
ዝተዳለወ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

ንኣናእሽተይ ትካላት 
መምርሒ ቤት መግቢ



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 “አናዕሽተን ትካላት ከመይ 
ይጣየሻ” ደረጃ ብደረጃ መምርሂ ሂዙ ቐሪቡሎ፡፡ 



ስራሕ ቤት ምግቢ ንምጅማር እንታይ የድሊ? 

በዓልዋና ቤት ምግቢ ንምዃን ከም’ውን ንምክያድ ናይ ብዙሓት ዓርሶም 

ክኢሎም ስራሕ ንምስራሕ ዝደልዩ ሰባት ሕልሚ እዩ። ስራሕ ምግቢ ምጅማር 

ልክዕ ከም ዝኾነ ነገር ናይ ባዕሉ ሰሓብቲ ነገራትን ፈተናታትን ኣለውዎ። 

ቤት ምግቢ ንምጅማር ጠቕላላ ብርኪ ብብርኪ ከምዝስዕብ ኣሎ፦ 

1. ፅንሰ ሓሳብን መለለይን (brand) ይምረፁ

ናይ ድርጂቶም ፅንሰ ሓሳብ ምምራፅ ኣብ ከይዲ ትልሚ ቤት ምግቢ ቁልፊ ኣካል 
እዩ። ፅንሰ ሓሳቦም እንታይ ዓይነት ቤት ምግቢ (ስሩዕ፣ ናይ ቤተሰብ ዓይነት፣ ቤት 
ሻሂ/café፣ ወዘተ) ምኽፋት ከምዝደልዩ፣ ዘቕርብዎ ዓይነት ምግቢን ዝጥቀምሉ 
ኣወሃህባ ግልጋሎትን ክሓቁፍ ኣለዎ። ውሽጣዊ ገጽታ ቤት ምግቢ ምስቲ ጽንሰ 
ሓሳብ ሓቢሩ ክኸይድ ኣለዎ። 

* “ኣብ ኢትዮጵያ ምግቢ ዝቐርበሉ ቤት ምግቢ ቤተሰብ” ናይ ሓደ ቤት ምግቢ
ጽንሰ ሓሳብ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ።

መለለይ (brand) ቤት ምግቢኦም ተልእኾን መንነቶምን ንሓፋሽ ንምፍላጥ 

ንኣናእሽተይ ትካላት መምርሒ ቤት መግቢ 1



ዝመርጽሉ መገዲ ተገይሩ ክሕሰብ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት 
ድማ ሽቀም፣ አርማ፣ ዝርዝር ኣደላልዋ ምግቢን ኣቁሁቶምን 
ተጠዓዒሞም ናይ መንነቶም ምስሊ ክህቡ ኣለዎም። ብተመሳሳሊ 
ዝጥቀምሎም መገዲታትን ጥበብን ምፍላጥ ኣብ መንነቶም 
(brand identity) ዝተመስረቱ ክኮኑ ይግቦኦም። 

 9 ዓላማ ዝገበርዎ ዓሚል፡- 

ንድርጅቶም ዝሓሰብዎ ቦታ እንተሃልዩ ጽንሰ 
ሓሳቦም እንተቐምጡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ 
ኣወዳድባ (ንበይኑ ዝነብር ወይስ ምስ ቤተሰቡ 
ዝበዝሐሉ፣ ንጥዕናኡ ዝጨነቐ ወይ ዘይግድሶ፣ 
መንእሰይ ወይ ዓበይቲ፣ ኣብ ከባቢ መንበሪ 
ወይስ መስርሒ ቦታ፣ ትሑት ወይስ ዝለዓለ 
ኣታዊ ዘለዎ፣ ወዘተ) ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። 
ፈለማ ካብ ጽንሰ ሓሳብ እንተኾይኖም ዝጅምሩ ዝመርጽዎ ቦታን ከምኡ ዓይነት 
ኣወቓቕራ ህዝቢ ዝረኽብሉ ክኸውን ኣለዎ።  
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/smallbusiness] 

2. ዝርዝር ምግቦም የዳልዉ 

ዝርዝር ምግቦም ምድላው ቤት ምግቢኦም 
አብከይዲ ምኽፋት ውሽጢ ዝኽተል ከይዲ 
ፈጠራ እዩ። ንዝኾነ ይኹን ምግቢ ዝፎቱ 
ዝሕቆፍ ዓይነት ምግቢ ምምራጽ ዘሐጉስ 
ይኸውን። ነገር ግና ውሳነታት ተጠንቂቖም 
ይወስኑ፣ ዝኣትዉ ዓይነት ምግቢታት 
እንታይ ዓይነት መሳርሒ ከምዘድልዮም፣ 

