
ዝተዳለወ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

ማእኸል መንከባኸቢ 
ዓበይቲ ምጅማር



ቐንዲ ዕላማ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ አብ ሲያትል ኩሎም ኢትዮ
ጵያዊያን ምስ ማህበረሰብ አሜሪካ በዘይገለ ፀገም ክዋሃሃዱ 
ምግባር እዩ፡፡ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ አብ ሲያትል ን ፒውጅት 
ሳውንድ ኸባቢ፣ ማህበራዊን ባህላዊን ናይ ከተማ ህይወት 

እጃም ንምብርኻትን ኢትዮጵያ-አሜሪካዊያ ብልፅጉን ዝፀንኸ 
ባህሎም ንምህላውን ንምኽፋልን ይረድእ እዩ፡፡

ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ አብ ሲያትል ከም አባል አናዕሽተን ትካላት 
መፃወሪ መረብ (Small Business Resiliency Network) አና
ዕሽተን ትካላት ሽቶኦም ክወቐኡን አብ ሀገዝ ይገብር፡፡ ትካል 
ንምጥያሽ ድልየት ንዘለዎም ውልቀሰባትውን አካሂዳ ዘርእይ 
መምርሂ የቕርብ፡፡ እዚ ሰነድ “ማዕኸል መንከባኸቢ አበይቲ 

መውሃቢ ከምዝጣየሽ” ደረጃ ብደረጃ መምርሂ ሂዙ ቐሪቡሎ፡፡ 



ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ እንታይ እዩ?

ማዕኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ብኽፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎት 

ግዝኣት ዋሽንግተን (Washington State Department of Social and Health 

Services – DSHS) ፍቓድ ዝተዋህቦ መደቀሲ ክፍሊ፣ መግብን ክንክንን መሳለጥያ 

ኮይኑ ምስቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ዘይተዛመዱ ክሳብ ሽዱሽተ ዓበይቲ ሰባት ግልጋሎት 

ዝረኽብሉ እዩ።

ኣብ ገዛ ዝግበር ክንክን ንኣረጋውያን ውሱን ናፅነትን ናይ 
24 ሰዓታት ውሕስነት ክንክን ኣብ ዝተሓተን ውሑስን 
ሃዋህው ይህቦም። ትካላት ክንክን ዓበይቲ ንመዓልታዊ 
ንጥፈታት፡ ምብሳል፡ ምሕጻብ ክዳውንቲ፡ ጽሬት፡ 
ፍሉይ ክንክን፡ ክንክን ዕረፍቲን መጓዓዝያን ሓዊሱ ደገፍ 
ይህባ። RCW 70.128.010: ትርጉም ናይ ዋሽንግተን 
ግዝኣት ሕጋዊ ክንክን ዓበይቲ

ፍቓድ ዘለዎን ምኩርን ትካል ክንክን ዓበይቲ ክሳብ ሸሞንተ ዓበይቲ ሰባት ኣገልግሎት 
ንምሃብ ክሰፍሕ ይኽእል። RCW 70.128.066: ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ንሸውዓተ ወይ 

ሸሞንተ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ናይ 
ዓበይቲ መዕቆቢ መሳለጥያ ዝምልከት 
ረቛሒታት

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 

ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.

org/smallbusiness]requirements in 

Washington State. 

1ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ምጅማር



ረቛሒታት ፍቓድ ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ኣብ 

ምምሕዳር ዋሽንግተን 

ሓደ ሰብ ማእከል ክንክን ዓበይቲ 
ክኸፍት ምስ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ 
ስጉምቲ ንኽልተ ሰዓታት ዝወስድ 
መእተዊ ኮርስ ምውሳድ እዩ።

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 

ድረገጽ ይጠቐሙ፤  

www.ecseattle.org/smallbusiness]

ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ ተሳተፍቲ ብሓቂ ነዚ ስራሕ ክጅምሩ እንተደልዮም 
ንኽውስኑ ንምሕጋዝ እዩ። ኣብቲ መእተዊ ትምህርቲ ዝሽፈኑ ኣርእስታት እዞም 
ዝስዕቡ እዮም፡-

* ናይ ዓበይቲ መዕበዪ ምምራሕ እንታይ ማለት እዩ

* ምስ ክንክን ዓበይቲ ዝተኣሳሰሩ ሕግታትን ስርዓታትን ምግምጋም

* ዝርዝር ሓላፍነት ዋና / ወሃቢ ኣገልግሎት

* ማዕኸል መንከባኸቢ ዐበይቲኣብ ስድራቤት ናይቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ዘለዎ 
ጽልዋ ምርኣይ

* መሰል ነበርቲ ምሕላውን ድሌታትን ምርጫታትን ነበርቲ ምምላእን 
ኣድላይነት ኣለዎ

* ሰራሕተኛታት ምቑፃር፣ ምስልጣንን ምምራሕን

ብተወሳኺ ቅድሚ ፍቓድ ምምልካቱ ዋና / ወሃቢ 
ኣገልግሎት ነዞም ዝስዕቡ ክመልእ ኣለዎ፤

 9 ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክንን ስልጠና CPRን

 9 ናይ ገዛ ክንክን ሓጋዚ (Home Care Aide) ምስክር 
ወረቐት

2 ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ምጅማር



ናይ 75 ሰዓታት ስልጠና እዩ (2 ሰዓታት ፕሮሞሽን፣ 3 ሰዓታት ድሕንነትን 70 ሰዓታት 

ኮርን ኣብ መሰረታዊ ተኸፋፊሉ)።

* ምዝጉባት ነርስታት (RNs)፣ ዝተፈቐደሎም ረዳት ነርስታት (LPNs)፣ 
ረዳት ነርስታት (NACs)፣ ነርስ ቴክኒሻናት፣ ወይ ምዕቡላት ምዝጉባት 
ነርስ (advanced registered nurse practitioners) እዚኦም ናይ 
75 ሰዓታት ስልጠናን ሓጋዚ ክንክን ገዛን ምስክር ወረቐት ክዛዝሙ 
ኣይግደዱን።

 9 ን አስታት 1000 ሰዓታት ናይ ምውሃብ ደገፍ ልምዲ

 9 ፍሉይ ስልጠና (ከም 8 ሰዓታት ናይ ምርሳዕ ስልጠናን 8 ሰዓታት ናይ ኣእምሮ 
ጥዕና ስልጠናን) እቲ ማእከል ክንክን ዓበይቲ ፍሉይ ናይ ንጥፈታት ዓውዲ 
እንተሃልይዎ (ንኣብነት ንሕማም ምርሳዕ ወይ ድሌታት ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎም 
ሰባት ክንክን)።

 9 ስልጠና ሓላፊ ማዕኸል ክንክን ዓበይቲ

 9 ስልጠና ስራሕ ነርሲ ተቐቢልካ ምስራሕን ትኹረት ሕማም ሽኮርን (ናይ 12 
ሰዓታት ስልጠና)

 9 ስልጠና ኣተሓሕዛ መግብን ድሕነትን

 9 ቀጻሊ ትምህርቲ

* እቲ ተኸታታሊ ኮርስ እቲ ናይ ገዛ ክንክን ምስክር ወረቐት ምስተቐበለ 
ድህሪ ሓደ ዓመት ቅድሚ ዕለተ ልደት ናይቲ ሰልጣኒ ክውሰድ ኣለዎ (ናይ 
12 ሰዓታት ስልጠና)

 9 ታሪኽ ድሕረ ባይታ ምጽራይ

 9 እቲ ህንፃ ብናይቲ ከባቢ በዓል መዚ ህንፀት ንኹሉ ናይ ድሕንነት ደንቢ 
ከምዘማልእ ምርግጋፅ 

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 
ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/
smallbusiness]

