
                               

 
 

 

ብዙ የንግድ ሥራዎች ከኮሮና ቫይረስ ችግር ጋር እየታገሉ ነው። በመንግሥት ድጋፍ እርስዎ ማግኘት 

ሊፈቀድልዎ ስለሚችል ጠቓሚ መረጃ በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ ይገኛል። 

 

 

1. አዲስ በወጣው ክልከላ በርስዎ ንግድ ሥራ ላይ ከባድ ችግር የሚያደርስ ከሆነ: 

 

ለቪክቶሪያ መንግሥት የገንዘብ እርዳታ $10,000 ዶላር ለማግኘት ይፈቀድልዎ ይችል ይሆናል። 

ተቀጣሪዎች እንዲኖርዎ ካስፈለገና በዓመት ገቢያቸው ከ $75,000 ዶላር በላይ ከሆነ ነው። 

 

የተሰጠው ገንዘብ ሊጠቅም የሚችለው ለርስዎ ሱቅ ኪራይና ሌላ የፍጆታ ከፍያዎች፤ ማለት 

እንደ ጋዝ፤ ኤሌትሪክ ለመሳሰለ። በማሪብይርኒንግ ከተማ ውስጥ ላሉ አንዳንድ ሱቆች ባለፈው 

ሳምንት ለዚህ የገንዘብ እርዳታ እንዳቀረቡና ገንዘቡም ደርሷቸዋል፤ ስለዚህ ይህ ፈጣን የሆነ 

እርዳታ ፕሮግራም ነው። 

 

ማመልከቻ ለማስገባት በድረገጽ፤ https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-

business/grants-and-assistance/business-support-fund ላይ ገብቶ ማየት። 

 

2. በማሪብይርኖንግ ከተማ ውስጥ ባለው የርስዎ ሱቅ ላይ ቀረጥ የሚከፍሉ ከሆነ: 

 

ግንቦት/May ወር በከፈሉት ቀረጥ ላይ ከመቶ ሃምሳ እጅ/50% ቅናሽ ማግኘት ሊፈቀድልዎ 

እንደሚችልና በግንቦት/May እና መስከረም/September ያለዎትን ቀረጥ በዚያን ዓመት 

ውስጥ ዘግይቶ ለመክፈል ይችሉ ይሆናል። 

 

ለማመልከት፤ በኢሜል፡ rates@maribyrnong.vic.gov.au ከሚከተለው መረጃ ጋር ይቀርባል: 

 

 የርስዎ ሙሉ ስም 

 የርስዎ ንግድ ሥራ ስም 

 የርስዎ ንብረት ግምገማ ቁጥር 

 የእኛ ንብረት ግምገማ ቁጥር 

https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-business/grants-and-assistance/business-support-fund
https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-business/grants-and-assistance/business-support-fund
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 የርስዎ ንግድ ሥራ አድራሻ  

 የርስዎ ስልክ ቁጥር 

 በኮሮና ቫይረስ የደረሰብዎትን ችግር ምክንያት ዝርዝር መግለጫ 

 የርስዎ ንግድ ሥራ መዘጋት፤ ሥራው የተዘጋበት ቀን 

3. በማሪብይርኖንግ ከተማ ውስጥ የምግብ ንግድ ሥራ (ካፈ/café፤ ረስቶራንት ወይም 

ባር) የሚያካሂዱ ከሆነ: 

 

ባለዎት ዓመታዊ የምግብ ምዝገባ ክፍያ/Food Registration fee ላይ የገንዘብ እርዳታ ማግኘት 

ይችላሉ። ምንም እንኳን ለሚወሰድ ምግብ/ takeaway የሚያድሉ ቢሆንም፤ ይህን ገንዘብ 

እንዲመለስልዎ ማድረግ ይችላሉ።  

 

ለማመልከት፤ በድረገጽ፡ http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind ላይ 

መግባትና  

 

የርስዎን ምግብ መመዝገቢያ ቁጥር ስለማዘጋጀት ማረጋገጥ። 

 

በቀጣይ፤ መረጃን ለማስፋፋት በግራጫ ቀለም ሳጥን ላይ መጫን:  

