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መምርሒ ንኣሰራርሓ ናይ ንግዲ ውጥን ወይ ናይ ሸቐጥ ኣምር ወይ ናይ
ትካል ውጥን
(Leitfaden zur Erstellung Ihres Businessplanes oder Geschäftskonzeptes oder Unternehmensplanes)
እዚ መምርሒ ጽሑፍ እዚ ከመይ ጌርኩም ናይ ንግዲ ውጥን ተውጽኡን ትጽሕፉን በብሓደ የርኢ። ነፍስ-ወከፍ ናይ ሸቕጥ ዕላማ
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ጽሑፍ ዝተኸፋፈሉ እዮም። እዚ “በብሓደ ምሱጓም” ዝብል ኣርእስተ ጽሑፍ እንተ መሪጽኩም ኣብ
መወዳእታ እቲ ናይ ንግዲ ውጥንኩም ክቐዉም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ ድማ ንዓኹም መሃርን ጠቓምን ዝኾኑ ኩሎም
ዓይነታት ናይ ኣገባብ ኣሰራርሓ ጾሚቕና ኣቕሪብናዮም ኣለና። ኣብ መወዳእታት ድማ ክትምልስዎም ዘለኩም ሕቶታት ቀሪብና
ኣለና። እዞም ሕቶታት ድማ ነቲ ናይ ንግዲ ሓሳባትኩምን ናይ ሸቐጥ ውጥንኩምን ክገልጹ ይሕግዙ። ንኹሎም ሕቶታት
ክትምልስዎም ስለ ዘይብልኩም ነቶም ናይ ግድን ክምለሱ ዘለዎም ኣገደስቲ ሕቶታት ብኮኾብ ጌርና ምልክት ጌርናሎም ኣለና።
እቶም ዝተረፉ ሕቶታት ተወሰኽቲ ኮይንኖም ንዓኹምን ንተሓባበርትኹምን ጠቐምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ገለ ሕቶታት ድማ
ንኽትምልስዎም ቀለልቲ ስለ ዘይኮኑ፡ ተወሰኽቲ ሓገዝቲ ሓበሬታታት ኣብ ሊንክ ጠዊቕኩም ትረኽብዎም ቀሪብናልኩም ኣለና።
ሕጂ ግን ትኽ ኢልና ናብቲ ጉዳይና ተኣተና ይሓይሽ፡
ጽሟቕ ኣስተዋጽኦ (Summary): (Zusammenfassung (Summary)) ጽሟቕ ኣስተዋጽኦ ኣብ መጀመርያ ናይ ንግዲ
ውጥንኩም ክሰፍር ኣለዎ። ኣብዚ ድማ ኩሎም እቶም ኣገድስቲ ነጥብታት (big points) ናይ ንግዲ ሓሳብኩም ብሓጺርን
ምጡንን ንጹርን ኣገባብ ጌርኩም ክትገልጽዎም ይግባእ። እዚ ሓጺር መግለጺ ናትኩምን ናይ ሓሳባትኩምን ተገዳስነት ክስሕብ
ኣለዎ። ብተወሳኺ እውን እቲ ንጹር ዕላማ ስራሕኩም ክርእ ኣለዎ። ብዝበለጸ ኩሉ እቲ ኣርእስተ ጽሑፍ ጽሑፍኩም ምስ
ወዳእኩሞ እቲ ጽሟቕ እንተ ጸሓፍኩሞ ዝበለጸ እዩ። እቲ ጽሟቕ ጽሕፍኩም ድማ ካብ ሓደ ገጽ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን።
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መን እየ ኣነ እንታይ እዩ ኸ ዕላማይ፧
እቲ ጽሟቕ ኣስተዋጽኦ ጽሑፍኩም ብሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ደቒቕ ሰብ ኣንቢቡ ክርደኦ ኣለዎ!