ኣለይቲ ሕግታትን ስርዓታትን ግዝኣት 
ከምኡ’ውን ደንቢ ኣባይትን ባርዕን 

3ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ምጅማር



ካብ ምኽባር ብተወሳኺ ትካሎም ኣብታ ዝርከበሉ 
ከተማ ክምዝግቡ ኣለዎም። እቲ ዋና ገዛ እውን ንኹሎም 
ሕግታት ግብሪን ስራሕን ፌደራል፣ ክልልን ከባብን 
ክኽተል ኣለዎ።

ኣባይቲ ክንክን ዓበይቲ ኩሉ ስልጠናታትን ደንብታትን 
ምስ ተኸተሉ ብክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎት 
ፍቓድ ይወሃቦም።

 9 ንምምልካት ዘድልዩ ነገራት፤

* ዘይምለስ $2,750 ክፍሊት፤

* ዋንነት ናይ ሓደ ኣብዚ እዋን’ዚ ፍቓድ ዘለዎ ትካል ክንክን ንምቕያር 
- ዘይምለስ $700 ክፍሊትን ፍቓድካ ምስ ተዋህበካ ክትመልሶ ከም 
ዝተሰማምዕካ ዝገልጽ ደብዳበ ካብ ወሃቢ ፍቓድን፤

* ካብ 12 ኣዋርሕ ዘይበዝሕ ናይ ዓበይቲ ክንክን 
ምልላይ ምስክር ወረቐት፤

* ቅዳሕ ናይ ዋሽንግተን ግዝኣት የድርጅት/ንግድ 
ቁጽሪ ፍቓድ፤

* ብግልጋሎት ውሽጣዊ እቶት (IRS) ዝተውሃበ 
ቅዳሕ ቁፅሪ መለለዪ ሰራሕተኛ - ፌደራል ቁፅሪ 
ግብሪ (EIN)፤

* ኣመልካቲ፣ ወሃቢ ኣገልግሎትን ነባሪ ኣካያዲ ስራሕን ዝምልከቶም 
ረቛሒታት ከምዘማልኡ ዝሕብሩ ሰነዳት።

እዚኦም እንተዘይተማሊኦም፡ እቲ 
ክፍሊ ንመመልከቲኻ ኣይሰርሓሉን 
እዩ።

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 

ድረገጽ ይጠቐሙ፤  

www.ecseattle.org/smallbusiness]
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ዕዉት ማእኸል መንከባኸቢ ዓበይቲ ንምጅማር 

ዘድልዩ ከይዲታት

1. መጽናዕቲ 

ዕዉት ኣላዪ ዓበይቲ ንምምስራት፡ ምናልባት 
መጀመርታ ገለ መጽናዕቲ ክትገብር ከድልየካ 
እዩ። ኣድላይነት ናይቲ ትካልን ኣበይ ከም 
ዘድልዮን ኣጽንዕ። መጽናዕትኻ ንኣረጋውያን 
ዘድልዮም ነገራት ንምርዳእን ንዕኦም ንምምላእ 
ከም እትኽእል ንምርግጋጽን ዝምጥን ክኸውን 
ይግባእ። ኣረጋውያን ዜድልዮም ነገራት ገንዘባዊ፣ ሕክምናዊ፣ ከምኡውን 
መንፈሳዊ ደገፍ ዜጠቓልል ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣቀማምጣ ናይቲ ናይ ዓበይቲ ክንክን መሳለጥያን 
ምቹእነትን ስሕበትን ናይቲ ገዛን ንዓወት ወይ 
ውድቀት ናይቲ ትካል ቁልፊ እዮም፣ ናይ ኸባቢ 
ተወዳደርቲ እውን ኣፅንዕ፤ እንታይ ዓይነት 
ኣገልግሎትን ዋጋን ከም ዘለዎም ፍለጡ።

