Cambridge
ውስጥ
ስራ ለመጀመር

በCambridge ከተማ የተዘጋጀ
የህዝባዊ ልማት ክፍል

COMMUNITY
DEVELOPMENT
DEPARTMENT

ይህን

መመሪያ እንዴት እንጠቀመዋለን
ይህ ሰነድ በCambridge ከተማ ውስጥ ሥራ ለመጀመር የተለያዩ ደረጃ ማተካተቱ ይገልጻል፡፡
የከተማዋን አስገዳጅ ሁኔታዎችን እና ሂደቶቸትን አጠቃላይ ያሳያል፡፡እባክዎ የበለጠ ለመረዳት
የከተማዋን የተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎችን ሆነ አዲስ ስራ ለመክፈት ይህንን ጽሁፍ ሙሉበሙሉ
ያንብቡት፡፡

ስራዎን ለማቋቋም

ገጽ
4 እና 5

Cambridge ውስጥ ለመስራት
የመስሪያ ፈቃድ እና የምስክር
ወረቀት በሚሰሩበት ስራ
ያስፈልጋል፡፡

ገጽ
6 እና 7

ቦታ ማግኘት
ስራዎን የሚመጥን የስራ ቦታ
ለማግኘት እና ለመምረጥ
የሚያስችል ጥሬ እቃ

ስራዎን ለመክፈት

ገጽ
8 እና 9

በስራዎ ቦታ ላይ የሚተገበሩ
የምስክር ወረቀት፣ ፈቃድ እና
ግዴታዎች

ቀሪ የተከፈተ

ገጽ
10 እና11

ከተማው ገንዘብ የሰጠባቸው ስራዎን
የሚደግፉ እቅዶች እና አስፈላጊ
ፈቃድ እና የምስክር ወረቀት እድሳቶች

ማስታወሻ፡ ይህ መመረያ ሙሉ መሆን አይጠበቅበትም ፡፡ ሌሎች ተጨማሪ በሀገር እና በ ከተማ ደረጃ መከተል የሚገባን ፈቃድ እና ግዴታዎች
ሊኖሩ ይችላሉ ፤በድርጅቶ መሰረት.የግል ስራዎች የሚፈጸምባቸው ልዩ አስፈላጊ ግዴታዎች ሊገልጹ ይገባል፡፡እባክዎ ስለ ስራዎ ልዩ ሁኔታ ፈቃድ
ሰጪ ክፍሎቹን ወይም መመሪያው ላይ የተዘረዘሩትን ተቋማትን ያግኙ

የከተማው አስተዳደር ቢሮ
Cambridge
City Hall 795
Massachusetts
Avenue
Cambridge, MA 02139
ስልክ: (617) 349-4300
ኢሜይል: citymanager@cambridgema.gov

ከ ሉዊስ ኤ.ዲፓስኳሌ የተላከ ደብዳቤ፣የCambridge ከተማ አስተዳደር

ለአመታት፣ጥቃቅን ስራዎች ወሳኝ የሆነ ሚና ተጫውተዋል Cambridgeን በማጎልመስ እንደልዩ፣የነቃ(ጉለህ)እና
ማህበረሰብ ተኮር አሁን ያለችውን ከተማ አድርጓታል፡፡አንዱ ከተማዋ የምታስቀድመው ነገር የከተማችን የምጣኔ
ሀብት በጥቃቅን ስራዎች እርዳታ ለመደገፍ ለማሻሻል ነው፡፡የምጣኔ ሀብት እድገት ሰራተኞች ከከተማዋ ውስጥ
የማህበራዊ እድገት ክፍል ከ አነስተኛ ስራ ባለቤቶች እና ስራ ፈጣሪዎች ጋር በአመት በዙር ከተፈቀደው እቅድ ጋር
ለማገናኘት፣ስልታዊ ድጋፍ፤እና በትህርታዊ ስልጠና በቅርበት ይሰራል ፡፡
በዚህ መመሪያ ውስጥ ለአሁኑ የCambridge የስራ ባለቤቶች እና የስራ ባለቤቶች ሆነው Cambridgeን ቤት ብለው
ለመጥራት ተስፋ ለሚያደርጉ ተጨማሪ አቅርቦት ልናሰተዋውቅ እንወዳለን ፡፡በሚቀጥሉት ገጾች በCambridge ውስጥ
ስራ ለመጀመር አስፈላጊ አስፈላጊ ቅደም ተከተሎቹን ፣ፈቃዶች፣ ማረጋገጫዎች ትረዳላችሁ በተጨማሪ በከተማዋ
ውስጥ ያሉ የተለያዩ ክፍሎች በየቅደም ተከተሉ ሊያገዙአችሁ ይችላሉ፡፡መመሪያው ለስራዎ የተሸለ ቦታ ለማግኘት እና
ስለሁለገብ የንግድ ዞናችን የበለጠ እንዴት እንደሚማሩ መረጃ ያቀርባል፡፡ በመጨረሻም በሚመጡት አመታት
በCambridge ያለውን ስረዎን ለመርዳት ለማገዝ እና ለማሻሻል ያሉትን ሂደቶቹን እና እቅዶቹን በጥልቀት ይዳስሳል
፡፡
ይህ መሳሪያ የስራ ባለቤትነት ሂደቶቹን ሲቃኙ እንደሚረዳዎ ተስፋ እናደርጋለን እናም Cambridgeን ስላሰቡ
እናመሰግናለን፡፡

