
400 SW 152nd St., Suite 300, Burien, WA 98166  
Phone (206) 241-4647  • burienwa.gov/RepairGrants 

የመደብር-ፊት ጥገና የእርዳታ ፕሮግራም 

የእኛን ንቁ ትናንሽ የንግድ ማህበረሰቦች ከወረርሽኙ 
በኢኮኖሚ እንዲያገግሙ እና የገንዘብ ችግርን ለመቅረፍ 
ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት፣ የ City of Burien የመደብር-
ፊት ጥገና የእርዳታ ፕሮግራም ጀምሯል።   

በ የአሜሪካ የማዳኛ እቅድ ህግ (American Rescue Plan 
Act) በቀረበው የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ፣ ትናንሽ ንግዶች 
በማርች 3/ 2021 ወይም ከዚያ በኋላ በመደብር-ፊት 
በንብረት ላይ በመስኮት ወይም በበር መስታወት ላይ 
የደረሰውን ጉዳት ለመጠገን ለማገዝ እስከ $1,000 የሚደርስ 
የገንዘብ ድጋፍ እርዳታ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ። የገንዘብ ድጋፍ እርዳታ አሁን ያለውን የንብረት ውድመት 
ለመጠገን ወጪዎችን ለመሸፈን ወይም የንግድ ሥራ ባለቤቶች በውድመት ወይም በንብረት ወንጀል ምክንያት 
ላለፉት ጉዳቶች ከኪስ የከፈሉትን ወጪዎች ለመመልስ ይረዳል። 

ሁሉም የገንዘብ ድጋፍ እስኪያልቅ ድረስ ማመልከቻዎች ከአነስተኛ ንግዶች ላይ ይቀበላሉ። የማመልከቻው ፖርታል 
በዲሴምበር 19/ 2022 ተከፍቷል። burienwa.gov/RepairGrants 

አመልካቾች ከማመልከትዎ በፊት ብቁነትን፣ አስፈላጊ ሰነዶችን እና ተጨማሪ መረጃዎችን ከዚህ በታች እንዲገመግሙ 
ይበረታታሉ። ይህ እርዳታ የተሰረቁ እቃዎች ወይም የጥሬ ገንዘብ መጥፋትን አይሸፍንም። እንደ ግራፊቲ ያሉ በንግድ 
ህንፃዎች ላይ ለሚታዩ የንብረት ጥፋቶች እባክዎ የ City of Burien የግራፊቲ ማስወገጃ ፕሮግራምን ይጎብኙ.  

ብቁነት  
ንግዶች ወይም ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የሚከተሉት ሊኖራቸው ይገባል፦ 

• በ City of Burien ውስጥ ቋሚ አካላዊ የመደብር-ፊት ቦታ

• ንቁ የ Burien የንግድ ፍቃድ

• በኮቪድ-19 ምክንያት ቀጥተኛ የኢኮኖሚ ችግር መከሰት

• በአሁኑ ጊዜ ለንግድ ስራ ክፍት እና ንቁ መሆን

• በውድመት ወይም በሶስተኛ ወገን ሰብሮ በመግባት ምክንያት ጉዳት መከሰት

አመልካቾች የሚከተሉት ከሆኑ ብቁ አይደሉም፦ 

• በባለቤትነት ወይም በከፊል የሚከተለው በሆነ በአንድ ግለሰብ ወይም የቅርብ የቤተሰብ አባል ከተያዙ፦
የእርዳታ ሰራተኛ ወይም ስራ አስኪያጅ፣ የ Burien ምክር ቤት አባል ወይም የ City of Burien ሰራተኛ

• የካናቢስ ሱቆች፣ አብቃዮች እና ማከፋፈያዎች ከሆኑ
• ብሄራዊ የሰንሰለት ንግዶች ከሆኑ (በገለልተኛ ባለቤትነት የተያዙ የፍራንቻይዝ ንግዶች ብቁ ናቸው)
• ከ 500 በላይ ሰራተኞች ካላቸው

የጊዜ መረሃ ግብር 
የእርዳታ ማመልከቻዎች ገንዘቦች እስኪወጡ ድረስ 
በተዘዋዋሪ መልኩ ይገመገሙና ይሸለማሉ።  

• ዲሴምበር 19/ 2022፦ የእርዳታ
ማመልከቻ ፖርታል ይከፈታል 

• ከጃንዋሪ እስከ ፌብሩዋሪ 2023፦ የገንዘብ
ድጋፎች እርዳታ መሰራጫት ይጀምራሉ 

https://burienwa.gov/RepairGrants
https://www.burienwa.gov/city_hall/laws_regulations/code_compliance/graffiti_removal
https://www.burienwa.gov/city_hall/laws_regulations/code_compliance/graffiti_removal
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ከገንዘብ ድጋፍ በፊት ጥገናዎች መጠናቀቅ አይጠበቅባቸውም፣ ነገር ግን ንግዶች የገንዘብ ድጋፍ ጉዳትን ለመጠገን 
እንደሚውል በራስ ማረጋገጫ መፈረም አለባቸው። 

አስፈላጊ ሰነዶች 
1. የተጠናቀቀ የእርዳታ ማመልከቻ 

 
2. የጉዳት ማረጋገጫ (ከሚከተሉት ነገሮች ውስጥ ከሶስቱ ሁለቱ በማመልከቻው ውስጥ ያስፈልጋሉ) 

• ለጥገናዎች የተጠናቀቁ ደረሰኞች እና/ወይም ለአሁኑ ጉዳት ግምቶች 

• የክስተቱ ቁጥር የፖሊስ ሪፖርት 

• በመደብር-ፊት ላይ የደረሰ ጉዳቶች ፎቶዎች 

3. የተጠናቀቀ የእርዳታ ስምምነት 
 

4. የተጠናቀቀ የ W-9 ቅጽ 
 

5. የተጠናቀቀ ቀጥታ የተቀማጭ መረጃ 
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