ስምኩም, ዝተወለድኩምሉ ዕለት, ኩነታት ሓዳርኩም, መበቆል ሃገር, ብቕዓት ሞያኹም
ኣሕጽር ኣቢልኩም መሰረት ሓሳባትኩምን እቲ ቀንዲ መስሓቢ ዓሚልን ትብልዎ ግለጽዎ:
ናይ ንግዲ ሓሳባተይ / ፍርያተይ /ዝህቦ ኣገልግሎት እንታይ እዩ፧
ጥቕሚ ፍርያተይ /ዝህቦ ኣገልግሎት ንዓማዊል እንታይ እዩ፧
እቲ ናተይ ሓሳባት ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ / ፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት (ንኣብነት ኣብ ዕዳጋ ዘየለ፡
ሓዲሽ ሞዳ፡ ንዓማዊል ግዜ ዝቑጥብ)፧
ኣየኖት ዓማዊል / ኣየናይ ዕዳጋ
ዓማዊለይ ኣየኖት እዮም (ንኣብነት ዕድመ፡ ጾታ)፧
ናይ ዕዳጋ ዕብየት ክሳብ ክንደይ እዩ፧ ሓደስቲ ሞዳታት ኣለው ድዮም፧
ምሕደራ
ትካልኩም ስም መሪጽኩምሉ ዲኹም፧
እንታይ ዓይነት ልቸንሳ ወይ በየናይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝቖመ እዩ፧
ሰራተኛታት ክትቆጽሩ ኣለኩም ድዩ፧
ቦታ
ኣበየናይ ቦታ እዩ፧
መዓስ እዩ ክኸፍት፧
ክሳብ ዝኽፈት ከ እንታይ ከተማልእዎ ዘለኩም ነገራት ኣለዉ፧
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(1) ብዛዕባኹም:
ብዛዕባኹም (Mein Profil) እንታይ ደፋፊኡኩም እዚ ትካል ክትምስርቱ ከም ትደልዩ ወይ እንታይ ዓይነት ክእለትን
ጥበብን ከም ትውንኑን ግለጹ። ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ናትኩም ካሪክለም ቪተ ክውከሱ ከም ዝኽእሉ ሓብሩ።
ስድራቤትኩም ክሕግዝኹም እንተ ኮይኖም ድማ ኣብኡ ግለጽዎ። እቲ ትምስርትዎ ትካል ሞያዊ ብቕዓትኩም ዝጠልብ እንተ
ኮይኑ (ንኣብነት ናይ ኢደ ጥበብ ምስክር፡ ናይ ዲግሪ ማዕረግ) ኩሉ እቲ ኣብ ካልእ ሃገር ካብ ጀርመን ወጻኢ ዝተማሃርኩሞ
ከተመስክዎ ይግባእ።
ብኸመይ ተደፋፊእ እንታይ ክገብር ከ ይኽእል፧
ስለምንታይ ናይ ባዕለይ ትካል ክገብር ደልየ - ዝደፈፋኣኒ ነገራት (ንኣብነት ድሌት ለውጢ ኣብ ስራሕ፡ ወይ
ሕልሚኻ ኣብ ግብሪ ምውዓል፡ ወይ ብሞያኻ ወይ ክእለትካ ምስራሕ፡ ዝያዳ ገንዘብ ምግባር፡ ሽቕለት ኣልቦነት
ደው ምባል፡ ናይ ባዕልኻ ውሳኔ ምውሳድ)፧
እንታይ ዓይነት ክእለትን ፍልጠት ሞያን ኣለኒ (ንኣብነት ናይ ሞያን ናይ ትምህርትን ፍልጠት፡ ናይ ስራሕ ተመኩሮ፡
ደስ ዝብለኒ ነገራት፡ ናይ ቋንቋ ክእለት፡ ናይ ማሕበር ስራሕ)፧
እንታይ ዓይነት ናይ ትካል ብቕዓት ኣለኒ (ንኣብነት ናይ ሸቐጥ ፍልጠት፡ ናይ ገንዘብ ምሕደራ ክእለት፡ ናይ ግብሪ
ኣሰራርሓ፡ ናይ ኮምፕዩተር ፍልጠት)፧
