
ዝተዳለወ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

ከይዲ ምጅማር 
ፍራንቻይዝ



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 “ፍራንቻይዝ ኸመይ ከምዝጣየሽ” 
ደረጃ ብደረጃ መምርሂ ሂዙ ቐሪቡሎ፡፡ 



ትካል ምጅማር ብዙሕ ስራሕ ይሓትት፡፡ ናይ ዕዳጋ መጽናዕቲ 

ክትገብር፣ ፍቓድ ክትሓትት፣ ናይ ዕዳጋ ትልሚ ክትገብርን ምልክት 

ንግዲካ (brand) ክትሃንጽን ኣለካ፡፡ ሓደ ካብቲ ነዚ ዕማም ንምሕጻር 

ዝሕግዝ መንገዲ ፍራንቻይዝ ምውናን እዩ፡፡

ፍራንቻይዝ ምግባር (Franchising) 

እንታይ ማለት እዩ?

ፍራንቻይዝ ንሓደ ምልክት ወይ ኣገልግሎት 
ናይ ምሃብ መሰል ፍቓድ ዝህብ ብዙሕ 
ዓውድታት ዝሓቖፈ ፍቓድ ዘለዎ ኩባንያ እዩ፡
፡ ኩሉ ፍራንቻይዚ ክልተ ወሰንቲ ተዋሳእቲ 
ኣለዉዎ፡- ፍራንቻይዝ ወሃቢ (Franchisor) ን 
ፍራንቻይዝ ተቐባሊ (Franchisee) እዮም፡፡

ፍራንቻይዝ ወሃቢ 

እዚ እቲ ፍራንቻይዝ ዝመስረተ ሰብ ወይ ትካል እዩ፡፡ እቲ ፍራንቻይዝ ወሃቢ 
ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይህብ፣ ከም ስልጠና፣ ደገፍ ኣገልግሎትን ምልላይን 
ንፍራንቻይዚ ተቐባሊ፡፡

ፍራንቻይዝ ተቐባሊ

እዚ እቲ ፍራንቻይዝ ዝገዝእ ወይ 
ዝጥቀመሉ ሰብ ወይ ኣካል እዩ፡፡ ስም 
ናይቲ ፍራንቻይዝ ኩባንያ ንምጥቃምን 
ፍርያቱ ንምሻጥን እቲ ፍራንቻይዚ 
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መጀመርታ ናይ 

1ከይዲ ምጅማር ፍራንቻይዝ



ፍራንቻይዝ ክፍሊትን ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ኣጠቓቕማ ክፍሊታትን ይኸፍል፡፡

እንታይ ዓይነታት ኣማራጺታት ፍራንቻይዝ ኣለዉ?

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንዱስትሪ ፍራንቻይዛት ኣለዋ፡፡ 
ንኣብነት እዞም ዝስዕቡ እዮም፦ 

 9 ኣብ ዓውዲ ቤት ምግቢ ንኣብነት Subway፣ 
Burger King፣ Taco Bell ን McDonald’s 
ዝበሉ

 9 ወሃብቲ ግልጋሎት ስራሕቲ ንግዲ ንኣብነት 
The UPS Store ወይም Express 
Employment Professionals ዝበሉ

 9 ወኪላት ኣሀወጽቲ/መራሕቲ በጻሕቲ ዓዲ ንኣብነት Dream Vacations 
ወይም Avoya Travel ዝበሉ

 9 ሹቛት ሸቐጣ ሸቐጥ ንኣብነት 7-Eleven ወይ Circle K ዝበሉ 

 9 ትምህርታዊ ፍራንቻይዛት ንኣብነት Kumon Math & Reading 
Centers፣ theCoderSchool፣ School of Rock ወይ Mathnasium 
Learning Centers ዝበሉ 

 9 ትካላት ጥዕናን ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን ንኣብነት Anytime Fitnessን 
መስርሒ ስፖርት፣ Pearle Visionን ዝኣመሳሰሉ ማእኸላት ምንክብኻብ 
ዓይኒ፣ Sports Clipsን ዝኣመሳሰሉ ስራሕ ምንክብኻብ ፀጉሪ ከም’ውን 
Massage Envyን ዝኣመሰሉ ስራሕ ምንክብኻብ ሰውነት 

