዲ የገልግል 

ጠለብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ 

1. ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ዘጓነፎ ቑጠባዊ ሃሰያ እንታይ’ዩ? 

ዝተፈላለዩ መማረጺታት ክትሓርዩ ትኽእሉ። 

 

☐ ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ካብ 1 መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መልከቲ ዝመላእኹሉ 

ካብ ገዛ ከይትወጽኡ ዝብል መምርሒ ስለ ዝወረደ ኣታዊና ጎዲሉ 

 

☐  ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ካብ 1 መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ 

ዝመላእኹሉ መምርሒ ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላው ንምትብባዕ ብፍቓድና ትካልና ስለ ዝዓጸውና 

ኣታዊና ጎዲሉ 

 

☐ ካብ ሓደ መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝመላእኹሉ ጠለብ ዓማዊል ስለ ዝነከየ 

ኣታዊና ጎዲሉ 

 

☐ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ካብ 1 መጋቢት 2020 ጀሚሩ ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝመላእኹሉ 

ወጻኢታት መካየዲ ስራሕ ወሲኹ  

 

2. ካብ 1 መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝመላእኹምሉ ብጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 

ብዝተሓሓዝ ዝጎደለ ሓፈሻዊ እቶት [ብዶላር] 

 

 

3. ካብ 1 መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝመላእኹምሉ ብጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዘጋጠመ 

ወሰኽ ወጻኢታት [ብዶላር] 

 

 

4. ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዘጋጠመ ክሳራ ዘረጋግጽ ሰነድ ኣቕርቡ። ካብዚኦም 

ብውሑድ ሓደ ክማላእ ትጽቢት ይግበር።  
 



ናይ ባንክ መረጋገጺ 

ጸብጻብ እቶት መሸጣ 

ጸብጻባት ኣተሓሕዛ ሒሳብ  

ምዝገባ ግብሪ 

ቅዳሕ መዝገብ ፋይናንስ  

ቅብሊታት ወጻኢ 

መረጋገጺ ክፍሊት ወጻኢታት 

ካልእ  

 

 

5. ኣብዚ መመልከቲ እተቕርቡዎ ዘለኹም ክሳራን ወጻኢታትን ብኸመይ ብምኽንያት ጥዕናዊ ሓደጋ 

ኮቪድ-19 በጺሑ ዝብል ኣብራህርሁ። 

 

 

 

6. ጠቕላላ ዘጋጠመ ክሳራ ወይ ወሰኽ ወጻኢታት ዘረጋግጽ ሰነድ ብምቕራብ እቲ ኣሃዝ ከመይ ከም 

ዝተሰልሐ ኣረድኡ። እቲ ኣብዚ መመልከቲ ዘተሓሓዝኩምዎ ሰነዳት ነቶም ዘጋጠሙ ክሳራታት 

ወይ ወጻኢታት ብኸመይ የረጋግጹ? እቲ ዝሰዓበ ክሳራ እቶት ክተተሓሕዙ ከለኹም ካብ 1 

መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝመላእኹምሉ ዕለት ዘሎ እዋን፡ ምስቲ ቅድሚ ኮቪድ-

19 ምምጽኡ ዘሎ ግዜ መሰረታዊ ጸፍሒ እቶት ብምንጽጻር እታ ንመነጻጸሪ ዝተሓረት መሰረታዊ 

ጸፍሒ ግዜ ዝተመዘዘትሉ መርትዖ ኣብርሁ።  

 

 

 

 

7. ብልቓሕ ወይ ሓገዝ ዝወሃበኒ ገንዘብ ኣብቲ ኣብዚ መመልከቲ ቅጥዒ ንዝተነጸረ ንኡሽቶ ትካል 

ንግዲ ከም ዝውዕልን ኣብ ካልኦት ንጥፈታት ከም ዘይውዕልን የረጋግጽ። 
 

☐ እወ 

 



ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ፡ ብመልክዕ ልቓሕን ሓገዝን ኣስታት 15 ሽሕ ዶላር ሓገዝ ከምኡ’ውን 20 

ሽሕ ልቓሕ ብድማር 35 ሽሕ ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክገብር ይኽእል’ዩ። እቲ ብሓገዝ ዝውሃብ 

ገንዘብ ካብ 1 መጋቢት 2020 ክሳብ እዚ መመልከቲ ዝተመልአሉ ዕለት ኣብ ዘሎ ግዜ ብምኽንያት 

ኮቪድ-19 ካብ ዘጋጠመ ዝተጻረየ ክሳራ ገንዘብ ኣይዛይድን።  

 

ተጠቀምቲ እዚ ዕድል ንምዃን ዝበቕዑ ትካላት ንግዲ: እቲ ዝጠለቡዎ ልቓሕ ቅድሚ ምጽራይና 

ነቲ ዝለዓለ ክወሃብ ዝኽእል መጠን ልቓሕ ክወሃብ’ዩ። 

 

8. ጠቕላላ ጠለብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ (እንተበዝሐ 35 ሽሕ ዶላር) 

 

 

9. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ እቲ ዝረኽቦ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣብ ምንታይ ከውዕሎ መደብ ኣለዎ? 

(ምስዚ ዝኸይድ ኩሉ ምረጹ) 
 

☐ ኣብ ኣቑሑ 

☐ ደሞዝ 

☐ ክራይ / ትሕጃ 

☐ ካልኦት ቀወምቲ ወጻኢታት 

☐ ንናይ ውልቂ መከላኸሊ መሳርዕ 

☐ ንስራሕ ርእሰ ማል 

☐ ንትግባረ ማሕበራዊ ርሕቀት 

☐ን ዕዳ 

ካልእ (ኣብራህርሁዎ) 

 

 

 

10. እዚ ዕድል እንተረኺብኩም ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት እቲ ትካል ንግዲ ንክዓብን ካብ 

ዝኣተዎ ክሳራ ንክወጽእን ከመይ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ግለጹ።  

 



 

11. እቲ ትካል፡ በዚ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ መደቦም ከጽንሖም 

ወይ ክዕቅቦም መደብ ኣለዎ? 

 

 

12. እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ብዝረኽቦ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክንደይ ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት 

ንክቖጽር ትልሚ ሒዙ ኣሎ? 

 

 

ካልኦት ካብ ፌደራል፣ ክልልን ከባብያዊ ምምሕዳርን ዝመጽኡ ሓገዛት 

ቅድም ኢሉ ካብ ፌደራል፣ ክልል ወይ ከባብያዊ ምምሕዳር ሓገዝ ምርካብ፡ ኣመልካቲ ኢነርጃይዝ 

ኮሎራዶ ጋፕ ፈንድ ዘቕርቦ ሓገዝን ልቓሕን ድጋፍ ከይረክብ ኣየዐንቅፎን። ይኹን’ምበር እዚ ሕጂ 

ዝወሃብ ዶላር ቅድም ኢሉ ብፌደራል፣ ክልል ወይ ከባብያዊ ምምሕዳር ድጋፍ ተገይሩሎም ዝተክሓሱ 

ክሳራታት ወይ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝውዕል ኣይኮነን። 

እዚ ሓገዝ ገንዘብ ካብ ካልኦት ምንጪታት እኹል ሓገዝ ንዘይረኸቡ ትካላት ንግዲ’ዩ ቐዳምነት ዝህብ።  

 

1. ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓሓዝ ካብ ፌደራል፣ ክልል ወይ ከባብያዊ ምምሕዳር ዝረኸበ ትካል ንግዲ 

(ምስዚ ዝሰማማዕ ምረጹ) 

☐ የለን 

☐ ፕሮግራም ምውሓስ ደሞዝ ምምሕዳር ንኣሽቱ ንግዲ (ፒፒፒ ልቓሕ) 

