
አዘጋጅ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

ፍራንቻይዝ 
የመጀመር ሂደት



የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል ተልዕኮ ትውልዳቸው ኢትዮጵ
ያዊ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ከአሜሪካ ማህበረሰብ ጋር ያለምንም 
ችግር እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲ
ያትል ለፒውጅት ሳውንድ አካባቢ ማህበራዊ፣ ባህላዊና የአና

ኗር ዘይቤ አስተዋጽኦ ለማድረግና ኢትዮጵያዊ አሜረካኖች ጥን
ታዊና የበለፀገ ባህላዊ ቅርሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲያካፍሉ 

ለማገዝ ያልማል፡፡

የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል የአነስተኛ ንግዶች ሬዚሊየንሲ 
ኔትወርክ (Small Business Resiliency Network) አባል 

ሲሆን አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ድርጅታቸውን በስኬታማ 
መንገድ እንዲመሩና እንዲያሳድጉ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ ድርጅት 
ለማቋቋም ፍላጎት ላላቸው ሰዎች አካሄዱን የሚያሳይ መመሪ
ያም ያቀርባል፡፡ ይህ ሰነድ ፍራንቻይዝ እንዴት እንደሚቋቋም 

ደረጃ በደረጃ የሚያሳይ መመሪያ ይዞ ቀርቧል፡፡



ድርጅት መጀመር ሰፊ ሥራ ይጠይቃል፡፡ የገበያ ጥናት ማድረግ፣ 

ለፈቃድ ማመልከት፣ የገበያ ዕቅድ ማውጣት፣ እና ድርጅትዎ 

የሚለይበትን ነገር (brand) መገንባት ያስፈልግዎታል፡፡ ይህን ሥራ 

ማሳጠሪያ አንዱ መንገድ የፍራንቻይዝ ባለቤት መሆን ነው፡፡

ፍራንቻይዝ ማድረግ (Franchising) ምንድነው?

ፍራንቻይዝ ብዙ ቅርንጫፎች ያሉት፣ ታዋቂ 
ስሙን የያዘ ምርት ወይም አገልግሎቱን 
የማቅረብ መብትን ለሌሎች በፈቃድ 
የሚሰጥ የንግድ ድርጅት ነው፡፡ ማንኛውም 
የፍራንቻይዝ ግኑኝነት ሁለት ቁልፍ ተዋናዮች 
ይኖሩታል፡- ፍራንቻይዝ ሰጪ (Franchisor) 
እና ፍራንቻይዝ ተቀባይ (Franchisee)፡፡

ፍራንቻይዝ ሰጪው

ይህ የፍራንቻይዝ ድርጅቱን የመሰረተው ግለሰብ ወይም ተቋም ነው፡፡ 
ፍራንቻይዝ ሰጪው ስልጠና፣ የድጋፍ አገልግሎቶች እና ማስተዋወቅ የመሳሰሉ 
የተለያዩ እርዳታዎችን ለፍራንቻይዝ ተቀባዩ ያቀርባል፡፡

ፍራንቻይዝ ተቀባዩ

ይህ ፍራንቻይዙን የሚገዛው ወይም 
የሚገለገልበት ግለሰብ ወይም ተቋም ነው፡
፡ የፍራንቻይዝ ድርጅቱን ስም ለመጠቀም 
እና ምርቶቹን ለመሸጥ ፍራንቻይዝ ተቀባዩ 
ብዙ ጊዜ የመነሻ የፍራንቻይዝ ክፍያ እና 
ቀጣይ የመጠቀምያ ክፍያዎችን ይከፍላል፡፡

1ፍራንቻይዝ የመጀመር ሂደት



ምን ዓይነት የፍራንቻይዝ አማራጮች አሉ?