 9 ኣብ ውሽጢ ገዛ ግልጋሎት ኣቕረብቲ ከም Nurse Next Door፣ Right at 
Home ወይ BrightStar ዝኣመሳሰሉ 

 9 መዘናገዕቲ ፍራንቻይዛት ከም Painting with a Twist ወይ Wine & 
Design ዝኣመሳሰሉ 

 9 ትካላት መንከባኸቢ እንስሳት ከም እኒ Dogtopia ን Camp Bow Wowን 
ዝሓቖፈ 

2 ከይዲ ምጅማር ፍራንቻይዝ



 9 በዓልሞያ ሪል ስቴት ከም RE/MAX ን Keller Williams ዓይነት

 9 ፍሉያት ኣከፋፈልቲ እኒ Ace Hardware ን GNCን ሓዊሱ

1. ጥቕሚታትን ጉድኣታትን ምግዛእ ፍራንቻይዝ 

ይመዝኑ

• ጥቕሚታት ፍራንቻይዝ

 9 ውጽኢት ስራሕ ፈተነ 

ብዙሓት ፍራንቻይዝ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሑ እዮም፤ ኣብ ዝሓለፉ 
ዓመታት ስርሓት ብምምሕያሽን ፍርያቶም ወይ ኣገልግሎቶም ብምጽራይን 
ዕግበት ዓማዊል ኣመሓይሾም እዮም፡፡ 

 9 ፍሉጥ ሽም 

ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረብሓታት ፍራንቻይዝ እቲ ፍሉጥ ሽም እዩ፡፡

 9 ሃገርለኸ መረብ ዕዳጋ 

ዕዉታት ፍራንቻይዛት ካብ ብዙሓት ጨናፍር ሓያልን መብዛሕትኡ ግዜ 
ውጽኢታውን ናይ ዕዳጋ ወፍሪታት ከበግሱ ይኽእሉ፡፡ 

 9 ናይ ስራህ ስልጠና

ጥንክር ዝበለ ምኽርን ስልጠናን 
ናይ ስራህ አመራርሃ ብዋጋ ክትመኑ 
ዘይክእሉ ሃፍትታት እዮም፤ ብፍላይ 
ድማ አብ ናይ መልዐሊ ሃደ ድርጅት 

 9 ቅልል ብዝበለ ካፒታል ምጅማር 

ንእሽተይ ንግዲ ልቓሕ ምርካብ 
መብዛሕትኡ ግዜ ንሓድሽ ፍራንቻይዝ 
ካብ ጀማሪ ስራሕ ዝቐለለ እዩ፡፡

3ከይዲ ምጅማር ፍራንቻይዝ



 9 ደጋፊ ኣወዳድባ 

ብዙሓት ፍራንቻይዛት ንጹር ናይ ስራሕ 
መምርሒ ኣለወን፤ ብተወሳኺ ንነፍሲ 
ወከፍ ከባቢ ዝለዓለ ናይ ዓወት ዕድል 
ንኽህልዎ ቀጻሊ ደገፍ ይገብሩ፡፡

 9 ዝሓሸ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ 

ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ረብሓታት ፍራንቻይዝ ንፍራንቻይዘት ዝኸውን ቀረብ፣ 
እታዎታትን ካልኦት ወፃኢታትን ብዓቢኡ ምንካይ እዩ፡፡

 9 ድጋፍ ህንፀት 

ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ ናይ ስራሕ ቦታኦም ኣብ ዘዳልዉሉ እዋን ክጥቀሙሉ 
ዝኽእሉ ብዙሕ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ቅጥዕታት ክህልዎም እዩ፡፡ እዚ ድማ ኣብቲ 
ናይ መጀመርታ ደረጃ ናይቲ ትካል ብዙሕ ገንዘብን ግዜን ክቑጥብ ይኽእል፡፡