 

ቀጣይ፤ ለተመዘገበ የምግብ ሥራ ለመመዝገብ – COVID-19 በ“EFT ተመላሽ ገንዘብ ጥያቄ 

ማቅረቢያ ቅጽ”  መጫንና ታዲያ ያለዎትን ዝርዝር መረጃ መሙላት። የሆነ ጥያቄ ካለዎት 

ወይም ቅጹን መሙላት የማይችሉ ከሆነ በኢሜል foodhealth@maribyrnong.vic.gov.au 

አድርገው መላክ። 

http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind
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4. በማሪብይርኖንግ ከተማ ውስጥ የርስዎ ቤት እቃ በውጭ ንግድ ሥራ የሚካሄድ ከሆነ: 

 

በርስዎ የመንገድ ላይ ንግድ ሥራ ፈቃድ ዓመታዊ ክፍያ ላይ የተመላሽ ገንዘብ ማግኘት 

ይችላሉ። ይህም በእግረኛ መንገድ ላይ በጠረጲዛና ወንበር ላይ ሆኖ በአሁን ጊዜ እራት መብላት 

ስለተከለከለ ነው። 

 

ለማመልከት፤ በድረገጽ፡ http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind ላይ መግባት 

በቀጣይ፤ መረጃን ለማስፋፋት በግራጫ ቀለም ሳጥን ላይ መጫን:  

  

http://www.maribyrnong.vic.gov.au/keepmarikind


 

ቀጣይ፤ “በአካባቢ ህጎች መሰረት ላለው አልፍረስኮ/ alfresco ጠረጴዛዎች/ወንበር ክፍያ – 

COVID-19”  መጫንና ታዲያ ያለዎትን ዝርዝር መረጃ መሙላት። የሆነ ጥያቄ ካለዎት ወይም 

ቅጹን መሙላት የማይችሉ ከሆነ በኢሜል foodhealth@maribyrnong.vic.gov.au አድርገው 

መላክ።   

 

 

5. በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከሚያስገቡት ገቢ ከመቶ ሰላሳ እጅ/30% በላይ ከቀነሰ: 

 

የርስዎን ሱቅ ያከራይዎት ባለንብረት የኪራይ ቅናሽ ማድረግ አለበት። ይህም በቀን 8 April 

2020 የፈደራል መንግሥት ባሳወቀው አዲስ “ስነ-ምግባር/Code of Conduct” ምክንያት ነው። 

ምን እንደሚፈቀድልዎ ለማወቅ የንበረት አከራይ ተወካዩን ማነጋገር። 

 

እንዲሁም ለሥራ ቀጣይ ፕሮግራም ማመልከት ይችላሉ። የፈደራል መንግሥት ለእያንዳንዱ 

ተቀጣሪ፤ ለስድስት ወራት የሚሆን በየሁለት ሳምንት $1,500 ዶላር ይከፍልዎታል። ፍላጎትዎን 

ለመዝገብ በድረገጽ፡ https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/ ላይ 

መግባት። 

 

mailto:foodhealth@maribyrnong.vic.gov.au
https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/


በቀጣይ፤ “አሁን ለሥራ ቀጣይ ክፍያ ምዝገባ ወቅታዊ ለማድረግ” በአረንጓዴ ቁልፍ ላይ 

መጫንና ያለዎትን ዝርዝር መረጃ ማስገባት። ፕሮግራሙ መቸ ዝግጁ ስለሚሆን መረጃ 

የታክስ/መገበሪያ ቢሮ ይልክልወታል። 

 

 

እርስዎንና የንግድ ሥራዎን መርዳት የሚችሉ ሌላ ብዙ የመንግሥት ፕሮግራሞች እንዳሉ ነው።   

 

ምን ሊፈቀድልዎት ስለሚችል ጥያቄ ካለዎፕት በኢሜል business@maribyrnong.vic.gov.au የርስዎን 

ስም፤ ስልክ ቁጥር፤ የንግድ ሥራ ስም እና የንግድ ሥራ አድራሻ አድርገው መላክ። 
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