ምስ ናይ ባዕልኻ ትካል ምግባር እንታይ ዘተሓሕዝ ኣለኒ (ንኣብነት ኣብ ስድራ ወይ ትፈልጦ ሓደ ትኣምነሉ ወይ
ናትኩም ኣብነታዊ ሰብ እንተ ኣሎ)፧
ካብ ስድራቤተይ ከ ሓገዝ ክረክብ ድየ (ንኣብነት በዓልቲ ቤት ወይ ቤተሰበይ)
ምናልባት እንተ ሓሚመ ኸ እንታይ ክግበር ይከኣል፧ መን ሓላፍነት ክወስድ ይኽእል (ንኣብነት ስድራቤት፡
የዕሩኽቲ፡ ፈለጥትኹም)፧
(2) ናይ ንግደይ ኣምር (Mein Geschäftskonzept))
2.1. ፍርያታይ / ዝህቦ ኣገልጉሎት:
ኣገልጉሎት (Mein Produkt / meine Dienstleistung))
ብዛዕባ ናይ ንግድኹም ሓሳባትን ወጢንኩሞ ዘለኹም ስራሕ ትካልኩም ኣብዚ ኣስፊሕኩም ግለጽዎ። እንታይ ከም ትሸጡን
ተበርክቱን ግለጹ። ብተወሳኺ ድማ ካብቶም ከምዚ ናትኩም ዝሸጡ ትካላት ዝፈልየኩም ነገራት እንታይ ምዃኑ ግለጹ።
ቀሪበዮ ዘለኹ ሓሳባት ንግዲ እንታይ የጠቓልል ከምኡ ‘ውን እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ፧
እንታይ ዓይነት ፍርያት / እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት የእንግድ፧
ዝቐረብኩዎ ፍርያት እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ / ዝገብሮ ኣገልጉሎት – ዓማዊለይ ክገዝኡለይ እንታይ ስለ ዝኸስቡ
እዮም፧
እቲ ናይ ንግዲ ሓሳብ ካበይ እዩ መበቆሉ፧
ክሳብ ፍርያተይ / ኣገልግሎተይ ኣብ ተግባር ዝውዕል እንታይ ክገብሮ ዘለኒ ነገራት ኣለዉ፧
ከማልኦም ዘለኒ ሕግታት እንታይ ኣለዉ፧ (ንኣብነት ናይ ስራሕ ፍቓድ፡ ልቸንሳ)፧
እቲ ፍርያተይ ብኸመይ ኣገባብ ንዓሚል ክቕርበሉ ኣለዎም፧ (ኣገባብ ምክፍፋል)፧
ፍርያተይ ካበይ እየ ዘምጽኦ፧
ፍርያተይ ንምስራሕ ማሺናት ከድልየኒ ድዩ፧
ፍርያተይ ንምስራሕ ዘድልዩ ናውቲ ኣለዉ ድዮም፧
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2.2 ዓማዊለይ:
ዓማዊለይ (Meine Kunden / Kundinnen))
ዓማዊልኩም መን ምዃኖምን ብኸመይ ከ ክትስሕብዎም ከም ትኽእሉ ግለጹ። ዓማዊልኩም ዘድልዮም ነገራትን ኣየኖት ዕድላት
ከም ትጥቀሙን ኣርእዩ። ዓማዊልኩም ጽቡቕ ጌርኩም ከም ትፈልጥዎም ክትምስክሩ ፈትኑ።
ፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት መን ክገዝኦ ወይ ክኸፍለሉ ይኽእል፧
ዓማዊለይ በዓል መን እዮም፧ (ንኣብነት ዕድመ፡ ኣታዊኦም፡ መበቆሎም፡ ጾታ፡ ኣተሓሳስብኦም፡ ኣከያይድኦም)
ዓማዊሌይ ፍሉይ ዝደልይዎ ነገራት ኣሎ ድዩ፧
እዞም ዓማዊል ስለምንታይ ናተይ ፍርያት / ኣነ ዝህቦ ኣገልግሎት ክገዝእዎ ይኽእሉ፧ (ንኣብነት ጥቕሞም፡
ኣድላይነቱ)፧