በቅንነት,
ሉዊስ ኤ.ዲፓስሌ
Cambridge City
Manager (የCambridge
ከተማ አስተዳደር)

ስራዎን ለማቋቋም

ስራዎን ከመጀመሮ በፊት ሊጤኑ የሚገባቸው የተለያዩ ወሳኝ ነገሮች አሉ. የተመረጠዉን ስራ በደንብ
ሊያጠኑት ይገባል፣ጠንካራ የስራ እቅድ ሊገነቡ ይገባል፣የሚያስፈልገውን ያህል መነሻ ማገኘት
ያስፈልጋል ፣የሚያስፈልጉትን ነገሮች እና መሳሪየዎች ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ የስራ ባለቤቶቸ
አከውንታንቶችን ፣የባንክ ባለሙያዎችን፣እና የኢንሹራንስ የገንዘብ ወኪሎችን ፣ህጋዊ እና ሌሎች
አማካሪ ባለሙያዎችን ሊያማክሩ ይገባል፡፡በተጨማሪ የስራውን ጥቅም የሚያሳዩ ኢንሹራንሶ መመሪያ
ማስተካከያ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፡፡
ከዚህ በታች ጥቂት ረጂ ቅደም ተከተሎች እና የCambridge ከተማ አቅርቦቶች አሉ ፡፡የህዝባዊ
ልማት ክፍል( CDD) ስራ መጀመሪያዎችን እና የአዲስ ስራዎችን በእነዚህን ቅደም ተከተሎች
ሲቃኙ ሊረዳዎት ይፈልጋል

1
ገጸ

4

የስራ

ሀሳቦን እና እቅዶን ለማሳደግ

በግልጽ የተቀመጠ የስራ ሀሳብ እና ጥልቅ የስራ እቅድ ለስኬት የመጀመሪያው
ደረጃዎች ናቸው፡፡ ከተማው እነዚህን ለማሳደግ በሚከተሉት አቅርቦቶች ውስጥ
ድገፍ ይሰጣል

የ 10 ሳምነት የስራ እቅድ ስልጠና:

www. cambridgema.gov/SmallBizCourse

የCambridge አነስተኛ ስራዎች መረጃ
መቆጣጠር:
ስለስራና የኢንዱስትሪ ግንኙነቶች ይማሩ
www.cambridgema.gov/SmallBizDashboard

ከምጣኔ ሀብት እድገት ክፍሉ ጋር ለመወያየት በቀጠሮ
(617) 349-4637

2

የስራ ማረጋገጫ ለማግኘት
ስራዎን በCambridge ውስጥ ለማቋቋም የስራ ፈቃድ ማረጋገጫ ከጸሀፊ ቢሮ
ማግኘት ያስፈልጎታል፡፡

ለማመልከቻ እዚህ ጋር:

www.cambridgema.gov/iwantto/applyforabusinesscertificate

3

ማንኛውም ፈቃድ ወይም ማረጋገጫ እንደሚያስፈልጎት ያረጋግጡ
አንዳንድ የስራ አይነቶች Cambridge ውስጥ ለመስራት በከተማው ከመቀመጫ ቦታ
በተያየዘ የት መገኘት እንዳለባቸው ፈቃድ ወይም ማረጋገጫ ያስፈልጋቸዋል፡፡በሚከተለው
ሰንጠረዥ ብዙ የተለመዱ ፈቃድ እና ማረጋገጫ ከተጓዳኝ የከተማ መስሪያ ቤቶች ጋር
ይታያሉ

