Tigrinya

ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ መምርሒታት
ናይ ባዕልኻ ስራሕ ዘለካ እንተኾንካ ነቲ ኣብቲ ዝቕጽል ገጽ ዘሎ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ ምምላእ ብተወሳኺ እንታይ ሓገዝቲ
ሰነዳት ከተቕርብ ከምዘለካ ንኽትፈልጥ ብኽብረትካ ነዞም ዝስዕቡ ምድባት ተወከስ።
እቲ Department of Education and Early Learning (DEEL, ዲፓርትመንት ትምህርቲን ኣጋዊ ምምሃርን) ኣብ ምጥቃም ፕሮግራማት ዕንቅፋታት
ክፈጥር ኣይደሊን። ብኽብረትካ ሕቶታት እንተልዮምኻ ወይድማ መብርሂ እንተደሊኻ ን DEEL ርኸቦ።

እቲ ንግዳዊ ትካል ናይ ባዕልኻ ድዩ ወይስ ናጻ
ኮንትራክተር ኢኻ?

እቲ ንግዳዊ ትካልካ ሽርክናዊ ድዩ?
•

ነቲ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ ምልኣዮ

ብተወሳኺ ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ኣረክብ:
• ናይ ቀረጽ ቅጥዒ 1040, ናይ ግዜ ሰሌዳ 1፣ቅጥዒ 1065
ከምኡድማ ናይ ግዜ ሰሌዳ K-1 (ኣርባዕቲኦም
ቅጥዒታት)
• ናይተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ መኽሰብን ክሳራን
መግለጺ

ነቲ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ ምልኣዮ

•

ብተወሳኺ ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ኣረክብ:
• ናይ ቀረጽ ቅጥዒ 1040 ፣ናይ ግዜ ሰሌዳ 1 ከምኡድማ ናይ
ግዜ ሰሌዳ C (ወይድማ EZ) (ሰለስተ ቅጥዒታት ኣረክብ)
• ናይተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ መኽሰብን ክሳራን መግለጺ
• ንስኻ ዘዋሪ ተሽከርካሪ ወይድማ ናይ ኣብ መተግበሪ
ዝተደረኸ ኩባንያ መባጻጽሒ እንተኾንካ፡ ናይተን ዝሓለፋ 3
ኣዋርሕ እቶት ወርሓዊ መግለጺታት ኣረክብ

ፍሉያት ሸቕሊታት ዲኻ ትሰርሕ ወይስ ብጥረገንዘብ
ዝኽፈለካ ሸቃላይ ኢኻ?
•

እቲ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ ጥራሕ
ምልኣዮ

ንግዳዊ ትካልካ LLC ድዩ?
•

ብተወሳኺ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኣረክብ:
• ወናኒ እንተኾንካ: ናይ ቀረጽ ቅጥዒ 1040፣ ናይ ግዜ ሰሌዳ
1 ከምኡድማ ናይ ግዜ ሰሌዳ C (ወይድማ EZ)
(ሰለስቲኦም ቅጥዒታት)
• መሻርኽቲ እንተኾንካ: ናይ ቀረጽ ቅጥዒ 1040 ፣ናይ ግዜ
ሰሌዳ 1, ቅጥዒ 1065 ከምኡድማ ናይ ግዜ ሰሌዳ K-1
(ኣርባዕቲኦም ቅጥዒታት)
• ወናኒ ወይ መሻርኽቲ እንተኾንካ: ናይተን ዝሓለፋ 3
ኣዋርሕ ናይ መኽሰብን ክሳራን መግለጺ

ኣብ ኮርፖሬሽን ወናኒ ብጽሒት ዲኻ?
•

ስራሕካ ካብ ትጅምሮ ትሕቲ 3 ወርሒ ጌርካ?
•

ኣይፋል ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ
የድሊ እዩ

ብኽብረትካ እዞም ዝስዕቡ ኣረክብ:
• ናይተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ እቶት ቅብሊታት፡ ናይ
ቀረጽ ቅጥዒ 1040, ናይ ግዜ ሰሌዳ 1 ፣ቅጥዒ 1120
(ወይድማ S), ከምኡድማ ናይ ግዜ ሰሌዳ K-1
(ኣርባዕቲኦም ቅጥዒታትን ቅብሊታትን)
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ነቲ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ ምልኣዮ
ካብኡ ኣብተን ዝቕጽላ 3 ኣዋርሕ እቶትካ ክንደይ
ከምዝኸውን ኣምት

ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050
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ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶት መእወጂ ቅጥዒ
ኣንፈታት: ብኽብረትካ ናይተን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ እቶትካ ግለጽ