 

እወ እንተኢልኩም፡ ፒፒፒ ዝተዋህበሉ ዕለት፡ ____________________________________ 

        መጠን ዝተዋህበ ፒፒፒ፡ ______________________________________________________________ 

☐ ልቓሕ ወይ ቐረብ ሓደጋ ቑጠባዊ ክሳራ ምምሕዳር ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ (ኢኣይዲኤል) 

 

እወ፡ እንተኢልኩም ኢኣይዲኤል ዝተዋህበሉ ዕለት፡ _____________________________________________ 



         መጠን ኢኣይዲኤል፡ _____________________________________________________________________________ 

☐  ካሕሳ / ክፍሊት ውሕስና ምቁራጽ ንግዲ  

 

እወ እንተኢልኩም፡ ክፍሊት ዝተቐበልኩምሉ ዕለት _________________________________________ 

 

መጠን ዝተዋህበኩም ካሕሳ / ክፍሊት፡ __________________________________________________________ 

 

☐ ካብ ፌደራል፣ ክልል፣ ከባቢያዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተረኸበ ልቓሕ 

ወይ ሓገዝ 
 

እወ እንተኢልኩም፡ ሽም እቲ ወሃቢ _____________________________________________________________ 

ዝተቐበልኩምሉ ዕለት፡ ___________________________________________________________________________ 

መጠን ዝተዋህበ ገንዘብ __________________________________________________________________________ 

 

☐ ካሕሳ / ክፍሊት ውሕስነት ስእነት ስራሕ (ንዋናታት ብሕቲ) 

 

እወ እንተኢልኩም፡ ዝተዋህበሉ ዕለት ___________________________________________________________ 

መጠን ዝተዋህበ ገንዘብ፡ ________________________________________________________________________ 

 

2. ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓሓዝ እዚ ንኡሽቶ ትካል ንግዲ ካብ ፌደራል፣ ክልል ወይ ከባቢያዊ 

ምምሕዳር ዝረኸቦ ጠቕላላ መጠን ሓገዝ ክንደይ’ዩ? ምንጪ እቲ ፈንድ፣ ዝተቐበልኩምሉ ዕለትን 

መጠን ገንዘብን ብንጹር ኣቐምጡ። 

 

 

 

3. ተወሳኺ ብዛዕባ ናጻ ናይ ሕጊ ድጋፍ፣ ፕሮግራማት ስልጠና ወይ’ውን ካልኦት ናጻ ሓገዝ 

ኣገልግሎት ንግዲ ዝበሉ ሓበሬታታት ካብ ኢነርጃይዝ ኮሎራዶ ክረክብ ይደሊ እየ። ኩሉ ኣንቢበ 

ድማ ተሰማሚዐ ኣለኹ። 
 

☐ እወ 

☐ ኣይፋል 



 

 

እዚ መመልከቲ ብምርካብ፡ ኣነ ክሳብ ዝርድኦን ዝኣምነሉን እዚ መመልከቲ ሓቂ፣ ዝተማልአን ግልጽ 

ከም ዝኾነ የረጋግጽ። ዝኾነ ናይ ሓሶት፣ ፈጠራዊ፣ መታለሊ ሓበሬታ ወይ’ውን ነቲ ሓቃዊ ነገር ምግዳፍ 

ብሓሶት፣ ምትላልን ናይ ሓሶት ጠለብ ብምቕራብን ወይ ካልእ ብዝብል ገበነኛ ከብለኒ ከም ዝኽእልን፣ 

ምምሕዳራዊ መቕጻዕቲ ከስዕብ ከም ዝኽእልን ይግንዘብ። (ኮድ ኣመሪካ ምዕራፍ 18 ክፍሊ 1001 

ከምኡ’ውን ምዕራፍ 31 ክፍሊታት 3729 – 3730ን 3801 – 3812) 

 

 

 

 

 

 

 