በየትኛውም ኢንዱስትሪ (ዘርፍ) ፍራንቻይዞች አሉ፡፡ ለምሳሌ ያህል 
የሚከተሉት ይገኛሉ፡-

 9 በምግብ ቤት ዘርፍ እንደ Subway፣ Burger 
King፣ Taco Bell እና McDonald’s ያሉ

 9 የንግድ ሥራ አገልግሎት ሰጪዎች እንደ The 
UPS Store ወይም Express Employment 
Professionals ያሉ

 9 አስጎብኚ ወኪሎች እንደ Dream Vacations 
ወይም Avoya Travel ያሉ

 9 የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆች እንደ 7-Eleven ወይም Circle K ያሉ

 9 ትምህርታዊ ፍራንቻይዞች እንደ Kumon Math & Reading Centers፣ 
theCoderSchool፣ School of Rock, ወይም Mathnasium Learning 
Centers ያሉ

 9 የጤና እና አካል ብቃት ተቋማት ለምሳሌ Anytime Fitnessን የመሰለ 
የስፖርት መስሪያ፣ Pearle Visionን የመሰለ የዐይን እንክብካቤ ማዕከል፣ 
Sports Clipsን የመሰለ የፀጉር እንክብካቤ ሥራ እና Massage Envyን 
የመሰለ የሰውነት እንክብካቤ ሥራ

 9 የቤት ውስጥ ጤና አገልግሎት አቅራቢዎች እንደ Nurse Next Door፣ 
Right at Home ወይም BrightStar ያሉ

 9 የመዝናኛ ፍራንቻይዞች እንደ Painting with a Twist ወይም Wine & 
Design ያሉ

 9 የእንስሳት እንክብካቤ ድርጅቶች እነDogtopia እና Camp Bow Wowን 
የሚያካትት

 9 የሪል ስቴት ባለሙያዎች እንደ RE/MAX እና Keller Williams ዓይነት

 9 ልዩ ቸርቻሪዎች እነAce Hardware እና GNCን የሚጨምር
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1. ፍራንቻይዝ የመግዛትን ጥቅምና ጉዳት ይመዝኑ

• የፍራንቻይዝ ጥቅሞች

9 የተፈተነ የሥራ ውጤት

ብዙ የፍራንቻይዝ ድርጅቶች ለአሰርት ዓመታት ቆይተዋል፤ በቆዩባቸው 
ዓመታትም የሥራ ሂደቶችን በማሻሻል እና ምርቶቻቸውን ወይም 
አገልግሎቶቻቸውን በማጥራት የደንበኛ እርካታን ወደከፍተኛ ደረጃ 
አድርሰዋል፡፡

9 የታወቀ ስም

ፍራንቻይዝ ከሚሰጣቸው ቁልፍ 
ጥቅሞች ውስጥ በእጅጉ ታዋቂ የሆነ 
ስም ነው፡፡

9 አገር አቀፍ የገበያ መረብ

ስኬታማ ፍራንቻይዞች ከበርካታ 
ቅርንጫፎች በሚገኝ አቅም ጠንካራ 
እና ብዙ ጊዜ በጣም ውጤታማ የሆኑ የገበያ ዘመቻዎችን ማካሄድ ይችላሉ፡፡ 

9 የሥራ ስልጠና

ጠንካራ ምክር እና የሥራ አመራር ሥልጠና በዋጋ ሊተመኑ የማይችሉ ሃብቶች 
ናቸው፤ በተለይ የአንድ ድርጅት ህይወት መነሻ ላይ፡፡

9 ቀለል ባለ መልኩ ካፒታል ማግኘት

ብዙ ጊዜ የአነስተኛ ሥራ ብድር ማግኘት ሀ ብሎ ከሚጀምር ድርጅት ይልቅ 
ለአዲስ ፍራንቻይዝ ይቀላል፡፡

9 ደጋፊ መዋቅር

ብዙ ፍራንቻይዞች ግልፅ የሥራ መመሪያዎች 
አሉዋቸው፤ እያንዳንዱ ቦታ ስኬታማ 
ለመሆን ከፍተኛ ዕድል እንዲኖረው 
የማያቋርጥ ድጋፍም ያደርጋሉ፡፡