• ጉድለታት ፍራንቻይዝ 

 9 ድሩት ስልጣን

ኣቐዲሙ ዝተወሰነ መልክዕ ስራሕ ምህላውካ ዘጋጥም ጸገም ከም ተቐባሊ 
ፍራንቻይዝ ነቲ ትካል ዘይምውናን እዩ፡፡ ኩሉ ውሳነታት ክትወስድ 
ኣይትኽእልን ኢኹም፡፡ ፍራንቻይዘኛታት ንኹሎም ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ 
ምስቲ ምልክት ንግዲ ዝተኣሳሰሩ ዝተወሰኑ ደረጃታት ዘለዎም ዘይቅይር ሕጋዊ 
ስምምዕ ይፍርሙ፡፡

 9 ካብ ባዕልኹም ቁጽጽር ወጻኢ ንዝኾነ 
ውጽኢት ምቅላዕ 

ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ ኣብ ስም ናይቲ 
ፍራንቻይዝ ብብዝሒ ይምርኮሱ፡፡ ኣብ ዝኾነ 

4 ከይዲ ምጅማር ፍራንቻይዝ



ተቐባሊ ፍራንቻይዝ ሕጋዊ ወይ ህዝባዊ ርክባት ጸገም እንተ ኣጋጢሙ ኣብ 
ኩሉ ኣብ መሓውር ፍራንቻይዝ ዘሎ ሰብ ከቢድ ጽልዋ ከሕድር ይኽእል፡፡

 9 ነንሕድ ሕድካ ምብልላዕ 

ወሃብቲ ፍራንቻይዝ ኩሉ ግዜ ንፍራንቻይዛቶም ከም ዝድግፉ ይንገር ገለ 
ፍራንቻይዘኛታት ግን ኮነ ኢሎም ፍራንቻይዛውያን የባርርዎም፡፡ ኣብዚ 
ኢንዱስትሪ እዚ በላዒ ሰብ ተባሂሉ ይፍለጥ፡፡ ወሃብቲ ፍራንቻይዝ ናይ ባዕሎም 
ፋይናንሳዊ ዕብየት ንምምችቻው ኣብ ልዕሊ ተቐበልቲ ፍራንቻይዝኦም ርእሰ 
ፍትወት ዝመልኦ ስጉምቲ ክወስዱ ከምዝኽእሉ ተዓዚብና ኢና፡፡

 9 ተወሰኽቲ ወጻኢታት 

ብዘይካ እቲ ናይ መጀመርታ ክፍሊት 
ፍራንቻይዝ እዞም ዝስዕቡ ክፍሊታት 
ይምልከቱ፤

- ቀጻሊ ኣጠቓቕማ ክፍሊት ካብ 3-7% 
ካብ ጠቕላላ መሸጣ

- ቀጻሊ ናይ መወዓውዒ ክፍሊት ካብ 
ፍራንቻይዝ ዝፈላለ ኮይኑ ግን ክሳብ 5% 
ካብ ጠቕላላ መሸጣ

 9 ናይ ነዊህ ጊዜ ብጽሒት በዓልዋናነት ዘይምህላው 

እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብዙሓት 
ፍራንቻይዘራት ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ 
ነቲ ውዕል ከቋርጽዎ እንተመሪጾም 
ኣብቲ ኢንዱስትሪ ስራሕ ከይቅጽሉ 
ዝኽልክል ተወዳዳሪ ዘይኮነ ስምምዕ 
ስለዝፈርሙ እዩ፡፡
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2. ምስ ዕላማ ስረሖም ሓቢሩ ዝኸይድ ፍራንቻይዝ 

ይምረፁ

ምስ ስብእናኹም፡ ዓቕምኹም ወይ ዕላማታትኩም ዝሰማማዕ ፍራንቸይዝ 
ይምረፁ፡፡

* ከም በዓል ሃፍቲ ዘለዎም 
ጥንካረታትን ድኽመታትን እንታይ 
እዮም?

* እንታይ ዓይነት ፍራንቻይዝ ኩባንያ 
ወይ ኢንዱስትሪ ክውንኑ ይደልዩ?

* ናይ ሞያኹም ሸቶታት እንታይ 
እዮም? ፍራንቻይዝ ብኸመይ 
ክሕግዞም ይኽእል ንዕኦም 
ንምዕዋት?

