
ደረጃ 3፣ የትርፍ ያልሆነ አመታዊ CRIAC ያስሉ። 

የERU ቁጥር፣ __________   X  $20.94 (የግብር ዘመን 20 ወርሃዊ የ CRIAC መጠን)  =  __________  X  12 (በአመት ያሉ ወሮች)  =  አመታዊ CRIAC  $ ___________  

የ ERU ቁጥሮችዎን በDC የውሃ ደረሰኝ፣ በአሁን ጊዜ ያሉት ክፍያዎች ስር ይፈልጉ። 

ክፍያ የተጠየቀባቸው ERU  በ “Clean Rivers IAC” መስመር ላይ ይሆናሉ። 

ማስታወሻ፣  ከአንድ በላይ የውሃ ደረሰኝ ላላቸው ንብረቶች፣

ከላይ ያለውን ቀመር ለመጠቀም እባክዎ ሁሉንም ክፍያ የተጠየቀባቸውን ERU ይደምሩ።

የሂሳብ ቁጥር፣    1234567-1
የአገልግሎት አድራሻ፣     1234 ##th St. SE
ስኩዌር/ድኅረግንድ/እጣ፣ ####/ /####
ኢአዝላቂ ስኩዌር ጫማ፣  10,800

በአሀኑ ጊዜ ያሉት ክፍያዎች፟- የንግድ ፟

የመለኪያ ክፍያ 2"                                                            $7.54
የውሃ ሲስተም መተኪያ ክፍያ 2"                             $83.75
የውሃ አገልግሎቶች 3.21 CCF X $4.40                               $14.12
የውሃ አገልግሎቶች 14.79 CCF X $4.05                             $59.90
የፍሳሽ አገልግሎቶች  3.21 CCF X $6.00                             $19.26
የፍሳሽ አገልግሎቶች 14.79 CCF X $7.75                            $114.62
ንጹህ ወንዞች IAC 10.80 ERU X $20.94                       $226.15

CLEAN RIVERS IMPERVIOUS AREA CHARGE (CRIAC) ለትርፍያልሆነ የእርዳታ ፕሮግራም 
የ2020  የግብር ዘመን ማመልከቻ

 

         

መነሻ

በቅርብ አመታት፣ የንጹህ የወንዞች ኢአዝላቂ የቦታ ክፍያ (CRIAC)  ወደAnacostia (አናኮስቲያ) እና Potomac (ፖቶማክ) ወንዞች  እና በRock Creek (ሮክ ክሪክ)  የሚፈሰውን ያልተጣራ 

ፍሳሽ እና የጎርፍ ውሀ በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ የሚያስችለውን ፕሮጀክት ብ$2.7 ለመርዳት መጠኑን ጨምሯል። ግዛቱ እነዚህ ጭማሪዎች በአካባቢው ለትርፍ ያልሆኑትን፣ በተለይም 

የበጎአድራጎች ድርጅቶች፣ መቃብሮች፣ እና የአምልኮ ቤቶች ላይ ጫና እንደፈጠረ ይረዳል። 

የCRIAC ለትርፍ ያልሆነ የእርዳታ ፕሮግራም ብቁ ለሆኑ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የገንዘብ እርዳታ በመስጠት CRIAC በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል።

ደረጃ 1፣ ለትርፍ ያልሆነው ንብረትዎ ለእርዳታ ብቁ መሆኑን መወሰን።

ብቁ ለመሆን፣ ድርጅትዎ ከታች ያሉትን ሶስቱንም መስፈርት ማሟላት አለበጥ።

   1.   የአካባቢው የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ መቃብር፣ የሀይማኖት የአምልኮ ቤት፣ ወይም ቀጣይነት ያለው የእንክብካቤ ተቋም (በግዛቱ የግብር እና የገቢዎች ቢሮ እንደተወሰነው). በመሆን ትክክለኛ 
የንብረት ግብር ወይም የይዞታ የወለድ የግብር መብት ይኑርዎት።