ስራዎ የሚያስፈልገውን ለመግለጽ ሰንጠረዡን ይጠቀሙ

ይህ ዝርዝር ፈቃድ ወይም ማረጋገጫ ስራዎ ሁልጊዜም የሚያስፈልገው ነው ፣ነገር
ግን ጫና አያደርግም ፡፡በተደጋጋሚ ከፈቃድ ሰጪው ክፍል ጋር በቀጥታ በመገናኘት
ፍላጎቶን ያረጋግጡ

ፈቃድ ወይም ማረጋገጫ: የስራው አይነት
የኔ ንግድ የሚፈልገው . . .

ፈቃድ ወይም ማረጋገጫ

ለበለጠ መረጃ ያግኙን

ያስፈልጋለል

Cambridge ውስጥ መስራት

መቆጣጠር፣ማገልገል ወይም ምግብ ለደንበኞች
መሸጥ(ለምሳሌ.ሬሰቶራነት ፣ፈጣን የምግብ
አገልግሎቶች ማቋቋም፣ደቦ ና ኬክሽያጭ ፡የታሸጉ
ምግቦች፣ሆቴሎች)
በተንቀሳቃሽ የምግብ መኪና መስራት

የስራ ፈቃድ

በተንቀሳቃሽ የምግብ መኪና የመስራት
ፈቃድ

የመንገድ ዳር ቤት ስር ምግብ እና መጠጥ
ሽያጭ
መንገድ ዳር የማይጠጡ አልኮል መጠጥ
ማቅረብ
አውቶማቲክ የመዝናኛ መሳሪያዎች፣የቀጥታ
ሙዚቃ፣የዳነስ፣የቀልድ እና የተለያዩ
አገልግሎቶች በማቋቋም ማቅረብ፡፡

የታደሱ እና ያገለገሉ እቃዎች ሽያጭ

ክበቦች ውስጥ/ሆቴሎች መስራት

ተቀጣጣይ ዕቃዎችን ማስቀመጥ፣ማከማቸት፣
ማምረት ወይም መሸጥ፣እንደ ጋዝ መሸጫዎች
ውስጥ እና የተፈጥሮ ሣይንስ ጥናት ቤተሙከራዎች

Inspectional Services Department
ምርመራ አገልግሎት ክፍል (ISD)
831 Massachusetts Avenue
ስልክ: (617) 349-6100 | TTY: (617) 349-6112

www.cambridgema.gov/inspection
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የትምባሆ ምርቶችን
ሽያጭ ፈቃድ

የራስ እና / ወይም የቅጥር ሹፍርና

የመንገድ ዳር ቤት ስር አልኮል ማቅረብ /
መጠጥ ሽያጭ

795 Massachusetts Avenue, Cambridge City Hall
ስልክ: (617) 349-4269 | TTY: (617) 349-4242
www.cambridgema.gov/cityclerk

የምግብ አቅርቦት ፈቃድ / ምግብ
አቅረቦት ማቋሚያ ፈቃድ

የትምባሆ ምርቶችን ለህዝብ መሸጥ(መልሶ መሸጥ
ላይ የተገበራል እና የክፍያማሽን መሸጥ )

በተንቀሳቃሽ ነገሮች ወይም የህዝብ መንገዶች
ተያይዞ እቃዎች ወይም ጋዜጣ
መሸጥ(የተንቀሳቃሽ የምግብ መኪናዎችን
ያካትታል)

City Clerk’s Office
የከተማ ጸሀፊ ቢሮ

የመንጃ ፈቃድ
የተንቀሳቃሽ / እየዞሩ መሸጥ ፈቃድ
(አመታዊ)

እየዞሩ መሸጥ / የመንገድ ላይ ሸያጭ
(የአንድ-ቀን)