ጽሬት ዘለዎ ኣገልግሎትን ትኩራት ሰራሕተኛታትን 
ዘለዎም ናይ ክንክን ትካላት ኩሉ ግዜ ጠለብ 
ኣለዎም። ይኹን እምበር ኣብ ገለ ከባቢታት ካብ 

ካልኦት ከባቢታት ዝበዝሑ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት ክንክን ክህልዉ እንከለዉ ኣብ 
ካልኦት ከባቢታት ድማ ከቢድ ሕጽረት ትካላት ክንክን ኣሎ።

ሓደስቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ሓደ ከባቢ ክንደይ ትካላት ክንክን ከምዘለዉ 
ንምፍላጥ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ማህበራዊን ጥዕናን ግልጋሎት ክፍሊ ድረ-ገፅ 
(webpage) ውሽጢ “ዕድመ ምድፋእን ነዊሕ ግዜ ደገፍን” ክርእይዎ ይግባእ። 

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]
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2. ትልሚ ስራሕ ምጽሓፍ 

ንኹሉ ስራሕ ናይቲ ኣላዪ ብዝርዝር ዝገልጽን 
ንኣድማዕነት ናይቲ ኣላዪ ዘርኢ ናይ ሒሳብ 
ሰነዳት ዘጠቓልልን ውጥን ስራሕ የዳልዉ።

ብጽቡቕ ዝተነድፈ ትልሚ ንግዲ ናይ ገዛእ 
ርእስኻ ንግዲ ክትጅምር ከለኻ ብጽቡቕ 
ክመርሓካ እዩ። ትልሚ ስራሕ ንውድባት 
ገንዘብ ንምእካብ ይውዕል፤ ኣብ ሸቶኻ 
ንኽትወቅዕ እውን ይሕግዙኻ እዮም።

ብጽቡቕ ዝተጻሕፈ ውጥን ስራሕ ቀንዲ ኣካላት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

* ምምዕባል ፍርያት፡ ትካልኩም እንታይ ጸገም ይፈትሕ? ኣገልግሎትካ ካብ 
መወዳድርትኻ ብኸመይ ይፍለ?

* ምድላይ መሸጣን ዕዳጋን፡- ዓማዊልኩም ክኾኑ ዝኽእሉ መን እዮም? 
ኣቓልቦኦም ብኸመይ ይረኽቡን ናብ ዓማዊል የቕይርዎምን?

* ሰባትን መሻርኽትን፡ - ንምንታይ መደባት 
ምቑጻር የድልይ? እንታይ ዓይነት ሞያዊ 
ዝምድና ክትምስርት ኣለካ?

* ትልሚ ሒሳብ - ወጻኢታትካ ንምሽፋን 
ክንደይ ዓማዊል የድልዩኻ? ናብኡ 
ንምብጻሕ ክንደይ ገንዘብ የድልየካ? እቲ 
ገንዘብ ካበይ እዮም ዝረኽብዎ?

3. ገንዘብ ምርካብ 

እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ገንዘብ ምእካብ ምጅማር እዩ። ነቲ ፕሮጀክት ንምክያድ 
ዝወጽእ ናይ መጀመርታ ወጻኢታትን መዓልታዊ ወጻኢታትካን ብምግማት 
ጀምር። ነዚ ሓበሬታ እዚ ንናይ ክንክን ገዛኻ ባጀትን ትንበያን ንዝቕጽል ዓመት 
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ንምውጣን ይጠቐመሉ።

ድሕሪ በጀት መሐብሐቢ ማእኸል ኣብ ኢዶም 
ምስኣእተዉ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድልዮም 
ንምፍላጥ ጠቕላላ ወጻኢታት ናይቲ መሐብሐቢ 
ኣረጋውያንኻ ምስቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ርእሰ-ማል 
(ካፒታል) የነጻጽሩ። ፍቓድ፣ መሳርሒታት፣ ጽገና 
ህንጻን ወጻኢታት ደሞዝን ምሕዋስ ኣይትረስዑ።