ኣብ መጻኢ ኸ ዓማዊል ኣለዉኒ ዶ (ንኣብነት ብዝሖምን ዝርከብዎ ኣከባብን )፧
ብዛዕባ ዓማዊለይ ዝፈልጦ ነገራት እንታይ ኣሎ (ንኣብነት ኣብ ክንደይ እዋን ፍርያተይ እንደገና ይገዝእዎ)፧
ዓማዊለይ ሃብቲ መነባብርኦም ኣበየናይ ደረጃ ይስራዕ፧
2.3 ቦታ ሸቐጠይ:
ሸቐጠይ (Mein Standort))
ትካልኩም ኣበይ ቦታ ክትከፍትዎ ከም ትደልዩን ስለምንታይ ኣብቲ ቦታ ወይ እንታይ ኣወንታዊ መኽሰባት ከም ዘለዎ ኣብርሁ።
ንኣብነት ሓደ ቦታ ንድኳናት ዓቢ ተራ ዝጻወት ክነሱ ንቤት-ጽሕፈት ግን ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣበይ እየ ትካለይ ክገብሮ ስለምንታይ ከ እቲ ቦታ መሪጸ፧
ክፍልታት ናይ ድኳነይ ከመይ ይመስሉ (ንኣብነት ዕብየት፡ ኣሰራርሕኦም፡ መኻዚኖ፡ ወዘተ)፧ ዘድልየኒ ዓይነት ድኳን
ከመይ ክመስል ኣለዎ፧
ኣከባቢ ናይ ድኳነይ ከመይ ይመስል (ንኣብነት ማእከል ከተማ፡ ኣብ ጫፍ ከተማ፡ ኣብ መንበሪ ቦታ፡ ኣብ ናይ ሸቐጥ
ቦታ፡ ኣብ ናይ ዕዳጋ ቦታ፡ ቤት መግብታት ዘለዎ ቦታ)፧ እንታይ ዓይነት ሽም ኣለዎ እቲ ቦታ (ንኣብነት ተቐማጦ እቲ
ከባቢ)፧
ናይ መጓዓዝያ መሳለጥያ እቲ ቦታ ከመይ ይመስል (ንኣብነት ህዝባዊ መጎዓዝያ፡ ናይ መካይን መዕሸጊ ቦታታት)፧
እንታይ መኽሰብ ኣለዎ እቲ ቦታ ንዓይ (ክራይ ገዛ፡ ቅርበት ንዓማዊል፡ ጽቡቕ ትሕተ-ቅርጺ)፧
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2.4 ዝርከቦ ዕዳጋን ካልኦት መወዳደርትን:
ወዳደርትን (Mein Markt und meine Konkurrenz))
እቲ እዋናውን ናይ መጻእን ኩነታት እቲ ንስኹም ትገብርዎን ኣብቲ ንስኹም ትገብርዎን ዕዳጋ ግለጽዎ። ካልኦት ተወዳደርቲ
እንተ ኣለዉ ኣብቲ ቦታን፡ ብኸመይ ክትበልጽዎም ከም ትኽእሉዎምን ተንትንዎ።
ፍርያተይ ኣበይ እየ ክሸጦ / ኣገልግሎት ዝህቦ ቦታ ኣበይ ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ እየ ኸ ኣነ ካብቶም ካልኦት ዝሓሽኩ፧
ኣብቲ ምህርቲ ዝሸጠሉ ቦታ/ ኣገልግሎት ዝህበሉ ቦት ክሳብ ክንደይ ርሕቀት ሰብ መጺኡ ክገዝኣለይ ይኽእል (ኣብቲ
ከተማ፡ ኣብቲ ከባቢ፡ ኣውራጃ፡ ሃገር፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮፓ ምሉእ)፧
እቲ ምህርተይ/ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ቅጦባዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተ-ሰብ ዝተሞርኮሰ ድዩ (ንኣብነት ንመዓልታዊ
ዘድሊ ምህርቲ / ኣገልግሎት ድዩ ወይ ናይ ምቾት ኣቕሓ ወይ ናይ ሃብታማት ኣገልግሎት እዩ)?
ፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ወቕቲ ዝተሞርኮሰ ድዩ ወይስ ኣብዝኾነ እዋን ዝዝውተር እዩ (ንኣብነት ኣብ
ሓጋይ/ክረምቲ)፧
ተመሳሰልቲ ምህርቲ / ተመሳሰልቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ከባቢ ኣለው ድዮም፧ እንተ ኣለው ኸኣ ኣበይ ይርከቡ፧
ፍርያተይ / ዝህቦም ኣገልግሎት ብኸመይ ካብቶም ካልኦት ይፍለዩ (ንኣብነት ብዋጋ፡ ብልጸት ዓይነቶም፡
ዘመናውነት፡ ሞዳ፡ ወዘተ)፧
2.5 ምልላይ ዕዳጋ / ምውዕዋዕ:
ምውዕዋዕ (Mein Marketing / meine Werbung))
ዓማዊልኩም ብኸመይ ኣገባብ ክትረኽብዎም ከም ትኽእሉ ግለጹ። እንታይ ዓይነት ኣገባባት ናይ መራኸቢታት (መወዓውዒ፡
ምኽሪ ናይ ዕዳጋ) ከምኡ ‘ውን ዝርገሐ (E-Sales, ብቐጥታ ምሻጥ) ከም ትጥቀሙን ስለምንታይ ከ እቲ ኣገባብ ከም
ዝመረጽኩምን ሓብሩ።
ፍርያተይ / ኣገልጉሎተይ ብኸመይ መልክዕ ከላልዮን ክከፋፍሎን ይኽእል፧
ዓማዊለይ ንፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት ብኸመይ ክፋለጥዎ ይኽእሉ፧
እንታይ ዓይነት መወዓውዒ ኣገባባት ክጥቀም ኣለኒ (ንኣብነት ጋዜጣ፡ ፖስተር፡ ፍላየር፡ ኢንተርነት፡ ፈይስ ቡክ)፧
ፍትያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት ንዓማዊል ብኸመይ ከላልዮ ይኽእል፧
ንመወዓውዒ ክንደይ ባጀት ክስልዓሉ ኣለኒ፧
እቲ ፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት ፍሉይ መጸውዒ ስም ክህቦ ኣለኒ ድዩ፧
በቲ ዝገብሮ መወዓውዒ (ሬክላም) እንታይ ክበጽሖ ዝደለኹ ነገር ኣሎ፧ (ናይ ነዊሕ ዓማዊላት ምርካብ፡ ብቑልጡፍ
ናይ ምሻጥ፡ ሰብ ብኣጋ ንኽፈልጠኒ)፧
ኣብቲ ዝገብሮ መወዓውዒ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ክህቦ ኣለኒ (ንኣብነት “ስሉጥን ሕሱርን” ወይ ድማ “ክቡር ግን እቲ
ዝበለጸ”)፧
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ብዛዕባ ልቓሕ፡ ዘለኩም ገንዘብን ቁጠባዊ ምሕደራን (Alles
(
zur Finanzierung: Kapital- und Finanzplan))
መሰረታውያን ዝኾኑ ምቅርራባት ክትገብሩ መታን ግዜ ወሲድኩም ሕሰቡ። መብዝሕትኦም ጀመርቲ ነጋዶ ወጻኢታቶምን ናይ
ገንዘብ ምሕደራን ብግቡእ ስለ ዘይሓስብሉን ጠጠው ምስ በሉ ድማ ክዙን ገንዘብ ሰለ ዘይጸንሖምን እዮም ዝጀመርዎ ብእዋኑ