3. ሓላፍነቱ ዝትወሰነ ኩባንያ ወይ ኮርፖሬሽን 

ይመስርቱ 

ብግቡእ ዝተመስረተ ኮርፖሬሽን ወይ ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ኩባንያ (LLC) 
ፍራንቻይዝ ምጅማር ሓያሎ ሕጋዊ፣ ግብሪን ስርሓውን ረብሓታት ኣለዎ፡፡

* ትካልዎም ብመልክዕ ኩባንያ ወይ ኮርፖሬሽን ምምስራት ኣብ መንጎ 
ዕዳታት ትካልካን ውልቃዊ ንብረቶምን ሕጋዊ ሃፁር ይፈጥር፡፡

* ኮርፖሬሽናትን ውሱን ሓላፍነት ዘለወን ኩባንያታትን ብውልቂ ሰብሃፍቲ 
ክርከቡ ዘይኽእሉ ንይ ግብሪ ቕሳነትን ንምጥቃም ብቑዓት ክኾና ይኽእላ 
እየን፡፡
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* ትካሎም ኮርፖሬሽን ወይ ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ኩባንያ እንተኾይኑ 
ዓማዊሎም፣ መሻርኽትኹምን ኣውፈርቲ ክኾኑ ዝኽእሉን ትካሎምን ዝያዳ 
ተኣማንነት ዘለዎ ኮይኑ ክቖጽርዎ እዮም፡፡

* ብዙሓት ፍራንቻይዝ ሰጪዎች ምስ ሓደ ኮርፖሬሽን ወይ ውሱን ሓላፍነት 
ዘለዎ ኩባንያ ክሰርሑ ይመርጹ፡፡

4. ኩነታት ዓዳጋን ዕድላት ፍራንቻይዝን የጽንዑ 

ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ፍራንቻይዝ 
ምዕዳግ ዝተጋገየ ስምዒት ውሕስነት 
ይህብ ይኽእል እዩ፡፡ ካልኦት ወነንቲ 
ፍራንቻይዝ ክንደይ ከም ዝረኽቡ 
ርእዮም እዚ ንቡር ይመስሎም፡
፡ ዕዳጋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ 
ከም ዝኽእልን እቲ ፍራንቻይዚ ነቶም 

ኣዝዮም ዕዉታት ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ ብምጉላሕ ተጠቃሚ ከም ዝኸውንን 
ኣብ ግምት ኣእቱ፡፡

ንኽልቲኡ ብበይነ መረብ (online) ወይድማ በአካላዊ (in-person) 
ፍራንቻይዝን ክትገዝኡ እንተደሊኹም ኣብ ዕዳጋ ንዝያዳ ኩባንያታት እኹል 
ቦታ ከምዘሎ የረጋግጹ፡፡ ዕዳጋ ምሉእ እንተኾይኑ ሰባት ክሳብ ክንደይ 
ዝኣምኑሉ ብዘየገድስ ነቲ ምልክት ንግዲ ክትሸጦ ክትጽገም ትኽእል ኢኹም፡፡

ቀጺሉ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ ይረድኡ፡፡ ስምዒቶም ብሓበሬታ 
ምድጋፍ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ገለ ጽቡቓት ምንጭታት ሓበሬታ ዕዳጋ ድማ ዝኽተሉ 
ይሃውሱ፡-

* ቤት ጽሕፈት ቆጸራ (Census Bureau) ን ምምሕዳር ኣናእሽቱ ትካላትን 
(SBA) ዝኣመሳሰሉ መንግስታዊ ትካላት፤
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* ናይ ከባቢኦም ኪሌጃትን ወይ ዩኒቨርሲቲ ቤት ትምህርቲ ቢዝነስ ወይ ናይ 
ኣናእሽተይ ትካላት መልምዒ ማእኸል (Small Business Center)፤