ሰራሕተኛታት ዝደልዩዎ ሞያ ከም’ውን ዝሓስብዎ ዓሚል ይውስን። 
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/smallbusiness]
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3. ትልሚ ስራሕ ቤት ምግቢ ይጽሓፉ 

ልክዕ ከም ዝኾነ ይኹን ሓዱሽ ድርጂት ቤት 
ምግቢ ንምጅማር ጠንካራ ትልሚ ስራሕ 
ምድላው አድላዪ ኢዩ፡፡ ትልሚ ስራሕ 
ቤት ምግቢ ካብ ጽንሰ ሓሳብ ምግቢ ክሳብ 
ሒሳባቶም ኩሎም ኩሎም ናይ ሓዱሽ ስራሕ 
ገጽታታት ኣብ ዝገልጹ ክፍሊታት ዝተኸፋፈሉ 
ከኾኑ ይግብኦም። 

ዝርዝር ዕላማ እቲ ትልሚ ምርኣይን፣ ብሓጺሩ ድርጅቶም ናብ ኢንቨስተራት 
ምቕራብ እዩ። ልቓሕ ንምርካብ እንትፍትኑ ትልሚስ ስራሕ ቤት ምግቢ ውጽኢታዊ 
ንኽኸውን ንምርግጋጽ የድሊ። 

ቀንዲ ኣካላት ትልሚ ስራሕ ቤት ምግቢ እዞም ዝስዕቡ እዮም፦ 

1. ሓጺር መግለጺ፡- እዚ ናይ ትልሚ ስረሖም ናይ መጀመሪያ ክፍሊ እዩ፤ ነገር 
ግና ኣብ መወዳእታ እንተተፃሂፉ ድማ ካልኦት ዝዛዘምዎም ክፍሊታት 
ኣሕጺርካ ንምቕራብ ይጠቅም። 

2. መግለጫ ሓፈሻዊ ገጽታን መግለጺን ድርጂቶም፡- እዚ ክፍሊ ብዛዕብ እቲ 
ድርጂት ዋና መጠቓለሊ እንተ ኣእትዮም ዝበለጸ ዝርዝር ዝበለ ገጽታ 
ንምቕራብ ይጠቕሞም እዩ። 

3. ጽንሰ-ሓሳብን ዝርዝር ምግቢን፡- ኣብዚ ክፍሊ ጽንሰ ሓሳብ ቤት ምግቦምን 
ዝርዝር ምግብን ኣብራህሪሆም የቕርቡ። 

4. ኣወዳድባ በዓልዋናነት ኣመራርሓ ስራሕ፡- ኣወዳድባ በዓልዋናነት ስራሕ 
ኣመራርሓ የርእዩ። ስእሊ ምጥቃም ብምርኣይ ንምርዳኣ ቀሊል ንኽኸውን 
ይገብሮ። 

5. ሰራሕተኛታትን መጠን ሓይሊ ሰብን፡
- ዘድሊዮም በዝሒ ሓይሊ ሰብ ኣንኢስካ 
ምጅማር ቀሊል እዩ። ኣብ ወረቐት 
እንተቐምጥዎ ድርጂቶም ንምክያድ ክንደይ 
ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ምቑጻር ከምዘድልዮም 
ዝበለጸ ትኽክለኛ ርድኢት ይህልዎም። 
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6. ትንታነ ዕዳጋን ንሕንሕን፡- እዚ ክፍሊ ትልሚ ስራሕ ብጥንቃቐ ዝተመልአ 
መጽናዕቲ የድልዮ። ዝመረጽዎ ቦታ ኣወቓቕራ ህዝቢን ትንታነ ንሕንሕን 
የድሊዮ እዩ። 

7. ሜላ ምፍላጥን ዕዳጋን፡- ኣቐዲሞም ዝዛዘምዎ ትንታነ ዕዳጋ ተጠቒሞም 
ኣግባብነት ዘለዎም ሜላታት ዕዳጋ ይምረፁ። 

8. ትንበያ ሒሳብን መጠቓለሊን፡- ነቲ ሓዱሽ ቤት ምግቦም ገንዘብ ንምርካብ 
እዚ ክፍሊ ቁልፊ እዩ። ትንበያ መሸጣን ኣታዊኦምን ዝመጣጠነሉ ነጥቢ 
ትንታነ (break-even analysis) ንምቕራብ ይጠቅም እዩ።  
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]