ፈቃድ

አልኮል መጠጥ ፈቃድ

የተለመዱ ምግብ እና መጠጥ ቤት
ፈቃድ
የታሸጉ እቃዎች ሽያጭ ፈቃድ

License Commission
ፈቃድ እና ማረጋገጫ ቢሮ
831 Massachusetts Avenue
ስልክ: (617) 349-6140 | TTY: (617) 349-6112

www.cambridgema.gov/License

የመዝናኛ ፈቃድ
የታደሱ/ያገለገሉ እቃዎች ሽያጭ ሱቅ
ፈቃድ
የክበብ ባለቤት ፈቃድ

የተቀጣጣይ ደረቅ ፣ፈሳሽ እና ጋዝ ፈቃድ

የእሳት ክፍል

491 Broadway
ስልክ: (617) 349-4918 | TTY: (617) 4999924/9932
www.cambridgema.gov/cfd

ቦታ
ማግኘት
የኪራይ ወይም የሚሸጥ ቦታ ለሚፈልጉ ስራዎች ከሆኑ የCDDን ዌብሳይት
(wwwww.cambridgema.gov/CDD) ወይም የከተማውን ሰራተኞች በማግኘት ስረቸው
የዞኑን ፍላጎት የሚፈቅደው እና የሚያሟላ መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡
የስራ ባለቤቶች መግዛት ፣ እንደገና አዲስ ማግኘት ፣ወይም አዲስ ግንባታ መገንባት ከፈለጉ ምርመራ
አገልግሎት ክፍል ጋር መገናኘት ይጠበቅባቸዋል፤ የቀረቡት ስራዎች (ISD) ወይም CDD አስቀድሞ
በቦታ መረጣ ሂደት ልዩ ፍቃድ የማያስፈልጋቸው ቦታዎች ለመግለጽ ይሞክራል፡፡ ለልዩ ፍቃድ
ማመልከት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደረጃ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ማመልከቻውን ከጊዜው አስቀድሞ
ማስጀመር ይገባዎታል፡፡ሂደቱ ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ፡፡

1 መገልገያ ይዞታ ማግኘት

CDD የቦታ ፈላጊዎች አገልግሎት አቅርቧል እና የምጠኔ ሀብት አድገት ክፍል (EDD) ሰራተኞች
የሚደረገውን ፍለጋ ለማጥበብ የሚፈለገውን ይዞታ ለማግኘት ቦታዎቹን በመጠንና በአይነት
እንዲያገኙ ይረዳሉ፡፡

ቦታ ፈላጊዎች

www.cambridgema.gov/CDD/econdev/smallbusinessassistance/Sitefinder

2
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ስለ ይዞታዎቹ ለመረዳት
የይዞታ ባለቤት መረጃ፣የተጣሩ ነገሮች፣የግብር መረጃ፣እና መሰረታዊ የንብረት መስመሮች
በከተማው አጣሪ ክፍል ይጣራሉ፡፡

አጣሪ ክፍል

795 Massachusetts Avenue, Cambridge City Hall
ስልክ: (617) 349-4343 | TTY: (617) 349-4242
www.cambridgema.gov/Assessing

3 ስለዞኑ ያስቡ

በአንዳንድ የCambridge ከተማ ክልል ውስጥ ለግንባታ የተከለከሉ አንዳንድ የቦታ አይነቶች አሉ፡፡
የዞኑ ህግ ይዞታዎች ለምን ለምን መጠቀም እንደ ትክክለኛ ማሰብ ይፈልጋል ትርጉም ልዩ የክልሉ
ፍቃድ ወይም ደረጃ አየስፈልግም፡፡

የክልሉ ህግጋት እና የክልሉ ቅረጾች

www.cambridgema.gov/CDD/zoninganddevelopment/Zoning.aspx
የተለየ ይዞታ ከገለጹ እና ስራወዎ እንደ ትክክለኛ የሚታይ ካልመሰሎት ፣ለልዩ ጥቅም ፍቃድ እና
ደረጃ ማመልከት ይችላሉ፡፡ይህ ማመልከቻ ከእቅድ ጉባኤ ወይም ከክልል ይግባኝ ጉባኤ በፊት
መቅረብ አለበት፡፡

የCambridge
የንግድ ቀጠናዎች
ALEWIFE/ FRESH POND
NORTH MASS AVE
PORTER SQUARE
LOWER MASS AVE
HURON VILLAGE/ OBSERVATORY HILL
HARVARD SQUARE
CENTRAL SQUARE
INMAN SQUARE
KENDALL SQUARE
EAST CAMBRIDGE
NORTH POINT