3ፍራንቻይዝ የመጀመር ሂደት



 9 የተሻለ የመግዛት አቅም

ዋነኛ ከሚባሉት የፍራንቻይዝ ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ለፍራንቻይዝ ተቀባዮች 
አቅርቦቶች፣ ግብዓቶች እና ሌሎች የሥራ ወጪዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሽ 
ማስገኘቱ ነው፡፡

 9 የግንባታ ድጋፍ

ፍራንቻይዝ ተቀባዮች የሥራ ቦታቸውን ሲያሰናዱ ሥራ ላይ ሊውል የሚችል 
ቀድሞ የተወሰነ አቀማመጥ (ንድፍ) ብዙ ፍራንቻይዞች ይኖራቸዋል፡፡ ይህ 
በድርጅቱ መነሻ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ እና ጊዜ ሊያድን ይችላል፡፡

• የፍራንቻይዝ ጉድለቶች

 9 ውሱን ስልጣን

አስቀድሞ የተወሰነ የሥራ ቅርጽ እና አሰራር መንገድ መኖሩ ችግር እርስዎ 
እንደፍራንቻይዝ ተቀባይ የድርጅቱ ባለቤት አለመሆንዎ ነው፡፡ ሁሉንም 
ውሳኔዎች ማድረግ አይችሉም፡፡ ፍራንቻይዞች ሁሉንም የፍራንቻይዝ 
ተቀባዮች ከድርጅቱ ማንነት (brand) ጋር የተያያዙ የተወሰኑ መመዘኛዎችን 
እንደማይቀይሩ በህግ የሚያስገድድ ስምምነት ያስፈርሟቸዋል፡፡

 9 ከራስ ቁጥጥር ውጪ ለሆነ ውጤት ተጋላጭ መሆን

ፍራንቻይዝ ተቀባዮች በፍራንቻይዙ ስም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይመረኮዛሉ፡
፡ የህግ ወይም የህዝብ ግንኙነት ችግር በማናቸውም የፍራንቻይዝ ተቀባዮች 
ዘንድ ቢከሰት በፍራንቻይዝ መዋቅሩ ውስጥ ያሉት ላይ በሙሉ ከባድ 
እንድምታ ሊኖረው ይችላል፡፡

 9 እርስ በእርስ መበላላት

ፍራንቻይዝ ሰጪዎች ሁሌም ፍራንቻይዝ 
ተቀባዮቻቸውን ይደግፋሉ ቢባልም አንዳንድ 
ፍራንቻይዝ ሰጪዎች ሆን ብለው ፍራንቻይዝ 
ተቀባዮቻቸውን ከሥራ ያስወጧቸዋል፡፡ 
በዚህ ኢንዱስትሪ ይህ እርስ በእርስ መበላላት 
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ተብሎ ይታወቃል፡፡ ፍራንቻይዝ ሰጪዎች የራሳቸውን የገንዘብ እድገት 
ለማመቻቸት ለፍራንቻይዝ ተቀባዮቻቸው የማይበጁ ራስ ወዳድ እርምጃዎችን 
የሚወስዱባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ ተስተውሏል፡፡

9 ተጨማሪ ወጪዎች

ከመነሻው የፍራንቻይዝ ክፍያ በተጨማሪ 
የሚከተሉት ክፍያዎች ይኖራሉ፡-

- ቀጣይ የሆነ ከአጠቃላይ ሽያጭ 3-7%
የሚደርስ የመጠቀሚያ ክፍያ

- ቀጣይ የሆነ እንደፍራንቻይዙ የሚለያይ
ግን ከአጠቃላይ ሽያጭ እስከ 5%
የሚደርስ የማስታወቂያ ክፍያ

9 የረጅም ጊዜ ባለቤትነት ድርሻ
አለመኖር

ይህ የሚሆነው ፍራንቻይዝ ተቀባዮች 
ውሉን ለማቋረጥ ቢመርጡ 
በኢንዱስትሪው መስራት እንዳይቀጥሉ 
የሚያደርግ ተፎካካሪ ያለመሆን 
ስምምነት ብዙ ፍራንቻይዝ ሰጪዎች 
ስለሚያስፈርሟቸው ነው፡፡