(ንኣብነት: እተመልክተሉ ዘለኻ ወርሒ ኦገስት እንተኾይኑ፡ ብኽብረትካ ናይ መይ ፣ጁን፣ጁላይ ጠቕላላ እቶትካ ክንደይ ከምዝኾነ ንገረና)።
ስራሕካ ካብ ትጅምሮ ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ ዝገበረ እንተኾይኑ፡ ብኽብረትካ ኣብተን ዝቕጽላ ሰለስተ ኣዋርሕ ክትረኽቦ ዝኣመትካዮ
እቶት/ተነከይቲታት ግለጽ።
ናይ ወላዲ/ሞግዚት ስም:
ናይ ንግዲ ትካል ስም:
ናይ ንግዲ ትካል ኣድራሻ:
ናይ ንግዲ ትካል ዓይነት:
ኣነ

ወናኒ

መሻርኽቲ

ጥረገንዘባዊ ሸቃላይ

ካልእ (ኣነጽር) እየ

3 ወርሒ ምላእ
ወርሒ:
ወርሒ:
ወርሒ:
ጠቕላላ ድምር መጠን

ጠቕላላ ድምር እቶት ቅድሚ ዝኾነ ናይ ንግዲስራሕ ተነካዪታት
A.
B.
C.
D.

ናይ ንግዲ ስራሕ ተነከይቲታት/ናይ ስራሕ መካየዲ ወጻኢ ኣብተን ሪፖርት ዝተገብራ 3
ኣዋርሕ
1. መወዓውዒ
2. ናይ ስራሕ ጉዕዞ ወጻኢታት
3. ናይ ስራሕ መድሕን
4. ሕጋዊን ሞያዊን ክፍሊታት
5. ናይ ቤት-ጽሕፈት ቀረባትን መልኣኺ ፖስታን
6. ክራይ (ናይ ንግዲ ትካል ኣቕሑት ጥራይ፡ ብዘይ ናይ ገዛ ኣቕሑት)
7. ሃልኪታትን ተሌፎንን (ናይ ንግዲ ትካል ኣቕሑት ጥራይ፡ ብዘይ ናይ ገዛ ኣቕሑት)
8. ናይ ኣቕሑት ወጻኢ
9. ካልእ (ኣነጽር):
ጠቕላላ ናይ ንግዳዊ ስራሕ ተነካዪታት (E-M ሳንዱቓት ወስኽ)
ጠቕላላ ዝተጻረየ መኽሰብ (ሳንዱቕ D ካብ ሳንዱቕ N ኣጉድል)

መጠን
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
*$

*ወርሓዊ ናይ እቶት ግብጦታት ነዚ መጠን ን 3 ወርሒ ክመቕሉዎ እዮም; ዓመታዊ ናይ እቶት ግብጦታት ነዚ መጠን ን 4 ክመቕሉዎ እዮም።
ናይተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ ባዕላዊ ሸቕሊ እቶትካን ወጻኢታትካን ካብቲ ልሙድ ዝተፈልዩ ድዮም ኔሮም? መልስኻ እወ እንተኾይኑ፡
ብኽብረትካ ግለጽ:

ናይ ሓበሬታ ሰርትፊኬሽን ከምኡድማ ናይ ብቑዕነት ሓበሬታ መረጋገጺ ዝኸውን ፍቓድ
•
እቲ ዝተውሃበ ሓበሬታ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ሓቂ ከምዝኾነ የረጋግጽ።
•
እቲ ዘቕረብኩዎ ሓበሬታ በቶም ናይ ከተማ ሰራሕተኛታት ከምዝምርመርን ከምዝረጋገጽን እፈልጥ እየ ከምኡድማ ነዚ መሕተቲ ዘጠናኽሩ ተወሰኽቲ ሰነዳት ክህብ ከድልየኒ
ከምዝኽእል እፈልጥ።
•
ሓገዝ ዝረክብ እንተኾይነሞ ኩሉ ሓበሬታ ብሓቂ እንድሕር ዘይገሊጸ ካብቲ ፕሮግራም ክስጎግ ከምዝኽእል እፈልጥ እየ።
•
City of Seattle እቲ ብቑዕ ኣብ ዘይኮንኩሉ ግዜ ዘውጸኣቶ ወጻኢ(ታት) ከምልስ ይኽእል እዩ፡ ከምኡድማ ብፍላጠይ ግጉይ ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንተቕሪበ ብሕጊ ክሕተት
ከምኡድማ/ወይድማ ብናይ ሓሶት ክሲ ክኽሰስ ይኽእል እየ።

ናይ ወላዲ ፊርማ:
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ዕለት:
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ሓገዝ የድልየካ? (206) 386-1050