   2.  CRIAC ለመክፈል የገንዘብ ችግር እንዳለብዎት ማሳየት። ደረጃ 4 ይመልከቱ።

   3.   ጎጂ ውጤት ያላቸው የጎርፍ ውሀ ፍሰትን በ   ተቀባይነት ያለው የቅነሳ ዘዴ መሰረት ለመቀነስ መስማማጥ። ደረጃ 5 ይመልከቱ።

ደረጃ 2፣ ለእርዳታ የሚያመለክተው ለትርፍ ያልሆነ ንብረት በተመለከተ ይንገሩን እና ደጋፊ ሰነድ ያቅርቡ።

ለትርፍ ያለሆነ የግብር ቅነሳ ሁኔታ፣ □ የበጎ አድራጎት ድርጅት     □ መቃብር     □ የአምልኮ ቤት     □  ቀጣይነት ያለው የእንክብካቤ ተቋም

  • ሁሉም ድርጅቶች እርዳታ ለሚጠይቁባቸው ለእያንዳንዱ ንብረታቸው በጣም የቅርብ ጊዜ የ FP-161 ከግብር ነጻ የንብረት አጠቃቀም ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው። 
     ቀጣይነት ያላቸው የእንክብካቤ ተቋማት በተጨማሪ ከመድን፣ ዋስትናዎፍ፣ እና ባንኪንግ ዲፓርትመንት የተሰጠ ፍቃድ ማቅረብ አለባቸው።

የንብረቱ ማንኛውም ክፍል ከላይ ከተመረጠው የነጻ መብት ሁኔታ አላማ ውጭ ይውላል?   □ አዎ   □ አይደለም

አዎ ከሆነ፣ እባክዎ ይግለጹ፣ በዝርዝር፣ የንብረቱን ሁሉንም አገልግሎቶች፣ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

የድርጅቱ ስም፣ _________________________________________________________________________________________________________    የድርጅቱ የአሰሪ መለያ ቁጥር፣ _______________________________________________________

የድርጅቱ ተጠሪ፣ ___________________________________________________________________________________________  ሀላፊነት፣ ___________________________________________________________________________________________

ኢሜይል፣ __________________________________________________________________________________________________   ስልክ፣ ______________________________________________________________________________________________

በ DC የውሃ ክፍያ ላይ የመላኪያ አድራሻ፣ _____________________________________________________________________________________________________________________ Washington, DC    ዚፕ፣ ____________________

በ DC የውሃ ክፍያ ላይ የአገልግሎት አድራሻ (ከላይ ካለው የተለየ ከሆነ)፣ _____________________________________________________________________________________ Washington, DC    ዚፕ፣ ___________________

የDC የውሃ የሂሳብ ቁጥር(ሮች)፣  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  -  _____
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ገጽ 1 የ 4 | እባክዎ ሙሉውን ማመልከቻ ይሙሉ

ማስታወሻ፣ የሂሳብ ቁጥርዎ እና የአገልግሎት አድራሻዎ በDC የውሃ ደረሰኝዎ ላይ ከላይ በግራ ጥግ 
ላይ ይገኛል። የ DC የውሃ ደረሰኝ ናሙና በዚህ ማመልከቻ መጨረሻ ላይ ተካቷል። ከአንድ በላይ 
የውሃ ደረሰኝ ላሏቸው ንብረቶች፣ ሁሉንም የሂሳብ ቁጥሮች ያካቷቸው።

የ DC የውሃ ክፍያ ናሙና በዚህ ማመልከቻ መጨረሻ ላይ ተካቷል
የማመልከቻ ቀን



         

ደረጃ 4: ለትርፍ ያልሆነው የትኛውን የገንዘብ ችግር መስፈርት እንደሚያሟላ ያመልክቱ (አንድ ይምረጡ)

ገጽ 2 የ 4 | እባክዎ ሙሉውን ማመልከቻ ይሙሉ

የገንዘብ ችግርዎን መወሰን፣ እባክዎ ትክክለኛውን ቁጥሮች ይጠቀሙ፣ አያጠጋጉ (አስፈላጊ ነው)