* ትካላት መጽናዕቲ ብሕቲ ዕዳጋ፡፡

ንዓኹም ዝምስጡ ፍራንቻይዛት ብምርካብ መጽናዕትኹም ክተስፍሑ ግቡዕ 
እዩ፡፡ ነፍሲ ወከፍ ፍራንቻይዚ ናይ ፍራንቻይዝ ምግላጽ ሰነድ (Franchise 
Disclosure Document - FDD) ክህበኩም እዩ፡፡ ምድላውን ምቕራብን 
ብሕቶ ፌደራል ዝድለ እዩ፤ እዞም ሰነዳት እዚኦም ብዛዕባ ተኽእሎ 
ፍራንቸይዛት ሰፊሕ ሓበሬታ ዝሓዙ እዮም፡፡

እቲ ሓበሬታ ኣድራሻ ናይቶም ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብቲ ፍራንቻይዝ ዝወጹ 
ናይ ሕጂ ተቐበልቲ ፍራንቻይዝን ተቐበልቲ ፍራንቻይዝን ዘጠቓልል እዩ፡
፡ ነዚ ሓበሬታ ብምጥቃም ንዝሓለፉን ሕጂ ዘለዉን ተቐበልቲ ፍራንቻይዝ 
ብምርኹምብ ብዛዕባ ፍራንቻይዝ ዘለዎም ተመኩሮ ምህታት ይግባእ፡፡

ኣብዚ መስርሕ እዚ ንወሃብቲ ፍራንቻይዝን ተቐበልትን ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት 
ይሕተቱ፡-

* እቲ ፍራንቻይዝ ዝህብ ሰብ ክሳብ ክንደይ ምኩር ኣለዎ?

* ፍራንቻይዝ ንምጅማር ክንደይ ዋጋ ይሓትት? ቀጺሉ ዝመጽኡ ወጻኢታት 
እንታይ እዮም?

* ፍራንቸይዛት መኽሰብ ንኽረኽቡ ክንደይ ግዜ ይወስደሎም?

* እቲ ፍራንቻይዝ ዝህብ ትካል እንታይ 
ዓይነት ደገፍ ይህብ? ፍራንቻይዝ ኣብ ልዕሊ 
ተቐበልቱ ክንደይ ዝኣክል ቁጽጽር ኣለዎ?

ወይ ድማ ንዓኹም ዝበለጸ ፍራንቻይዝ ክመርፁ 
ክሕግዞምን ኣብ ምሉእ መስርሕ ክውከሰሶም ናይ 
ፍራንቻይዝ ኣማኹምሪ ምርካብ ይኻል እዩ፡፡

8 ከይዲ ምጅማር ፍራንቻይዝ



5. ትልሚ ስራሕ ይጽሓፉ 

ፍራንቻይዝ ድሕሪ ምምራፆም ኮፍ 
ኢሎም ናይ ዓሚል ናይ ስራሕ ትልሚ 
ምጽሓፍ አድላይ እዩ፡፡ እዚ ሓደ 
ካብቲ ክውሰድ ካብዝግቦኦ ኣገደስቲ 
ስጉምትታት እዩ፡፡ ስለዚ ግዜኹም 
ወሲዶም ድልዱል ናይ ስራሕ መደብ 
የውጽኡ፡፡

ብመሰረት ሓበሬታ ምምሕዳር ኣናእሽተይ ትካላት እቲ ትልሚ ስራሕ ነዞም 
ዝስዕቡ ከጠቓልል ይግባእ፤

* ሓፂር መግለጺ፡- ትካሎም 
እንታይ ምዃኑን እንታይ ከም 
ዝውክልን ይግለፁ፡፡

* መግለጺ ትካል፡- ትካሎም 
ዝፈትሖ ዘሎ ጸገምን ንመን 
ከገልግሉ ከም ዝሃሰቡ ዝርዝር 
ሓበሬታ ምሃብ፡፡

* ትንተና ዕዳጋ፡- ዕላማ ዝገበርዎ ዕዳጋን ትካልካን ካብ መወዳድርቱ 
ብኸመይ ከም ዝፍለዩ ይግለጹ፡፡

* ትልሚ ኣመራርሓ፡- ትካልኩም ብኸመይ ከም ዝውነንን መን ሓላፊ ናይቲ 
ትካል ከም ዝኸውንን ኣርእዩ፡፡

* እንታይ ከምዝሁቡ/ከምዘቕርቡ፡- ፍርያት ወይ ኣገልግሎት እዮም ዘቕርቡ? 
ዑደት ፍርያትኩም (product life cycle) ከመይ ይመስል? ከም 
ኣእምሮኣዊ ንብረት ዝኣመሰሉ ነገራት ብኸመይ ይገብሩ?