ዝዓጽዉ።
A. ወጻኢታት ውልቃዊ መነባብሮ (Lebenshaltungskosten))
ኣብ ወርሒ ንመነባብሮኹም ዘድሊ ወጻኢታት (ብዘይ ናይ ትካልኩም ወጻኢታት) ክንደይ ምዃኑ ግለጹ።
ወጻኢታት ናይ ባዕለይን ናይ ስድራቤተይን ክንደይ እዩ፧
ወርሓዊ ናይ መነባብሮ ወጻኢታተይ ክንደይ እዩ፧
ክራይ ገዛይ ክንደይ እዩ፧
ንቐለብ ክንደይ ወጻኢታት ኣለኒ፧
ካልኦት ወጻኢታተይ ከ ክንደይ እዮም፧
ንሃንደበት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ነገራት ዝኸውን ገንዘብ ከቐምጥ ኣለኒ ድዩ፧ (ንኣብነት ሕማም ምስ ዘጋጥም)፧
ኣብ ዓመት ዕረፍቲ ንኽገይሽ ከ ገንዘብ ከቐምጥ ኣለኒ ድዩ፧
B. ቁጠባዊ ውጥናንት:
ውጥናንት (Finanzierungsplan))
ውጥን ምስላዕ ገንዘብ:
ገንዘብ (Kapitalbedarfsplan)) ክንደይ ገንዘብ ንትካልኩም ከም ዝሰላዕኩምሉን ንምንታይ እቲ ገንዘብ ከም
ዘድልን ግለጹ። ማሺናት ክትገዝኡ ኣለኩም ድዩ፧ መስርሒ ምህርትኹም / ትህብዎ ኣገልግሎት ክደይ እዩ ወጻኢታቱ፧ ካልኦት
ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ወጻኢታት ከ ክህልዉ ይኽእሉ ድዮም፧
ነዚ ዝምስርቶ ዘለኹ ትካል ክንደይ ወጻኢ ከድልየኒ እዩ፧
ኣየኖት ወፍሪታት እዮም ናይ ግድን ኣድለይቲ፧
ኣብ ምድላው እንታይ ወጻኢታት ኣለኩም (ንኣብነት ንምኽሪ፡ ግብሪ፡ ናይ መፍትሕ፡ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት፡
ማርኬቲን)፧
ክንደይ ወጻኢታት ንትገብርዎ ወፍሪ የድሊ (ንኣብነት ክራይ ገዛ፡ ማሺናት፡ ኣቕሑ ገዛ፡ ኮምፕዩተር፡ መሳርሒታት)
ንናይ ተወሰኽቲ ወጻኢታት (Nebenkosten) ክንደይ ዝኽፈል ኣሎ (ንኣብነት፡ ግብሪ፡ ጠበቓ)፧
ፍርያተን ንኽስርሑ ክንደይ ወጻኢታት ይገብር / ናይ መሸጣ ፍርያተይ ንኽገዝኦም ክንደይ የድልየኒ፧
ንቤት-ጽሕፈት / ንክራይ ትካል / መዕረዪ ተክኒካት ዝኣመሰሉ ወጻኢታት ክንደይ ገንዘብ የድልየኒ፧
ውጥን ፋይናንስ:
ፋይናንስ (Finanzplan)) ንኹሉ ወጻኢታት ክትሽፍኑ ገንዘብ ካበይ ከም ተምጽኡን ኣበይ ከም ትረኽቡን ግለጹ።
ንምምስራት ትካለይ ዘድሊ ገንዘብ ካበይ ከምጽእ ይኽእል፧
ክንደይ ካፒታል ኣለኒ (ወይ ክንደይ ኣዋህሊለ ኣለኹ)፧
ኣየኖት ቐረባት (ንኣብነት ገዛ) ኣለኒ እንታይ ከ ክረክብ ኣለኒ፧
ለቓሕ / ሓገዝ ካበይ ክረክብ ይኽእል፧