አመታዊ CRIAC (ከደረጃ  3)፣ $ _______________  ÷   አመታዊ ገቢ፣ ከወጪዎች በኋላ $ _______________  =  $ ________________

                                                                                                                                                     X 100 = ________%

ደረጃ 5፣ የጎርፍ ውሀ የቅነሳ እቅድዎን ይምረጡ። (እንደ አግባብነቱ፣ አንድ ወይም ከዚያ በላይ አማራጮችን ይምረጡ)፣

የእርስዎ ድርጅት የጎርፍ ውሃ ቅነሳ መስፈርቱን እንዲያሟላ የተወሰኑ ጥቂት አማራጮች አሉ። በንብረትዎ ላይ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ ማድረግ ተመራጭ ካልሆነ፣ እርስዎ ተቀባይነት ያገኘውን እርዳታዎ 

አነስተኛ ክፍል ሌላ ስፍራ ላይ ያለን ፕሮጀክት በገንዘብ ለመደገፍ መጠቀም ይችላሉ። ካልሆነ፣ እርስዎ በንብረትዎ ላይ ለሚገጠመው የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ለመክፈል ወይም በግዛቱ 

በማንኛውም ቦታ ያለን የአረንጓዴ ልማት ለመደገፍ መምረጥ ይችላሉ። የእያንዳንዱ አማራጭ ዝርዝር ገለጻ ከታች ይገኛል፣
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የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ የመንግስት መቃብር፣ ወይም ቀጣይነት ያለው የእንክብካቤ ተቋም፣ አመታዊው CRIAC ቢያንስ 1.0% የድርጅቱ አመታዊ ገቢ ይሆናል፣ ከወጭዎች በኋላ። 
እባክዎ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሞላ የ IRS ቅጽ 990 ቅጽ ያይዙ።

የአምልኮ ቤት ወይም የሀይማኖት መቃብር፣  አመታዊው CRIAC ቢያንስ 1.0%  የድርጅቱ አመታዊ ገቢ ይሆናል፣ ከወጭዎች በኋላ። እኔ የ IRS ቅጽ 990. የመሙላት መስፈርቶችን 
በሚጣጣም መልኩ ይህን መረጃ አደራጅቻለሁ። የ IRS Form 990 ክፍል VIII እና ክፍል IX ሊመለከቱ ይችላሉ ለገቢዎች ምንጭ ምሳሌዎች። 

ድርጅትዎ ባለፉት ሁለት አመታት IRS ቅጽ 990 በፍቃደኝነት ካስገባ፣ እባክዎ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሞላ IRS ቅጽ 990 ያያይዙ። 

□

□

□  አማራጭ A - በሌላ ንብረት አረንጓዴ መሰረተ ልማትን በገንዘብ መደገፍ፣ በስፍራው ላይ በመገኘት የጎርፍውሃ ቅነሳ ማድረግን ለኛ ድርጅት አያዋጣም። የኛ ድርጅት በግዛቱ ላይ ባለ ሌላ 
ስፍራ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ በገንዘብ ለመርዳት የእርዳታችንን የተወሰነ መጠን(≈$19/ERU/አመት) ለመተው ይመርጣል። ባብዛኛው ጉዳዮች፣ DOEE ይህን አማራጭ በጣም ቀላሉ እና በጣም 
ወጪ ቀናሽ እንደሆነ ይጠብቃል።

□  አማራጭ B - አረንጓዴ መሰረተ ልማትን በገንዘብ ለመደገፍ SRCs መግዛት፣ በስፍራው ላይ በመገኘት የጎርፍውሃ ቅነሳ ማድረግን ለኛ ድርጅት አያዋጣም። የኛ ድርጅት በግዛቱ ላይ ያለ  