2. ከሥራ ዓላማዎ ጋር አብሮ የሚሄድ ፍራንቻይዝ

ይምረጡ

ከስብዕናዎ፣ ችሎታዎ ወይም ዓላማዎ ጋር ተስማሚ የሆነ ፍራንቻይዝ 
ይምረጡ፡፡

* እንደሥራ ፈጣሪ ጥንካሬዎችዎ እና ድክመቶችዎ ምንድን ናቸው?
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* የምን ዓይነት ፍራንቻይዝ ድርጅት 
ወይም ኢንዱስትሪ ባለቤት መሆን 
ይፈልጋሉ?

* የሥራ ዓላማዎችዎ ምንድን ናቸው? 
እነርሱን ለማሳካት አንድ ፍራንቻይዝ 
እንዴት ሊረዳዎ ይችላል?

3. ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ወይም ኮርፖሬሽን 

ይመስርቱ

ፍራንቻይዝን በአግባቡ በተመሰረተ ኮርፖሬሽን ወይም ኃላፊነቱ በተወሰነ 
ኩባንያ (LLC) መልኩ መጀመር በርካታ ህጋዊ፣ የግብር እና ሥራ ጥቅሞች 
አሉት፡፡

* በኩባንያ ወይም ኮርፖሬሽን መልክ ድርጅትዎን መመስረት በድርጅትዎ 
ዕዳዎች እና በግል ሃብትዎ መካከል ህጋዊ አጥር ይፈጥራል፡፡

* ኮርፖሬሽኖችና ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ኩባንያዎች የብቻ 
ባለንብረቶች የማያገኟቸውን የግብር እፎይታዎች ለመጠቀም ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ፡፡

* ድርጅትዎ ኮርፖሬሽን ወይም ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ከሆነ ደንበኞችዎ፣ 
የሥራ አጋሮችዎ እና መዋዕለ ንዋይ ሊያፈሱ የሚችሉ ሰዎች ድርጅትዎን 
ይበልጥ ተአማኒ አድርገው ይወስዱታል፡፡

* ብዙ ፍራንቻይዝ ሰጪዎች ከኮርፖሬሽን ወይም ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ 
ጋር አብሮ መስራትን ይመርጣሉ፡፡
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4. የገበያ ሁኔታዎችን እና የፍራንቻይዝ ዕድሎችን ያጥኑ

አንዳንድ ጊዜ ፍራንቻይዝ ገዝቶ መግባት 
የተሳሳተ የደህንነት ስሜት ይሰጣል፡፡ 
ሌሎች ፍራንቻይዝ ባለቤቶች ምን ያህል 
እንደሚያገኙ ያዩና ይህ የተለመደ እንደሆነ 
ያስባሉ፡፡ ገበያ እንደቦታው ሊለያይ 
እንደሚችል እና ፍራንቻይዝ ሰጪው 
በጣም ስኬታማ የሆኑ ፍራንቻይዝ 

ተቀባዮችን አጉልቶ ማሳየት እንደሚጠቅመው ያስታውሱ፡፡

የበይነመረብም  ሆነ የአካል ፍራንቻይዝ ለመግዛት ከፈለጉ ገበያው ውስጥ 
ለተጨማሪ ድርጅት በቂ ቦታ መኖሩን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ ገበያው የሞላ ከሆነ 
ምንም ያህል የድርጅቱን ስም ሰዎች ቢያምኑት ሽያጭ ለማድረግ ሊከብድዎ 
ይችላል፡፡

ቀጥሎ የአካባቢዎን ገበያ ሁኔታዎችን ይረዱ፡፡ ስሜትዎን በመረጃ መደግፍ 
ጠቃሚ ነው፡፡ አንዳንድ ጥሩ የገበያ መረጃ ምንጮች የሚከተሉትን 
ይጨምራሉ፡-