ናይ ኣከፋፍላ ተኽእሎ ካብ ካልእ ትካል ናይ ምውሳድ (ንኣብነት ለቓሕ ባንክ) ኣሎ ድዩ፧
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ውጥን መኽሰብ:
መኽሰብ (Rentabilitätsplan)) ኣብ ዝመጽእ ሰልስተ ዓመታት ክንደይ ኣታውን ክንደይ ወጻእን ከም ዝተመንኩም
ክትገልጹ ፈትኑ። እቲ ወጻኢታት ድማ ካብቲ ኣታዊ ይጎድል። እቲ ሕሳብ ከኣ ንዝመጽእ ዘሎ ሰለስተ ዓመታት እቲ ሓሲብኩሞ
ዘለኹም የዋጽእ ድዩ ኣየዋጽእን የርኢ። እቲ ትገብርዎ ሕሳብ ከኣ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክኸውን ኣለዎ።
ትካል ንኸቕውም ክንደይ ወጻኢ ኣለኒ ምስ ቖመ ኸ ክንደይ ኣታዊ ክገብር እየ፧
ዋጋታት ፍርያተይ / ዝህቦ ኣገልግሎት ክንደይ እዩ፧
ወርሓዊ ፍሉጥ ወጻኢታተይ ክንደይ እዩ፧
እንተ ወሓደ ክንደይ ከእቱው ኣለኒ ነቲ ፍሉጥ ወጻኢታተይ ክሽፍን፧ መዓስ እየ ኸ እቲ እንተወሓደ ክበጽሖ ዘለኒ
መጠን ኣታዊ ክገብር ዘለኒ (ንኣብነት ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ)፧
ነዚ እሸፈኒ ወጻኢታት ክበጽሖ ክንደይ ፍርያት ክሸይጥ ኣለኒ / ንመዓልቲ ክንደይ ሰዓታት ኣገልግሎት ክህብ ኣለኒ፧

ውጥን ክሳራታትን መኽሰብን:
መኽሰብን (Liquiditätsplan)) ኩሉ ክትከፍልዎ ዘለኩም ወጻኢታት ብኸመይ ከም ትኸፍልዎ ንገሩ።
ኣብዚ ውጥን ክሳራታትን መኽሰብን ኩሎም እቶም ወጻኢታትን ኣታዊታትን ክትንተኑ ኣለዎም። ገለ ካብዚኣቶም ከኣ ናይ
ቀለብኩም ወጻኢታት፡ ትኸፍልዎ ግብሪ፡ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክፍሊት፡ ወይ ናይ ወለድ ክፍሊት እንተሎ ክጥቀሱ
ይከኣል። ኣብ መወዳእታ ድማ እዞም ወጻኢታት ካብ ኣታዊኹም ተግድልዎም። ምናልባሽ እቲ ወጻኢታት እንተ ዛይዱ ትሕቲ
ዜሮ ኣቲኹም ድማ ነታ ወርሒ ብኸመይ ክትምልኡላ ከም ትኽእሉ ከተብርሁ ኣለኩም። ከምዚ ዓይነት ትሕቲ ባዶ ምእታው
ግን ሳሕቲ ጥራይ ከጋጥም ኣለዎ።
ካብ ወጻኢ ንላዕሊ ዶ የእትው ኣለኹ፧
ንትካለይ ኣብ ወርሒ ክንደይ የውጽእ፧
ንቐለበይን ንቐለብ ስድራን ክንደይ ኣብ ወርሒ የውጽእ፧
ንናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት / ጥሮታን ካልኦትን ክንደይ ወጻኢ ኣለኒ፧
ኣብ ትካለይ ኣብ ወርሒ ክንደይ የእቲየ፧
ካልእ ምንጪ ኣታዊ ኸ ኣለኒ ድዩ፧
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