4. ንቤት ምግቦም ገንዘብ ዝርኽብሉ መገዲ ይሓንጽጹ 

ቤት ምግቢ ንምጅማር ዘድልዮም ቀፃሊ 
ስጉምቲ ገንዘብ ምርካብ እዩ። መብዛሕትና 
ብዘይ ድጋፍ ገንዘብ ወጻኢታት መኽፈቲ ቤት 
ምግቢ ንምሽፋን ዘኽእል ካፒታል ኣብ ኢድና 
የብልናን። 

ጠቕላላ ወጻኢታት መኽፈቲ ቤት ምግቢ 
ከም’ውን ዕለታዊ ወጻኢታት ብምግማት 
ይጀምሩ። እዚ ሓበሬታ በጀት ንምድላውን ቤት 

ምግቢ ንምክያድን ዘድልዮም ጠቕላላ ወጻኢ ንምግማት ይጠቐሙ። 

በጀት ቤት ምግቦም ድሕሪ ምሓዞም ጠቕላላ ወጻኢኦም ኣብ ኢዶም ምስ ዘሎ 
ካፒታል የነጻጽሩ። ናይ ፍቓድ፣ መሳርሒ፣ መጸገኒ ህንጻን መሃያ ሰራሕተኛታትን 
ዝኣመሳሰሉ ወጻኢታት ምሕቛፍ ኣይርስዑ። 

ንቤት ምግቦም ገንዘብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ገለ መገዲታት፦ 

* ስሩዕ ልቓሕ ንግዲ፡- እዚ ዓይነት ልቓሕ ብቀጥታ ካብ ባንኪ ዝርከብ እዩ። 
መብዛሕትኡ ግዜ ውሑድ ወለድን ልዕል ዝበለ ካፒታል ካብ ስሩዕ ልቓሕ 
ንግዲ ይርከብ። ኮይኑ ግና ትሕጃ የድሊ፤ ዝለዓለ ነጥቢ ልቓሕ (credit 
score) ክህልዎም ድማ ይግባእ። 
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* ገደብ ዘለዎ ልቓሕ ድርጂት (Business Line of Credit)፡- እዚ ምስ ክሬዲት 
ካርዲ ብዝመሳሰል ኩነታት ክሳብ ዝተወሰነ ገደብ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ልቓሕ 
ክፍቀደሎም ይኽእል እዩ። ረቋሒታት ልቓሕ መውሀቢ ዝበለጸ ጠበቕ 
ዝበሉን ኣብ ካልኦት ልቓሓት ዝረኽብዎ ዝደልዩዎ መጠን ገንዘብ ምልቃሕ 
ዘየኽእል እንትኾነ ወለድ ዝሕሰብ እቲ ገንዘብ እንትጥቀምሉ ጥራሕ እዩ። 

* ንእሽተይ ድርጂት ዝወሃብ ልቓሕ፡- ልቃሕ ንእሽተይ ድርጂት ብቐጥታት ካብ 
ባንኪ ዝርክብ ዋላ እንተኾነ ምስ ዩኤስ ምምሕዳር ኣናሽተይ ድርጂት (SBA) 
ብሓባር ካብ ዝሰርሑ ባንኪታት ስሩዕ ተመራጺ ዝኾነሉ ግዜ ይህሉ እዩ። 
ብፍላይ ንእሽተይ ነጥቢ ልቓሕ (credit score) ንዘለዎ ሰብ እዚ መገዲ ዝሓሸ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። መምርሒታት SBA ኣለቃሒን ተለቃሒን ንምሕላው 
ዝተዳለዉ እዮም። ትሕጃ የድሊ እዩ፤ 
ክሳብ ዝፍቅወድ ግዜ’ውን ክውሰድ 
ይኽእል እዩ። 

* ኢንቬስተራት፡- ንቤት ምግቦም 
ኢንቨስተራት ንምርካብ ዘለዎም ምስ 
ሰባት ምልላይ ይጠቐሙ። 

* ካብ ህዝቢ ዝእከብ፡- እንደ Kickstarter, Food Start, Indigogo ን 
GoFundMe ዝመሳሰሉ ድረገጻት መበገሲ ወጻኢታቶም መሸፈኒ ገንዘብ ካብ 
ዝተፈላለዩ ሰባት ንምእካብ ብጣዕሚ ጽቡቓት መድረኻት እዮም።  
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness] 