* የቆጠራ ቢሮ (Census Bureau) እና የአነስተኛ ድርጅት አስተዳደርን
(SBA) የመሳሰሉ የመንግስት ተቋሞች፡፡

* የአካባቢዎ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ትምህርት ቤት ወይም
የአነስተኛ ድርጅት ማልሚያ ማዕከል (Small Business Center)፡፡

* የግል የገበያ ጥናት ድርጅቶች፡፡

ፍላጎት ያሳደሩብዎትን ፍራንቻይዞች በማግኘት ጥናትዎን ማስፋት 
ይኖርብዎታል፡፡ እያንዳንዱ ፍራንቻይዝ ሰጪ የፍራንቻይዝ ይፋ ማድረጊያ 
ሰነድ (Franchise Disclosure Document - FDD) ይሰጥዎታል፡፡ 
FDDዎችን ማዘጋጀት እና ሲጠየቁ ማቅረብ በፌደራል ህግ ግዴታ ነው፤ እነኚህ 
ሰነዶች ስለፍራንቻይዝ ዕድል ሰፊ መረጃ አላቸው፡፡

ከመረጃዎቹ ውስጥ አሁን ያሉ ፍራንቻይዝ ተቀባዮች እና ባለፈው አንድ ዓመት 
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ፍራንቻይዙን ጥለው የሄዱ ፍራንቻይዝ ተቀባዮች መገኛ አድራሻ ይገኝበታል፡
፡ እነዚህን መረጃዎች በመጠቀም የበፊት እና አሁን ያሉ ፍራንቻይዝ ተቀባዮችን 
አግኝተው ከፍራንቻይዙ ጋር ስላላቸው ልምድ መጠየቅ ይኖርብዎታል፡፡

በዚህ ሂደት ውስጥ ፍራንቻይዝ ሰጪዎችን እና ተቀባዮችን የሚከተሉትን 
ጥያቄዎች ይጠይቁ፡-

* ፍራንቻይዝ ሰጪው ምን ያህል ልምድ አለው?

* ፍራንቻይዝ ለመጀመር ምን ያህል ያስወጣል? ቀጣይ ወጪዎቹስ ምንድን 
ናቸው?

* ፍራንቻይዝ ተቀባዮች ትርፋማ ለመሆን ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል?

* ፍራንቻይዝ ሰጪው ምን ዓይነት ድጋፍ 
ያቀርባል? ፍራንቻይዝ ተቀባዮች ላይ ምን 
ያህል ቁጥጥር ያደርጋል?

ወይም ደግሞ የፍራንቻይዝ ማድረግ አማካሪ 
በመያዝ ለእርስዎ ከሁሉ የሚሻሉትን ፍራንቻይዞች 
ለመምረጥ እንዲረዳዎ እና በሂደቱ ሁሉ 
እንዲያማክርዎ ማድረግ ይችላሉ፡፡

5. የሥራ ዕቅድ ይፃፉ

ፍራንቻይዝ ከመረጡ በኋላ ቁጭ 
ብለው ደንበኛ የሥራ ዕቅድ መጻፍ 
ይኖርብዎታል፡፡ ይህ በጣም ወሳኝ 
ከሆኑት እርምጃዎች አንዱ ነው፤ 
ስለዚህ ጊዜዎን ወስደው ጠንካራ 
የሥራ ዕቅድ ያዘጋጁ፡፡

የአነስተኛ ድርጅት አስተዳደር 
እንደሚለው የሥራ ዕቅድ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡-
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* አጭር መግለጫ፡- ድርጅትዎ ምን
እንደሆነ እና ምን እንደሚለየው
ይግለጹ፡፡