4

ቦታ ፈለጉ
Cambridge የብዙ የንግድ ቀጠናዎች ቤት ናት፡፡ይህ ከላይ ያለው ካርታ ቀጠናዎቹ
በከተማው የት እንደሚገኙ ይጠቁማል፡፡የተለያዩ ስለ እየንዳንዱ ቀጠና የሚየብራሩ
የከተማዋ አገልግሎቶች አሉ፡፡

ስለ ስራ ቀጠናዎቹ መመሪያ እና የዴሞግራፊ ጥናት
www.cambridgema.gov/CDD/econdev/aboutcambridge
ስራዎን ከ ንግድ ቀጠናዎቹ ለመክፈት ከፈለጉ ፣የ CDD የምጣኔ ሀብት ቡደንን የግኙ

የክልሉን የስራ ገበያ መረጃ ይጋሩ
www. cambridgema.gov/SmallBizDashboard
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5

ረዳት ይፈልጋሉ?
CDD ሊረዳዎ ተዘጋጅቷል! በCambridge ውስጥ የስራ ህንጻ እና ቦታ ስለማግኘት
ያልተረዱት ነገር ካለ ለማማከር መምጣት ይችላሉ፡፡

Community Development Department
ማህበረሰብ ልማት ክፍል
City Hall Annex, 344 Broadway 3rd Floor
ስልክ: (617) 349-4637 | TTY: (617) 349-4242
www.cambridgema.gov/business

የምርመራ አገልግሎት ክፍል (ISD)

የክልሉ ህግ በCambridge ውስጥ ከአንዳንድ ሁኔታዎች በታች የቤት
ውስጥ ስራዎችን እንዲሰሩ ይፈቅዳል፡፡ የተለየዩ ጥያቄዎች ወደ ISD
ይመራሉ፡፡

831 Massachusetts Avenue
ስልክ: (617) 349-6100 TTY: (617) 349-6112
http://www.cambridgema.gov/inspection

የራስዎትን ስራ መክፈት
(ቤት ውስጥ ለተመሰረቱ ስራዎች አይጠቀሙ)

1

የመኖሪያ ፈቃድ ሰርተፊኬት አግኙ

የመኖሪያ ፈቃድ ሰርተፊኬት ከክልሉ የህንፃ ህግጋት እና ቀጠናዊ
ትዛዞች ጋር ተስማምተህ እየኖርክ እንዳልህ ያሳያል፡፡ የመኖሪያ ፈቃድ
ሰርተፊኬት ማግኘት እንዳለቦት እርግጠኛ ካልሆኑ የምርመራ አገልግሎት ክፍልን ያነጋግሩ፡፡
የመኖሪያ ፈቃድ ሰርተፊኬት
http://bit.ly/CertificateofOccupancy

2

ሁሉንም አስፈላጊ ፈቃዶች ያሙአሉ
መኖሪያዎን እያነፁ ከሆነ አስፈላጊ የሆኑ ፈቃዶችን ማግኘቶን አይርሱ፡፡ የምርመራ ፈቃድ
ካስፈለገም ይኑርዎ፡፡ በገፅ 9 ላይ ያለው ሰንጠረዠ እነዚህን ፈቃዶች እና ተያያዠ የመስሪያ
ቤት ክፍሎችን እንዲያዩ ይረዳዎታል፡፡

በቀጣዩ ገፅ ላይ ያለውን ሰንጠረዠ ይመልከቱ

3

አርማ ይኑርዎት
አርማ ይኑርዎት፡፡ አርማ ሰዎች ስለ ስራዎ እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል፡፡ በከተማው ውበትም
ላይ የራሱ የሆነ አስተዋፆ ይኖረዋል፡፡ በዚህም ምክንያት የከተማው አስተዳደር አርማው
ህጋዊ ሰርተፊኬት እንዲኖረው እና አርማው እራሱ የአርማን መስፈርቶች ያሙአላ
እንዲሆን ይጠይቃል፡፡ (የፕሮጀክት አርማ ወይም ፈቃድ፣ የአርማ እና ባነር ፈቃዶች በ ገፅ

9 ላይ ይመልከቱ)
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የከተማው አስተዳደር እገዛ ያደርጋል