5. ቦታ መሪጾም መስርሒ ቦታ ይከራዩ

ቦታ ምምራጽ ኣብ ዓበይቲ ውሳነታት ምኽፋት 
ቤት ምግቢ ይጠቓለል። ነዚ መረጻ እዞም ዝስዕቡ 
ነጥቢታት ብጣዕሚ ወሰንቲ ካብ ዝበሃሉ ውሽጢ 
እዮም፦

 9 ዝረአይን ተበጻሓይ ምዃንን፡- ብቐሊሉ ንምርኣይ 
ዝከኣልን ብዝሓት በዓል መኻይንን እግረኛን 
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ዝመሓላለፍሉ ይምረፁ። እኹል መኪና ደው መበሊ ቦታ ምህላዉ ከም’ውን 
እግረኛታት ከም’ውን በዓል መኻይን ንምምጻእ ጥጡሕ ዝኾነ ቦታ ኣብ ውሽጢ 
ግምት የእትዉ። 

 9 ህዝቢ፡- ቤት ምግቦም ማእኸል ዝገበረ ዕዳጋ ምስቲ ናይ ከባቢ ህዝቢ ዝተዛመደ 
ክኸውን ኣለዎ። 

 9 ዋጋ ሰራሕተኛታት፡- ወጻኢታት ሰራሕተኛታት ከከም ከባቢኡ ይፈላለ እዩ። ኩነታት 
ናብራ ዝኸብረሎም ከባቢታት ንፉዓት ሰራሕተኛታት ንምስሓብ ልዕል ዝበለ 
ክፍሊት የድሊዮም። 

 9 ንሕንሕ እቲ ከባቢ፡- ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተናሓናሕቲ ቤት ምግቢታት ብምርኣይ 
ብዙሕ ትምህርቲ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ቀንዲ ተመሳሰልቲ ቤት ምግቢታት 
ዕዉታት ዝኾንሉ ቦታ ምምራጽ ግና ምስቲ ናቶም ጽንሰ ሓሳብ ብቐጥታ ዝነሓነሑ 
ቤት ምግቢታት እንተተመሊኡ ቦታ ምርሓቕ ወይ ምቕያር እዩ። 

አማዋል ብአካል መፂኦም ንምገብሉ እንተደኣ 
ኮይኑ ቦታ ቤት ምግቢ ምግዛእ፣ ምክራይ ወይ 
ምህናጽ ይከኣል እዩ። ኣብ ቦታ ምምራጽ ምክራይ 
ይምከር፤ እዚ ንምስፍሕፋሕ ወይ ካልኦት 
ለውጢታት ስራሕ ንምግባር እንትውስኑ ዝበለጸ 
ኣማራጺ ይህቦም። 
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ 

www.ecseattle.org/smallbusiness]

6. ፍቓዳት ቤት ምግቢ 

ሓዱሽ ቤት ምግቢ ንምጅማር ብዙሓት ናይ ፌደራል፣ 
ግዝኣታትን ካብቲ ከባቢ ምምሕዳር ፍቓድ ክረኽቡ 
ኣለዎም። ንቤት ምግቢ ፍቓድ መመልከቻ እንተእትዉ፣ 
ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ሓገዝ ምጥቃም ከዝንጋዕ ነገር ንከይህሉ 
ይሕግዝ። እዞም ዝስዕቡ ብጣዕሚ ኣድላይ ካብ ዝኾኑ 
ፍቓዳት ውሽጢ እዮም። 
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 9 ፍቓድ ስራሕ፡- ኩሎም ቤት ምግቢታት ኣብ ውሽጢ ዩኤስድ ንምስራሕ 
ፍቓድ ስራሕ የድሊዮም እዩ። ዘድልዮም ዓይነት ፍቓድ፣ ዋጋኡ፣ ክንደይ 
ግዜ ክሕደስ ከምዘለዎ ከከም ምምሕዳሩ ይፈላለ እዩ። 

 9 ቆጻሪ መፍለይ ቁጽሪ፡- ንምፍቃድ ግዜ ክወስድ ስለዝኽእል ናይ መፈቀድ 
ጊዜ ክወስድ ስለዝኽእል ቁጽሪ መፍለይ ቆጻሪ (EIN) መመልከቻኦም ኣብ 
ከይዲ ቅድም ኢሎም ይጀምሩ። ሰራሕተኛታት ንምቑጻርን ክፍሊት መሃያ 
ንምግባር ቀጽሪ መፍለይ ቆጻሪ የድሊዮም እዩ። 