* ቐረብ ገንዘብ፡- ነቲ ናይ መጀመርታ ወጻኢታት ፍራንቻይዝ፡ ወጻኢታት 
ጉልበትን መሳርሕታትን ብኸመይ ይሽፍንዎ?
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* ትንበያታት ሕሳብ፡- ኣታዊታት ትካሎም ምግማት፡፡ ንዝቕጽሉ ሓሙሽተ 
ዓመታት ዝኸውን ራእይ የካትቱ፡፡ ልቓሕ ክወስዱ እንተሓሲቦም ብኸመይ 
ይመልስዎ?

* ትልምታት ዕዳጋን መሸጣን፡- ትካሎም ብኸመይ ንዕዳጋ ይህብዎ? ድረ ገፅ/
ዌብሳይት ኣለዎም ድዩ? መሸጣኦም ምስ ግዜ ብኸመይ ይውስኽዎ?

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤  

www.ecseattle.org/smallbusiness]

6. ገንዘብ ይርከቡ 

ኣብ ፍራንቻይዞም ገንዘብ ክረኽብሎ 
እትኽእሉ ገለ መንገድታት ኣብዚ ኣለዉ፦ 

 9 ወሃቢ ፍራንቻይዞም

 9 ስድራቤትን ፈለጥትን፡- ካብ 
ስድራቤትን ፈለጥትን ልቓሕ፡ 
ናይ ገዛእ ርእስኹም ንእሽቶ ንግዲ 
ንምጅማር ዘድልዮም ርእሰ-ማል ንምርካብ ብሉጽ መገዲ ክኸውን 
ይኽእል፡፡ ትካሎም ምስ ስድራቤትን ፈለጥትን ከራኽቡ ከለኹም ብጽሑፍ 
ዝተጻሕፈ ስምምዕን ናይ ክፍሊት ትልሚ ን ምህላው ጽቡቕ ሓሳብ እዩ፡፡

 9 ስሩዕ ንግዳዊ ልቓሕ፦ እዚ ዓይነት ልቓሕ ብቐጥታ ካብ ባንክ ይርከብ፡፡ 
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስሩዕ ንግዳዊ ልቓሕ ትሑት ወለድን ልዑል ርእሰ-
ማልን ይረኽቡ፡፡ ግን ውሕስነትን ልዑል ናይ ልቓሕ ነጥብን የድልዮም 
(credit score) እዩ፡፡

 9 ልቓሕ ንኣሽቱ ትካላት - ልቓሕ ንኣሽቱ ትካላት ብቐጥታ ካብ ባንክ ክረኽቡ 
ትኽእል ኢኹም፣ ካብ ዩ. ኤስ. ምሕዳር ኣናእሽቱ ትካላት (SBA) ካብ 
ዝሻረኹ ባንክታት ምልቃሕ ዝበለጸ ዝኾነሉ እዋናት ኣሎ፡፡ እዚ ኣገባብ 
እዚ ብፍላይ ንሓደ ትሑት ናይ ልቓሕ ነጥቢ (credit score) ዘለዎ ሰብ 
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ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ መምርሒታት SBA ንኽልቲኦም ኣለቃሕን 
ተለቃሕን ንምክልኹምል ዝተዳለዉ እዮም፡፡ ዘድሊ ረቛሒ፤ ቅድሚ 
ምጽዳቑ ገለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ፡፡