አረንጓዴ መሰረተ ልማት ለመርዳት ድርጅታችን አስር (10) የጎርፍ ውሃ ማቆያ ዱቤ (SRCs)/ERU/አመት (≈$19/ERU/አመት) ይገዛል። SRCs ከጎርፍ ውሃ ማቆያ ዱቤ እና ከሰነዶች ማረጋገጫ ቢሮ 
መግዛት ይችላሉ። 

□  አማራጭ C - አዲስ አረንጓዴ መሰረተ ልማት መገንባት፣ ድርጅታችን በ1,000 ስኩዌር ጫማ የኢአዝላቂ ቦታ ላይ አንድ ዛፍ ለመትከል እና/ወይም የጎርፍ ፍሰትን በ10% ለመቀነስ በንብረታችን 
ላይ አረንጓዴ መሰረተ ልማት ለመግጠም ይስማማል። እኛ ከኦገስት 15፣ 2020 በፊት የተዘጋጀ የጎርፍ ውሃ ዲዛይን ፍቃድ እናቀርባለን። የእርስዎ እቅድ አነስትኛ መስፈርቶችን ማሟላቱን ለማረጋገጥ፣ 
እባክዎ በገጽ 4 ላይ ያለውን የጎርፍ ውሃ ቅነሳ ወረቀቱን ይሙሉ። 

    □ የኛ ድርጅት በኛ ንብረት ላይ አረንጓዴ መሰረተ ልማት ለመግጠም ከሚረዳ ድርጅት ጋር ለመስራት ፍላጎት አለው(አማራጭ)። 

□  አማራጭ D - ያለውን አረንጓዴ መሰረተ ልማት መጠበቅ፣ የኛ ድርጅት ዛፎችን ተክሏል (ከሜይ 1፣ 2009 በኋላ) እና/ወይም የ10% የፍሰት ቅነሳ መስፍርት የሚያሟላ አረንጓዴ መሰረተ ልማት 

በንብረቱ ላይ ገጥሟል። እርስዎ በ DOEE ፕሮግራም (ለምሳሌ RiverSmart፣ SRC Price Lock፣ ወይም የStormwater Management Plan) ከተሳተፉ እኛ የእርስዎ ሰነድ አለን። ከDOEE 

ፕሮግራም ውጪ የአረንጓዴ መሰረተልማት ከገጠሙ፣ እባክዎ በገጽ 4 ላይ ያለውን የጎርፍ ውሃ ቅነሳ ወረቀት ይሙሉ።

የኛ እቅዶች የሚያካቱቱ (እባክዎ አማራጭ B፣ C ከመረጡ ብቻ ይሙሉ)፣  

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

ድርጅትዎ አማራጭ A ወይም B ከመረጠ፣ እባክዎ በስፍራው ላይ የሚገኝ ቅነሳ የማያዋጣ ለምን እንደሆነ ይግለጹ፣

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

CLEAN RIVERS IMPERVIOUS AREA CHARGE (CRIAC) ለትርፍያልሆነ የእርዳታ ፕሮግራም 
የ2020  የግብር ዘመን ማመልከቻ



         

ደረጃ 6፣ በስምምነት ቃሎቹ መስማማት።

ከታች ባለው ፊርማየ፣ እኔ አረጋግጣለሁ ይሄንን፣

□  እኔ እርዳታ የሚያመለክተውን ለትርፍ ያልሆነ ድርጅትን በመወከል ይህንን ማመልከቻ ለመፈረም እና ለትርፍ ያልሆነው ድርጅት የፕሮግራሙን መስፈርቶችን እንዲያሟላ ለማትጋት ስልጣን 

የተሰጠኝ ሰራተኛ፣ስራ አስኪያጅ፣ የፍርድ ቤት ሃላፊ፣ወይም ወኪል ነኝ እና (ዝርዝሮች ሊገኙ ይችላሉ በ doee.dc.gov/service/nonprofit.criacrelief).