 9 ፍቓድ ግልጋሎት ምግቢ፦ ንቤት ምግቦም ፍቓድ ግልጋሎት ንምርካብ 
ድርጅቶም ኩሎም ደንቢታት ድሕንነታት ምግቢ ምምላኦም ዝፍትሹ 
ምርመራ ክሓልፉ ኣለዎም። 

 9 ፍቓድ መስተ፡- ኣልኮል ኣብ ውሽጢ ቤት ምግቦም 
ንምቕራብ እንተተሊሞም ፍቓድ መስተ የድሊዮም። 
ኣልኮል መጠን መሸጣኦም ብጣዕሚ ከዕብዮ ይኽእል 
እዩ፣ ኮይኑ ግና ፍቓድ መስተ ናይ ምርካብ ከይዲ 
ነዊሕን ክባርን ክኸውን ይኽእል እዩ።  
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]

7. ኣቀማምጣ ቤት ምግቢ ይሓንጽጹ

ኣቀማምጣ ቤት ምግቦም እንትሕንጽጹ ክልተ ኣካላት ኣለዉ፦ ናይ ገዝኦም ናይ 
ቅድሚትን ድሕሪትን ቦታ፣ ነፍሰወከፍ ቦታ ናይ ባዕሉ ረቋሒታት ኣለውዎ። 

ንድፊ መመገቢ ቦታኦም እንትሰርሑ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ኣብ ግምት የእትዉ፡፡ 

 9 መጠን መቐመጢ፡- ደንቢታት እቲ ከባቢ በዝሒ መቐመጢኦም ይወስን 
እዩ። ኣብ ዘለውዎ ቦታ ተመስሪቶም ንሓደ ዓሚል ዝተቐመጠ ስፍሓት 
ብጫማ ካሬን በዝሒ መውጽኢ በሪታት ምምላእ የድሊ። 

 9 ኣቕሑታት ቤት ምግቢ፡- ምስቲ ጽንሰ ሓሳብ ዝኸይድ መቐመጢ ቤት 
ምግቢ ይምረጹ። ኣቁሑ ቤት ምግቦም እንትመርጹ ቁፅሪ መቐመጢኦምን 
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መጠን ምቾትን ኣብ ግምት 
ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ። 

 9 ድባብ እና መመላኽዒታት፡- ቤት 
ምግቢኦም ድባብ መሳርሒታትን 
መብራህትን ብምጥቃም ዝሓሸ 
ምግባር ይከኣል እዩ። 

 9 ቅለት ምጽራይ፡- ኣብ መሬትን ግድግዳን ዝተገጠሙ ኣቓሓታት ንምጽራይ 
ካብ ተባላዒ ናጻ ንምግባር ቀለልቲ ብዝኾኑ ነገራት ዝተሰርሑ ክኾኑ 
ኣለዎም። ምንጻፍን ፈሳሲን ስለዝመጥጥ ንቤት ምግቢ ተመራጺ አይኮነን። 
ጨርቂ ዝኾኑ መመላኽዒታትን መጋረጃታትን ጨና ዘምጽኡ ኮይኖም 
ብተወሳኺ ንምጽራይ ክባራት እዮም። 

ኣቀማምጣ መስርሒ ክሽና እንትነድፉ ፍሰት ግልጋሎት ኣብ ውሽጢ ግምት ዝኣተወ 
ክኸውን ኣለዎ። ነዞም ዝስዕቡ ስራሕታት እኹል ቦታ ይመድቡ፦ 

 9 መሕጸቢ ኣቓሑት፡- ቦታ መሕጸቢ ኣቓሑት 
መስተኣናገድቲ ዝረስሑ ሻሓነታት ናብ ቤት 
ጽብሒ ሒዞም እንተኣትዉ በቐሊሉ ኽበጽሕዎ 
ዘይኽእሉ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ቦታ መሕጸቢ 
ኣቑሑት ማሽናት፣ መሕጸቢ ቦታን ኣቓሓ 
ዝሕጸበሉ መድርደሪ ክህልዎ ኣለዎ። 

 9 መቐመጢ ደረቕን ዝሑልን፡- ኣቕሑታት 
ብቅልጡፍ ቦታ ንምትሓዝ መቐመጢታት ደረቕን ዝሑልን ቦታታት 
ካብ መረከቢ ቦታ ርሕቐቶም ቀረባ ክኾኑ ኣለዎም። እዞም ቦታታት በዓል 
ንመደርደሪን ንመስተኻኸልን ብዝጥዑም ኣለዎም። 