7. ስምምዕነት ፍራንቻይዝ ገምጊሞም ይፈርሙ

ስምምዕ ፍራንቻይዝ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ወሃቢ ፍራንቻይዞምን 
ዝግበር ብሕጊ ቀያዲ ውዕል እዩ፡፡ ቅድሚ ምፍራሞም ጠበቓ ክቆጽሩን እቲ 
ስምምዕ ክግምገሙ ኣለዎም፡፡ ልክዕ ውዕላት ናይቲ ስምምዕ ከም ዝተረድእዎ 
የረጋግጹ፣ እንተላይ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዘለዎም መሰላትን ግቡኣትን፡፡

8. ክኽበሩ ዘለዎም ግቡኣት ልቢ ይበሉ 

መንግስታት ክልልን ከባብን ትካላት ኣብቲ ከባቢ 
ቅድሚ ምንቅስቃሰን ዝተፈላለዩ ፍቓድ ክህባ 
ይጠልባ፡፡ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሓፈሻዊ ንግዳዊ 
ፍቓድ፣ ምዝገባ ግብሪ፣ ፍቓድ ጥዕናን ፍቓድ 
ጽላትን የጠቓልል፡፡

ዝድለ ፍቓድ ዘይምርካብ ካብ መንግስቲ 
መቕጻዕቲ ወይ መቕጻዕቲ ከስዕብ ይኽእል፡፡ ነቲ 
ናይ ፍቓድ ረቛሒታት እንተዘይተማሊኦም፡ ወሃቢ ፍራንቻይዞም ፍራንቻይዝ 
ከቋርጾ ይኽእል፡፡

ብተወሳኺ ናይ ሓደ ኮርፖሬሽን ዘገባታት ግዝኣት ዋሽንግተን ብመልክዕ 
ኩባንያ ወይ ኮርፖሬሽን ፍራንቻይዝ ንምሃብ ዘለዎ ግዴታታት ክሕሉ 
ኣለዎም፡፡ ጸብጻብ ኣብ ግዚኡ እንተዘይኣቕሪብካ እቲ ግዝኣት መንነት ናይቲ 
ኮርፖሬሽንካ ወይ ውሱን ሓላፍነት ዘለዎ ትካሎም ክድምስስን ንናይ ምህዳም 
ስግኣት ክቃላዑ ይኽእሉ፡፡
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9. መስርሒ ቦታኦም ይህነጹ/የመሓይሹ፣ ስልጠና 

ይወስዱ ከም’ውን ሰራሕተኛታት ይቑጸሩ

ብዙሓት ፍራንቻይዘራት ናይ ስራሕ ቦታኦም 
ክሃንጹ ወይ ከዕብዩ ከድልዮም እዩ፡፡ ዋላ 
እቲ ፍራንቻይዚ ነቲ ዲዛይን ህንጻ ከምኡ’ውን 
ንፍራንቻይዝ ብፍሉይ ዝተዳለወ ንብረትን 
ምልክታትን እንተሃበ ናይ ህንጻ ኮንትራክተር 
ክቆጽሩን ንመዓልቲ ምኽፋት ክዳለዉን ከድልዮም 
እዩ፡፡

ናይ ስራሕ ቦታኹም እናሃነጹ ንሰራሕተኛታቶም ጎኒ ንጎኒ ከዳልውዎም 
ኣለዎም፡፡ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም እቲ ፍራንቻይዚ ንዓኹምን 
ንሰራሕተኛታቶምን ስልጠና ክህበኩም እዩ፡፡ እዚ ስልጠና እዚ ባህሊ 
ፈረንቻይዝ ንኽለምድዎ ክሕግዞም እዩ፡፡

10. ሓዱሽ ፍራንቻይዞም ይኽፈቱ 

ኣብ መወዳእታ ፍራንቻይዞም ንህዝቢ 
ክኸፍትሉ ግዜኡ እዩ፡፡ ፍራንቻይዞም ምግዛእ 
ሓደ ካብቲ ዝበለጸ መንገዲ ንግዲ ንምጅማር 
እዩ፡፡ ወሃቢ ፍራንቻይዞም ኣብ መስርሕ 
ምኽፋት ትካሎም ክመርሖም እዩ፤ ክፉት 
ንኽኸውን ሓያል ናይ ምልላይ ወፍሪ እውን 
ይህበኩም፡፡
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤  

www.ecseattle.org/smallbusiness]
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Notes
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