ገለ ካብቶም ንመዕበዪ ኣረጋውያን ዝኸውን ምንጪታት ምወላ ንኣብነት፤

* ባዕልኻ ምምዋል፦ እዚ ኣማራጺ እዚ ማለት ካብ ዕቋርካ ከምኡ’ውን ካብ 
ካልእ ኣታዊታትካ ንውድብ ርእሰ-ማል ትህብ ማለት እዩ። እቲ ድርጅት 
ስራሕ ምስ ጀመረ እቲ መኽሰብ ነቲ ድርጅት ንምዕባይ ክውዕል እዩ።

* ምትእኽኻብ ፈተውትን ስድራቤትን፡- ካብ ኣዕሩኽን ቤተሰብን ዝወሃብ 
ልቓሕ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ንግዲ ንምጅማር ዘድልየካ ርእሰ-ማል ንምርካብ 
ብሉጽ መገዲ ክኸውን ይኽእል። ትካልኩም ምስ ቤተሰብን ፈተውትን 
ከተራኽቦ ከለኻ፡ ናይ ጽሑፍ ስምምዕን ናይ ክፍሊት ውጥንን ክህልወካ ጽቡቕ 
ሓሳብ እዩ።

* ስሩዕ ንግዳዊ ልቓሕ፦ እዚ ዓይነት ልቓሕ ብቐጥታ ካብ ባንክ ይርከብ። ስሩዕ 
ንግዳዊ ልቓሕ መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ወለድን ልዑል ርእሰ-ማልን ክህብ 
ይኽእል። ይኹን እምበር መትሃዚን 
ልዑል ናይ ልቓሕ ነጥብን (credit 
score) ከድልየካ እዩ።

* ልቓሕ ንኣናእሽቱ ትካላት:- ልቓሕ 
ንኣሽቱ ትካላት ብቐጥታ ካብ 
ባንክ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ካብ 
ዩ. ኤስ. ምስ SBA ካብ ዝሻረኹ 
ባንክታት ምልቃሕ ዝበለጸ ዝኾነሉ እዋናት ኣሎ። እዚ ኣገባብ እዚ ብፍላይ 
ንሓደ ትሑት ናይ ልቓሕ ነጥቢ ዘለዎ ሰብ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
መምርሒታት SBA ንኽልቲኦም ኣለቃሕን ተለቃሕን ንምክልኻል ዝተዳለዉ 
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እዮም። ዘድሊ ረቛሒ፤ ቅድሚ 
ምጽዳቑ ገለ ግዜ ክወስድ ይኽእል 
እዩ።

* ናይ ንግዲ መሻርኽቲ 
ምርካብ፡- ምስ መሻርኽቶም 
ገንዘብኩም አዋህሊልኩም ንቲ 
ድርጅት አድላይ ዝኾነ ገንዘብ 
ንምምላእ ይረድ እዩ፡፡ 

4. ድርጅታዊ ቅርጺ ኣወዳድባ ምምራጽ 

ንናይ ዋሽንግተን ትካልኩም ከም ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ኩባንያ (LLC)፣ 
ኮርፖሬሽን ወይ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ምምዝጋብ ክልተ ዓበይቲ ረብሓታት 
ኣለዎ።

 9 ልኸሸ ተአማናይነት 

 9 ትካልኩም እንተተኸሲሱ ውልቃዊ ናይ ሓላፍነት ሽፋን ምርካብ

ኣየናይ ውዳበኣዊ ኣቃውማ ንውድብካ ዝምጥን ምዃኑ ኣረጋግጽ።

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]
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5. ድርጅቶም ምምዝጋብ 

ኣቃውማ ትካልኩም ምስ መረጽካ እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ትካልኩም ምድላው 
እዩ። ንኣብነት ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ትካል ክትከውን እንተተመሪፁ ካብ ኩሎም 
ቅጥዕታት ኩባንያ ሓደ ዓይነት ቅርጺ ክትምስርትን ክትሕልዎን ዝቐለለ እዩ። ካብ 
ካልኦት ዓይነታት ውዳበ ብውሑድ ወረቐት ብሓሙሽተ ቀለልቲ ስጉምትታት 
ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ትካል ክምስርቱ ይኽእል እዮም። 