 9 መተኣናገዲ ምግቢ፡- እዚ ሰራሕተኛታት መስርሒ ጸብሒ ኩሎም 
ምግቢታት ናይ ምድላው ስራሕ ዝሰርሕሉ ቦታ እዩ። ስራሕ ንምስራሕ 
ከም’ውን ንመሳርሒታት ቦታ የድሊዮም እዩ። 

 9 መብሰሊ ምግቢ፡- መብዛሕተኦም ናይ ምብሳል ስራሕታት ዝፍጸሙ ኣብዚ 
ቦታ እዩ። ከም መጎጎ (range tops)፣ ጥልቀት ዘለዎም መጥበሲታት (deep 
fryers) ከም’ውን ሰጥ ዝበሉ መጥበሲታት (flat top grills) ዝመሳሰሉ 
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ዓበይቲ መሳርሒታት ንምቕማጥ ቦታ የድሊዮም እዩ። 

 9 መቐበሊ፡- ዝተዳለዉ ምግቢታት ብፍጥነት ናብ ኣተኣናገድቲ ከመሓላለፉ 
መቐበሊ ቦታ ኣብ ጥቓ መብሰሊ ቦታ 
ክኸውን ኣለዎ። መሞቒ መብራህቲ 
ዘለዎ መቐበሊ ምግቢ ቦታ፣ 
ምግቢታት ክሳብ ዝለዓሉ ውዑያት 
ኮይኖም ክጸንሑ ክግበር ኣለዎም።  
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 

ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]

8. መሳርሒን (Equipment) ናይምግቢ ግብዓት ኣቕራቢ 

ይርከቡ 

ቅድሚ ናይ ባዕልኹም ቤት ምግቢ ምኽፋትካኩም 
ክሽነኹም ሙሉእ መሳርሒታት ክህልዋ ኣለዎ። 
ዓቐንን ኣቀማምጣን ክሽነ ከም ጸበብቲ መሳርሒታት 
ወይ ጠቕላላ ኣቑሑት ዝኣመሰሉ ምርጫታት ከስዕብ 
ይኽእል። ንነፍሲ ወከፍ ቤት ምግቢ ከም ፍሪጅን 
መብሰሊን ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ኣለውዎ። ከከም 
ዓይነት እቲ እተዳልውዎ ምግቢ ፍሉይ ኣሰራርሓ 
ምግቢ እውን ከድልየኩም ይኽእል እዩ።

እዚ ንምግባር ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉ፤ ምዕዳግ 
ወይ ምክራይ። ቤት ምግቢ ንምኽፋት ካልኦት ስጉምትታት ክትወስዱ ከለኹም፡ 
ብበይነ መረብ (online) ምዕዳግ ነቲ ሸቐጥ ምጽናዕን ዋጋታት ምውድዳርን ነቲ 
ጸቕጢ ንምቅላል ክሕግዞም እዩ። ኣብ መሳርሒታት ቤት ምግቢ ዝሰርሕ ጅምላን 
ቅልጡፍን ኣቕራቢ ብበይነ መረብ ይርከቡ። ክራይ ገንዘብ ዝቑጥብን ርእሰ-ማልካ 
ናብ ካልእ ኣብ ባጀትኩም ዘሎ ነገራት ነጻ ዝገብርን ኣማራጺ እዩ።

ብተወሳኺ ኣቕራቢ ናይ ምግቢ ግብዓትን ሓደ ግዜ ዝድርበ ቀረብን (disposables) 
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ካልእ ብስሩዕ እትሕዞም ነገራትን ከድልየካ 
እዩ። ምስ ቅናስን ነጻን ኣቕራቢ ምልኣኽ 
ምስራሕ ብዙሕ ኣቑሑት ኣብ ዝህልወኩም 
እዋን ገንዘብ ክቑጥበልኩም እዩ።

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ 

ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/smallbusiness]

9. ብቁዓት ሰራሕተኛታት ይቖጸሩ 

ኣብ መስርሕ ምኽፋት ቤት ምግቢ ምቑጻር ጊዜ ካብ መልዐሊኡ 
ዝሓሸ ናይ ስራሕ ባህሊ ንምፍጣር ዕድል ይህብ። ብዛዕባ 
ጥቕምታት ሰራሕተኛታት፣ ስልጠና፣ ምትብባዕን 
ሚዛን ስራሕን ህይወትን ምሕሳብ ሰራሕተኛታት 
ዝያዳ ተዋፊሮም ንኽጸንሑ ይሕግዝ። እንተተኻኢሉ 
ዕላማታትካ ንምዕዋትን ኣብ ስራሕ ዕላማኻ ንምብጻሕን ዝሕግዘካ 
ናይ ምሕደራ ጉጅለኻ ብምቑጻር ጀምር።