* የድርጅቱ መግለጫ፡- ድርጅትዎ
ስለሚፈታው ችግር እና ማንን
ለማገልገል እንደሚያቅዱ ዝርዝር
መረጃ ያቅርቡ፡፡

* የገበያ ትንተና፡- ዒላማ ያደረጉትን ገበያ እና ድርጅትዎ ከተፎካካሪዎች
እንዴት ለየት ብሎ እንደሚወጣ ይጠቁሙ፡፡

* የአመራር ዕቅድ፡- ድርጅትዎ እንዴት እንደሚዋቀር እና ማን የትኛው
የድርጅቱ ሥራ ላይ ኃላፊ እንደሚሆን ያሳዩ፡፡

* ምን እንደሚያቀርቡ፡- ምርት ወይስ አገልግሎት ነው የሚያቀርቡት?
የምርትዎ የህይወት ዑደት (product life cycle) ምን ይመስላል?
የአእምሮ መብት የመሳሰሉ ነገሮችን እንዴት ነው የሚያደርጉት?

* የገንዘብ አቅርቦት፡- ለመነሻ የሚያስፈልጎትን የፍራንቻይዝ ክፍያ፣
የሠራተኛ እና የመሳሪያ ወይም ምርት ወጪን አንዴት ይሸፍናሉ?

* የሂሳብ ትንበያዎች፡- የድርጅትዎን ገቢ ይተንብዩ፡፡ የመጪዎቹን አምስት
ዓመታት የወደፊት እይታ ያካቱ፡፡ ብድሮች ለመውሰድ ካሰቡ እንዴት
ይከፍሏቸዋል?

* የገበያ እና ሽያጭ ዕቅዶች፡- ድርጅትዎን እንዴት ለገበያ ያቀርባሉ? ድረገጽ
አለዎት? ሽያጭዎን በጊዜ ሂደት እንዴት ይጨምራሉ?

6. ገንዘብ ያግኙ

ለፍራንቻይዝዎ ገንዘብ ማግኘት ከሚችሉባቸው መንገዶች ውስጥ ጥቂቶቹን 
እነሆ፡-

9 ፍራንቻይዝ ሰጪዎ

9 ቤተሰብ እና የሚያውቋቸው ሰዎች ፡- ከቤተስብ እና የሚያውቋቸው ሰዎች
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የሚገኝ ብድር አነስተኛ ድርጅትዎን 
ለመጀመር የሚያፈልግዎትን ካፒታል 
ለማግኘት ጥሩ መንገድ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ድርጅትዎን ከቤተሰብ እና 
የሚያውቋቸው ሰዎች ጋር ሲያገናኙ 
የተፃፈ ስምምነት እና የክፍያ ዕቅድ 
ማኖር ጥሩ ይሆናል፡፡

9 መደበኛ የንግድ ብድር፡- ይህ ዓይነት ብድር በቀጥታ ከባንክ የሚገኝ ነው፡
፡ ብዙ ጊዜ አነስ ያለ ወለድ እና ከፍ ያለ ካፒታል በመደበኛ የንግድ ብድር
ያገኛሉ፡፡ ሆኖም መያዣ እና ከፍተኛ የብድር ነጥብ (credit score)
ያስፈልግዎታል፡፡

9 የአነስተኛ ድርጅት ብድር፡- የአነስተኛ ድርጅት ብድር በቀጥታ ከባንክ
ማግኘት ቢቻልም ከዩ. ኤስ. አነስተኛ ድርጅት አስተዳደር (SBA) ጋር
በአጋርነት ከሚሰሩ ባንኮች መበደር ተመራጭ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል፡
፡ በተለይ አነስተኛ የብድር ነጥብ (credit score) ላለው ሰው ይህ መንገድ
የተሻለ ሊሆን ይችላል፡፡ የSBA መመሪያዎች አበዳሪውንም ተበዳሪውንም
ለመጠበቅ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ መያዣ ያስፈልጋል፤ እስኪፈቀድም ጊዜ
ሊወስድ ይችላል፡፡