1. ንቲ ውሱን ኃላፊነት ዘለዎ ትካል ሽም ይሃብዎ

2. ዝተመዝገበ ወኪል ምረጽ

3. ኣብቲ ክልል ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ትካልኩም ምምዝጋብ

4. ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ኩባንያ ውዕሊ ምድላው

5. ናይ ኣስራሒ መለለዪ ቁፅሪ (EIN) ምርካብ

6. ንድርጅቶም ዝኸውን ግልጋሎት ባንኪ፣ ካርዲታት ልቓሕ 

(Credit Cards)ን መዝገብ ሒሳብን ምድላው 

ኣብ ባንክ ጥራይ ዝግበር ናይ ባንክ 
ሕሳብ ምጥቃም ንሓለዋ ውልቃዊ 
ንብረትካ ወሳኒ እዩ። ውልቃውን 
ትካላውን ሕሳብካ ክወሃሃድ 
ከሎ፡ ውልቃዊ ንብረትካ (ገዛኻ፣ 
መኪናኻን ካልእ ክቡር ኣቑሑትካን) 
ብትካልኩም ናይ ምኽሳስ ሓደጋ 
ይወድቕ።
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7. ፍቓዳት ምውጻእ

ኣለይቲ ሕግታትን ስርዓታትን ግዝኣት ከምኡ’ውን 
ሕግታት ህንጻን ባርዕን ካብ ምኽባር ብተወሳኺ 
ትካሎም ኣብታ እቲ ገዛ ዝርከበሉ ከተማ ክምዝግቡ 
ኣለዎም። እቲ ዋና ገዛ እውን ንኹሎም ሕግታት 
ግብሪን ስራሕን ፌደራል፣ ክልልን ከባብን ክኽተል 
ኣለዎ።

ካልእ ኣማራጺ ድማ ንኹሉ ደንቢ ድሕነት ንምኽባር ካብቲ ናይቲ ከባቢ በዓል 
መዚ ህንጻ ፍቓድ ምውሳድ እዩ።

ኩሉ ናይ ስልጠናን ምቁጽጻርን ረቛሒታት ድሕሪ ምምላእ ወሃብቲ ክንክን 
ዓበይቲ ብክፍሊ ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎት ፍቓድ ይወሃቦም።

8. ሰራሕተኛታት ምቑጻር

ዓማዊልኩም ዝከናኸኑ ሰብ ሞያ 
ምቑጻር። ዓወት ትካልኩም ኣብቲ 
እትቖጽር ዓይነት ሰራሕተኛታት 
ይውሰን።ንክብርታትካ ዘንጸባርቑን 
ንኣረጋውያን ብኣኽብሮትን ክብርን 
ዝከናኸኑን ሰራሕተኛታት ምቑጻር።

9. ንትካሎም ድረገጽ ምድላው

ዌብሳይት ምቛም ንወነንቲ ንኣሽቱ 
ትካላት ህይወት ንምቕላል ኣገዳሲ 
ስጉምቲ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም 
ሕጋዊ ኣካላት ዌብሳይት ኣለዎም።
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10. ትካሎም ምፍላጥን ንዕዳጋን ምቕራብን

ትካልኩም ንምልላይ ዝሕግዙ ሓያሎ 
መንገድታት ኣለዉ፤ ከፂሎም ንቐረቡ ድማ 
ብፍላይ ጠቐምቲ ዝኾኑ እዮም:-

1. ፌስቡክ (Facebook)

2. ዩትዩብ (Youtube)

3. ጐግል ማይ ቢዝነስ  
(Google My Business)

4. በራሪ ወረቐታት

5. ሰብ ብሰብ

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/smallbusiness]
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Notes
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