□  እኔ ይህን ማመልከቻ አንብቤያለሁ እና እረዳለሁ።

□  በዚህ ማመልከቻ የሰጠሁት መረጃ እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነት፣ የተሟላ፣ እና ትክክለኛ ነው። እኔ በ D.C. ይፋ ኮድ§ 22-2405 ስር፣ ሀሰተኛ መግለጫ መስጠት የወንጀል ቅጣቶችን 

እንደሚያስከትል እረዳለሁ። 

□  እኔ ማመልከቻየ መረጋገጥ እንደሚኖርበት እረዳለሁ እና የድርጅቱን ብቃት ለማረጋገጥ አላማ መረጃየን ከ DOEE ጋር እንዲያጋራ ለግብር እና ገቢዎች ቢሮ ፍቃድ ሰጥቻለሁ።

□  በፕሮግራሙ የሚሰጠው የእርዳታ መጠን ሊለወጥ እንደሚችል እና በፕሮግራሙ አመት ለኔ ንብረት የሚሰጠው የእርዳታ መጠን ሊሻሻል እንደሚችል እረዳለሁ።

□  ድርጅቱ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ ማጠናቀቅ ካልቻለ ወይም ከኦገስት 15፣ 2020 በፊት ዝግጁ የሆነ የዲዛይን ፍቃድ ማቅረብ ካልቻለ፣ እኔ የሴፕቴምበር 2020 የእርዳታ መጠን በ FY19 የገበያ ዋጋ በ 10  

SRCs/ERU ($19.30/ERU) እንዲቀንስ ለ DOEE ስልጣን ሰጥቻለሁ።

□  ድርጅቱ ማመልከቻው ተቀባይነት ካገኘበት ቀን ጀምሮ ባንድ አመት ውስጥ ተቀባይነት ያገኘውን የጎርፍውሃ ቅነሳ ፕሮጀክት ካላጠናቀቀ፣ እኛ በውሃ ክፍያየ ላይ የተሰጠውን ሁሉንም እርዳታ 

እንድንመልስ የምንገደድ መሆኑን እርዳለሁ።

□  ድርጅቱ በስፍራ ላይ የሚገኝ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ ከመረጠ፣ ድርጅቱ፣

       -  ስለኛ ማመልከቻ DOEE የሚጠይቀውን ተጨማሪ መረጃ ላይ ምላሽ ይሰጣል።

       -  ስፍራው ላይ የሚገኝ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ አነስተኛውን መስፈርቶች ካላሟላ፣ ድርጅቱ ተጨማሪ አረንጓዴ መሰረተ ልማት መግጠም ወይም የመስፈርቴን የተወሰነ ክፍል ከስፍራው ውጭ ባለ 

ቅነሳ ማሟላት እንዳለብኝ ይረዳል።

       -  የተተከኩትን ዛፎች ወይም የተገጠሙት አረንጓዴ መሰረተ ልማት የጎርፍ ውሃ ቅነሳ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ DOEE ምርመራ እንዲያደርግ ይፈቅዳል።

       -  የጎርፍ ውሃ ቅነሳ መስፈርቱን ለማሟላት የተተከሉትን ዛፎች ወይም የተገጠሙትን አረንጓዴ መሰረተ ልማት ለመጠበቅ ወይም ተመጣጣኝ በሆኑ ዛፎች ወይም አረንጓዴ መሰረተልማት 

ለመተካት ቃል ይገባል።

       - የተተከሉትን ዛፎች ወይም የተገጠመውን አረንጓዴ መሰረተልማት ካስወገደ፣ ከቀየረ፣ ወይም መጠበቅ ካቆመ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ መስፈርቱን ለማሟላት ለ DOEE ያሳውቃል።

□  ድርጅቱ በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለው የተጠሪ መረጃ ከተቀየረ ለ DOEE ያሳውቀዋል።

□  ንብረቴን DOEE በRiverSmart Rewards እንዲያስመዘግበው ስልጣን ሰጥቻለሁ እና የውሃ እና የፍሳሽ ሂሳብ መረጃየን ከ DOEE ጋር እንዲያጋራው ፍቃድ ሰጥቻለሁ። 