ናይ ሓይሊ ሰብ ድሌታትኩም ከከም ፍሉይ ድሌታት ናይቲ ሓድሽ 
ቤት ምግቢኹም ክፈላለ ይኽእል እዩ። ነቲ ቤት ምግቢ ናይዕለት 
ዕለት ስራሕቲ ንምምራሕ ክማልኡ ዝግብኦም ዝርዝር የውጽኡ። 
ኣብ ሰሙን ክንደይ መዓልታት ከም እትኸፍትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
መዓልቲ ንቕድሚትን ድሕሪትን ገዛ ክንደይ ፈረቓ ከም ዘለካን ኣብ 
ግምት ኣእቱ።

ዕዳጋን ኣካውንታንትን ክትቆጽር እውን 
ከድልየካ ይኽእል እዩ።

[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ 

ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]
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10. መሸጣ መካየዲ ኮምፒውተር  

(Point of sale/POS/ system)

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ገዛ ምብጻሕን ካብ ኣፍደገ ናብ ኣፍደገ 
ምብጻሕን ግልጋሎት ምሃብ ብዘይ ጸገም፣ ትእዛዝ ብበይነ መረብ 
ክሕዞ ዝኽእል መሸጢ ማሽን ምህላው ግድን እዩ። ጽቡቕ ናይ 
ቤት ምግቢ መሸጢ ማሽን (POS) ትኬት ክትሕትም፣ ብኣካልን ብኢንተርነትን 
ትእዛዝ ክትቅበል፣ ትእዛዝ ዓማዊል ክፉት ክኸውን፣ ትእዛዝ ዓማዊል ብተናጸል 
ከሰላስል፣ ከም ኣድላይነቱ ናይ ጠረጴዛ ቅጥዒ ክትቅይር፣ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፍሊት 
ክትቅበል ዘኽእል ክኸውን ኣለዎ።

ብዙሓት መሸጢ ማሽናት (POS) ስእላዊ ትንታነታትን ጸብጻባትን ክህባ ይኽእላ 
እየን፤ እዚ ድማ ኣድላዪ እንተኾይኑ ሓይሊ ሰብካ ወይ ንብረትካ ብቕልጡፍ 
ከተመዓራርዮ ክሕግዘካ ይኽእል። እዞም መሳርሒታት (POS) ትካልካ ብዘይ ገለ 
ጸገም ከተካይድን ብቕልጡፍ ክትዓቢን ዝሕግዙ እዮም።

11. ቤት ምግቦም የፋልጡ 

ሓዱሽ ቤት ምግቢ ይጅምሩ እንተሃልዮም ናይ ቀጻሊ 
ዓማዊሎም ንምስሓብ ከፋልጥዎ ኣለዎም። መፋለጢ 
ዓማዊል ኣብ ዘለውዎ ቦታን እንታይ ዓይነት ምግቢ 
ከምዘቕርቡ መሰረታዊ ሓበሬታ ይህብ እዩ። ዕዉት 
መፍለጢ መለለይኦም (brand) መሀንጠዊ ክኸውን 
ክገብሩ ኣለዎም። 

ቤት ምግቦም ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ሓደ ሓደ ሐበሬታት፡-

 9 ድረገጽ (Website) ይሃልዎም፡- ናይ ቤት ምግቦም ድረገጽ ንምጥቃሙ 
ቀሊል፣ ቅርጹን መፍለይኡን (brand) ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ። ኣድራሻኦም፣ 
ስልኮም፣ ስራሕ ሰዓቶም፣ ዝርዝር ምግቦም ዝሓዘ ብዛዕባ ቤት ምግቦም 
መሰረታዊ ሓበሬታ ዝሓቖፈ ክኸውን ኣለዎ። ድረገጾም ንምስራሕ በዓልሞያ 
ምቁጻር ዋላ እንተኸኣሉ ንተጠቀምቲ ቀለልቲ ዝኾኑ ድረገጻት ዘስተኣናግዱ 
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ከም Wix፣ Squarespace ወይ 
Wordpress ዝኣመሳሰሉ መድረኻት 
ተጠቒሞም ምስራሕ ይኽእሉ እዮም። 