7. የፍራንቻይዝ ስምምነቱን ገምግመው ይፈርሙ

የፍራንቻይዝ ስምምነቱ በእርስዎና በፍራንቻይዝ ሰጪዎ መካከል በህግ አስገዳጅ 
የሆነ ውል ነው፡፡ ከመፈረምዎ በፊት ጠበቃ ቀጥረው ስምምነቱ እንዲገመገም 
ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡ በስምምነቱ መሰረት መብት እና ግዴታዎን ጨምሮ 
የውሉን ትክክለኛ ድንጋጌዎች መረዳትዎን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡
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8. መከበር ያለባቸውን ግዴታዎች ልብ ይበሉ

የግዛት እና አካባቢ መንግስታት ድርጅቶች 
በአካባቢው ሥራ ከመጀመራቸው በፊት የተለያዩ 
ፈቃዶች እንዲያወጡ ያስገድዳሉ፡፡ ይህ ብዙ ጊዜ 
አጠቃላይ የንግድ ፈቃድ፣ የግብር ምዝገባ፣ የጤና 
ፈቃድ እና የሚሰሩበት ዘርፍ ፈቃድን ያካትታል፡፡

አስፈላጊ ፈቃዶችን አለመያዝ የመንግስት ቅጣት 
ወይም የባሰ ሊያስከትል ይችላል፡፡ የፈቃድ ግዴታዎችን ካላከበሩ ፍራንቻይዝ 
ሰጪዎም ፍራንቻይዝዎን ሊያቋርጥብዎት ይችላል፡፡

ፍራንቻይዙን በኩባንያ ወይም ኮርፖሬሽን መልክ ከመሰረቱ የዋሽንግተን ግዛት 
የኮርፖሬሽን ዘገባ ማቅረብ ግዴታዎችንም ማክበር ይኖርብዎታል፡፡ ዘገባ በጊዜ 
ካላቀረቡ ግዛቱ የኮርፖሬሽንዎን ወይም ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያዎን ማንነት 
ሊሰርዘውና ያንን ቅርጽ በመያዝ ለሸሹት ስጋት ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

9. የሥራ ቦታዎን ይገንቡ/ያሻሽሉ፣ ሥልጠና ይውሰዱ፣ 

እንዲሁም ሠራተኞች ይቅጠሩ

ብዙ ፍራንቻይዝ ተቀባዮች ለሥራ 
የሚጠቀሙበትን ቦታ መገንባት ወይም ማሻሻል 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ፍራንቻይዝ ሰጪው የግንባታ 
ንድፍ እንዲሁም ለፍራንቻይዙ በተለይ የተሰሩ 
ዕቃዎችንና ምልክቶችን ቢያቀርብም እርስዎ 
ለግንባታው የህንፃ ተቋራጭ መቅጠርና 
ለመክፈቻው ቀን ማዘጋጀት ይጠበቅብዎታል፡፡

የሥራ ቦታዎን እያስገነቡ ጎን ለጎን ሠራተኞችዎን ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል፡፡ 
ሥራ ከመጀመርዎ በፊት ፍራንቻይዝ ሰጪው ለእርስዎና ሠራተኞችዎ ሥልጠና 
ያቀርባል፡፡ ይህ ሥልጠና ከፍራንቻይዙ ባህል ጋር ለመለማመድ ይረዳዎታል፡፡
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10. አዲስ ፍራንቻይዝዎን ይክፈቱ

በመጨረሻ ፍራንቻይዝዎን ለህዝብ የሚከፍቱበት 
ጊዜ ነው፡፡ ይህ ፍራንቻይዝን መግዛት ድርጅትን 
እንደ አዲስ ከመጀመር ይልቅ የተሻለ የሚያደርገው 
አንዱ ነገር ነው፡፡ ፍራንቻይዝ ሰጪዎ የድርጅትዎ 
መከፈት ሂደት ላይ ይመራዎታል፤ ክፍት እንደሆኑ 
እንዲታወቅም ጠንካራ የማስተዋወቅ ዘመቻ 
ያደርግልዎታል፡፡

ጠቃሚ ድረገጾችን ለማግኘት ይህን ድረገጽ ይጠቀሙ፤ https://ecseattle.org/business-

resiliency/
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Notes
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