የባለስልጣኑ ፊርማ፣ ________________________________________________                   ቀን፣ ________________________

ደረጃ 7፣ ማመልከቻዎን ያስገቡ።  
እርስዎ እንደ በጎ አድራጎት ድርጅት እያመለከቱ ከሆነ፣ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሞላ የ IRS Form 990 ማያያዝዎን እርግጠኛ ይሁኑ።

በኢሜይል፣

criac.nonprofit@dc.gov
የጉዳዩ አርእስት፣ ለትርፍ ያልሆነ ማመልከቻ 

በኦንላይን ቅጽ

የDOEE የጎርፍ ውሃ ዳታቤዝ 
በኢሜይል፣
DOEE, Attn: የቁጥጥር እና የምርመራ ክፍል
CRIAC Nonprofit Relief Program 
1200 First Street NE, 5th Floor, Washington, DC 20002

ደረጃ 8፣ DOEE ማመልከቻዎን ይመረምራል

 
 ተቀባይነት ካገኘ፣ እርስዎ ማስታወቂያ ይደርስዎታል እና፣ አግባብ ከሆነ፣ የጎርፍ ውሀ የቅነሳ እቅድ ቀጣይ እርምጃዎች። 

 ከተከለከሉ ወይም ካልተሟላ ጥያቄዎ ለምን እንደተከለከለ የሚገልጽ ማስታወቂያ ይደርስዎታል፣ እና አግባብ ከሆነ ድጋሚ ስለማመልከት ካለው መረጃ ጋር።
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የጎርፍ ውሀ ቅነሳ ሰነድ፣ እስካሁን ያሉትን የጎርፍውሀ ቅነሳ ጥረቶችን ማስላት።

ይህን ክፍል መጠቀም ያለብዎ በደረጃ 5 ላይ አማራጭ D ከመረጡ ነው ለቅነሳ እቅድዎ።
ለአማራጭ D፣ ይህ ወረቀት የሚፈለገው ከ DOEE ፕሮግራም ውጭ አረንጓዴ መሰረተልማት አስቀድመው ለገጠሙ አመልካቾች ብቻ ነው። 

አረንጓዴ 
ልማት                   

ዛፍ መትከል

የዝናብ በርሜል

የዝናብ የአትክልት ቦታ

ውሀየሚያሳልፍ መንገድ

አረንጓዴ ጣራ

ሌሎች፣  ______________

የተጫነው 
ቁጥር 

የኢአዝላቂ ቦታ ፍሳሽ ወደ አረንጓዴ 
መሰረተልማት (በስኩዌር ጫማ) 

የተጫነበት 
ቀን    

በጎርፍ ውሀ ቅነሳ የሚተዳደር 
ስፍራ (በስኩዌር ጫማ)

X          100

X          220

X

X

X

X

=

=

=

=

=

=

=

=

በጎርፍ ውሀ ቅነሳ የሚተዳደር ስፍራ (በስኩዌር ጫማ)

10% አነስተኛ የቅነሳ መስፈርት     =       # የERUs: __________         X     100

የማይተዳደር ስፍራ =10% አነስተኛ የቅነሳ መስፈርት - በንብረት ላይ አጠቃላይ ቅነሳ

የ # የማይተዳደር ERUs ≤ ዜሮ ከሆነ = እርስዎ መስፈርቱን አሟልተዋል

የ# የማይተዳደር > ዜሮ ከሆነ = እርስዎ መስፈርቱን አላሟሉም

1.  የዛፍ ተከላዎች እና የዝናብ በርሜሎች ለተዳደረው የኢአዝላቂ ቦታ መጠን ነባሪ ዋጋ ይጠቀማሉ።

2.  እርስዎ የዝናብ በርሜልዎ ከ220 ስኩዌር ጫማ በላይ የሚይዝሎት እንደሆነ ካሰቡ Sየቀላል የዝናብ ውሀ አሰባሰብ ማስያ ሊሞሉ ይችላሉ።

3.  እርስዎ ሌሎች ብቃት ያላቸው አረንጓዴ የመሰረተልማት ልምዶችን በየጎርፍ ውሀ አስተዳደር መምርያ መጽሀፋችን ውስጥ ሊያገኙ ይችላሉ።

1

2
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አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ለDC የውሀ ክፍያየ እርዳታ ተፈጻሚ የሚሆነው መቼ ነው?