 9 ናይ Yelp፣ TripAdvisor፣ Google My 
Business and OpenTable ሒሳባት 
ይኽፈቱ፡- ገጻት ምምዝጋብ ሓበሬታ 
ቤት ምግቢኹም ናብ ዓማዊል ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ብቐሊሉ ክትበጽሕዎ 
የኽእል። ብፍላይ ልዑል ፕሮፋይልን ጽቡቕ ዝናን እንተሃልዩካ፡ ዓማዊል 
ድሕሪ ምግልጋል ርእይቶኦም ስለዝህቡ ሓይልኹምን ስሕበትኩምን እውን 
ክውስኽ ይገብር።

 9 ማሕበራዊ መራኸቢ (social 
media) ይጠቐሙ፡- ሎሚ 
ማሕበራዊ መራኸቢታት ቤት 
ምግቢ ግድን ክጥቀምሎም 
ዘለዎም እዩ። ናይ ፌስቡክ፡ 
ትዊተርን ኢንስታግራምን 
ሒሳባት ብምኽፋት ብዛዕባ 
ቤት ምግቢኹም ዜናታት፣ 
ስእልታትንካልእን ኣካፍሉ።

 9 ንሓደሽቲ ዓማዊል መፋለጢ የቕርቡ፡- ዓማዊል ናይ ምልላይ ንብረት 
ምቕራብ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሒሳቦም ነጻ መስተታት፡ ምቁር ምግቢ ወይ 
ቅናሻ ምቕራብ ዓማዊል ንምስሓብ ብሉጽ መገዲ እዩ።

 9 ውዕውዕ ኣከፋፍታ ይግበሩ፡- ዓማዊልኩም ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምብጻሕኹም 
ተገዳስነት ከም ዝህልዎም ምግባርን ብዛዕባ ምጅማርኩም ብዝተኻእለ መጠን 
ጽቡቕ ሓበሬታ ንምርካብ ምጽዓርን የጠቓልል። 
[ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]
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12. ቅልል ዝበለ ኣከፋፍታ (Soft Opening) ይግበሩ 

ቀሊል ኣከፋፍታ ንቐንዲ ድሙቕ ናይ ቤት ምግቢ 
ምኽፋት ንምድላው ዝግበር ልምምድ እዩ። ንቐሊል 
መኽፈቲ ውሱናት ኣጋይሽ (መብዛሕትኡ ግዜ ኣዕሩኽን 
ቤተሰብን) ዓድሙ። እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ግልጋሎትኩም 
ዝኾነ ጉድለት እንተሃልዩ ክትእርምዎ የኽእለኩም።

ቀሊል ኣከፋፍታ ንምግባር ገለ ልሙዳት ሓሳባት እነሆ ቀሪቦም ኣለዉ፡-

 9 ዝርዝር ፈተነ ምግቢ፡- ንእሽተይ ምርጫ ዘለዎ 
ኣብነት ዝርዝር የቕርቡ። እዚ ድማ ኣብ ሓደ 
ሓዱሽ ሰራሕተኛ ውጥረት ይቕንስ፤ ዓማዊል 
ተመሊሶም ሙሉእ ዝርዝር ምግቢ ክርኡ ‘ውን 
የተባብዕ።

 9 ዉሱን ሰዓት፡- ኣብተን ቀዳሞት ሒደት 
መዓልታት ምኽፋት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ውሱን ሰዓታት ንምስራሕ ኣብ ግምት 
የእትዉ። 

 9 ምድላዋት ምስጥራዊ ትዕዝብቲ (Sneak-
Peak Event)፡- ዝተወሰኑ ዓይነታት ምግቢን 
ዝተፈለዩ መስተታትን ጥራሕ ዘለውዎ “ሚስጥራዊ 
ትዕዝብቲ” መካየዲ ናይ ቅናሽ ግዜ የድላዉ። 

 9 ምድላውት ምሸት መሓዙቶምን ቤተሰቦምን፡
- ቤተሰብካን ናብቲ ቀሊል ምድላው መኽፈቲኹም 
ዓድምዎም እሞ ነቲ መሳጢ መኽፈቲኹም 
ብዘዘናግዕን ካብ ጸቕጢ ነጻን መንገዲ ኣዳልውዎ። 

 9 ጐረባብት ገዛውቲን ትካላትን፡- ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ኣዕሩኽኩም/
መሓዝትኩም ምድሓንን ናብ ጎረባብቲ ገዛውትን ትካላት ንግድን ብቐሊሉ 
ክትበጽሕዎም ብምግባር ናይ ማሕበረሰብ ሓበን ምህናጽን የድሊ። 
 [ዝጠቕሙ መረዳዕታት ንምርካብ ነዚ ድረገጽ ይጠቐሙ፤ www.ecseattle.org/

smallbusiness]
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