ተቀባይነት ያገኘ እርዳታ የውሀ ክፍያዎ ላይ ከአንድ እስከ ሁለት የክፍያ ኡደቶች ውስጥ ተፈጻሚ ይሆናል።

እኛ የጎርፍ ውሃ ቅነሳ እቅዳችንን ላይ ለማጠናቀቅ የምናደርገውን የቅን ልቦና ጥረት የሚያሳይ የጎርፍውሀ ዝግጁ የሆኑ የፍቃድ ዲዛይኖች ኦገስት 15፣ 2020 ላይ ባናቀርብ 
ምን ይፈጠራል?

DOEE ድርጅትዎን በመወከል አረንጓዴ መሰረተልማት ለመግጠም ሴፕቴምበር ላይ ተቀባይነት ያገኘውን እርዳታ በ2020 የግብር ዘመን የገበያ ዋጋ በአስር(10) የጎርፍ ውሃ መቀነሻ ዱቤበ ERU 
ይቀንሳል።

የተወሰነ የአረንጓዴ መሰረተልማት በንብረታችን ላይ ከገጠምን፣ ነገር ግን አነስተኛውን የ10% የጎርፍ ቅነሳ ካላሟላ የኛ አማራጭች ምንድን ናቸው?

የርስዎ ድርጅት ለጎርፍ ውሃ ቅነሳ እቅድዎ በርካታ የቅነሳ አማራጮችን መምረጥ ይችላል። ይህ የእርስዎን ጥረቶች ወደ የ10% መስፈርትዎ ላይ እንዲቆጠር ያደርጋል እና ልዩነቱን ባሉት ሌሎች 
አማራጮች ባንዱ ወይም ከዚያ በላይ እንዲሸፍኑ ያስችልዎታል።

በንብረቴ ላይ የተገጠመውን አረንጓዴ መሰረተ ልማት እንዳገኝ የሚረዱኝ የDOEE ፕሮግራሞች ምንድን ናቸው?

ለትርፍ ያልሆኑ ድርጅቶች በ RiverSmart Communities  አማካኝነት ለዲዛይን/ግንባታ የፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ይችላሉ ወይም በ SRCs በ DOEE’s SRC የንግድ ፕሮግራም 
አማካኝነት ከሚያቀናጅ ንግድ ጋር መስራት ይችላሉ።

SRCs የሚያቀናጁ ንግዶች ከየት ማግኘት እችላለሁ?

SRC- የሚያቀናጁ ንግዶች ማለት የስፍራ ተገቢነትን የመምርመር፣ እና በሌሎች ሰዎች ንብረት ላይ ተለቅ ያለ ደረጃ ያለው የአረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ማድረግ እና መግጠም ልምድ ያላቸው 
ድርጅቶች ማለት ናቸው። እርስዎ ፍላጎት ባላቸው የSRC የአቀናጆች ዝርዝር በ DOEE ድህረገጽ ላይ በመጎብኘት ማግኘት ይችላሉ፣ወይም ስምዎን በ ፍላጎት ባላቸው የንብረት ባለቤቶች ዝርዝር ውስጥ 
ማስቀመጥ ይችላሉ.

ስለፕሮግራሙ፣ የብቃት መስፈርቶች፣ ወይም ተቀባይነት ያለው የጎርፍ ውሀ ቅነሳ ላይ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉኝ ማንን ማግኘት አለብኝ?

እርስዎ Matt Johnson (ማት ጆንሰን)ማግኘት ይችላሉ በ CRIAC.Nonprofit@dc.gov ወይም (202) 741-0861።