የከተማው አስተዳደር ለስራ እውቅና ያላቸውን አርማውች ለማገዝ የተወሰነ የገንዘብ
ድጋፍ ያደርጋል፡፡

አንዳንድ የCambridge ህጎች የመገኛ ቦታን መሰረት አድርገው ፈቃድ ወይም ሰርተፍኬት የሚጠይቁ ናቸው፡፡ አነዚህ ሀጎች የህብረተሰቡን ደህንነት፣
ጊዜያዊ መዝጊያዎች ማድረግ፣ ውስጣዊ እና ውጫው ግንባታ ማድረግ፣ አና ሰርተፍኬት ማግኘትን ያካትታል፡፡ የሚያስፈልጎትን ነገር ህጋዊ ስልጣን ያለውን
ክፍል በማግኘት ያረጋግጡ፡፡

ፈቃዶች እና የስራ ቦታ ህጋዊ ማድረግ:
የኔ ስራ የሚፈልገው ነገር...
ቦታውን ለመገንባት፣ ለማደስ፣ ወይንም ለማፍረስ
ህንጸው ለስብሰባ፣ለመኖሪያ እና ለተቋማዊ ክትትል አለማ የሚውል
ከሆነ ትንሹን አስፈላጊ መስፈርት የሚየሟላ መሆኑን ለህዝቡ ደህንነት
ጥበቃ ሲባል ለማረጋገጥ ፣ለምግብ ቤቶችና ለቲያትር ቤቶች
የመቀመጫ ለማብዛት አዲስ የግንባታ ማረጋገጫ ያስፈልጋል፡፡
ህነጻው መገንባቱን ወይም ከሀገሪቱ የህንጻ ግንባታ ጋር እና
ከከተማው ህግ እንደሚስማማ ማረጋገጫ ስለመስጠት፡፡(ከህንጻ
ግንባታ ፈቃድና የስራ ቅያሪ ሲኖር እንደሚያስፈልገው)

የሚያስፈልጉ ፈቃዶች

ለበለጠ መረጃ

የግንባታ ፈቃድ

የምርመራ ፈቃድ
የመኖሪያ ፈቃድ

Inspectional Services
Department
የምርመራ አገልግሎት ክፍል

www.cambridgema.gov/inspection

ማንኘውንም ምልክት የማስቀመጥ፣ የማደስ፣ የማሻሻል(የቦታውን ጥላ
ጨምሮ)
ከጋዝ፣ ከመካኒካል እቃዎች፣ እቃዎችን ለማነፅ፣
እንዲሁም የኤሌትሪክ እቃዎችን ለመዘርጋት
ቁፋሮ የሚጠይቁ ስራዎች እንደ ኤሌትሪክ ስራ፣ ጋዝ፣ ስልክ
መስመር፣ የእንፋሎት መስመር፣ የእሳት መከላከያ፣ የጽዳጅ ማስወገጃ፣
የጎርፍ መውጫ፣ የውሀ አገልግሎት፣ የመንገድ ጠርዝ ለማፍረስ፣
የውሀ ጉድጓድ ለመቆጣጠር፣ የሳይክል ማስቀመጫ ለመስራት
የህንጻውን ገጽ ለማደስ፣ አርማ ለመስቀል ወይም የህጻውን ውጫዊ
ክፍል ለማደስ ሲባል ለጊዘው የእግረኛ መንገድን ለመዝጋት፡፡ ይህ

ፈቃድ ለትልልቅ ምልክቶች እና እግረኛ መንገድ ላይ ለሚቀመጡ
ጠረጴዛዎች ተግባራዊ ይሆናል፡፡

ለንግድ የሚሆን በክፍያ የሚሰራ ፓርኪንግ ለመገንባትም ሆነ ለማደስ
የጭነት መኪናዎችን፣ ትልልቅ እቃዎችን፣ የእቃ መኪናዎችን፣ እና
የቆሻሻ ገንዳዎች፣ ለጊዜው ጎዳና ሊዘጉ ከሆነ፡፡ ይህ ፈቃድ

በመንገድ ላይ ምግብ ለሚሸጡ መኪናዎችም ጥቅም ላይ ይውላል፡
፡
እንደ የውሀ መርጫ እቃዎች፣ የውሀ መስመር፣ የውሀ ቧንቧ፣
እንዲሁም የእሳት መጥሪያ ስርአት ያሉ የእሳት አደጋ መከላከያ
እቃዎችን ለመትከል እና ለማደስ
ምልክትን ወይም ማሰታወቂያ ሰሌዳ በመንገዶች ወይም በእግረኛ
መንገድ ላይ ከ 6 ኢንች በላይ የምልክት ሰሌዳዎችን እናየተደራረበ
የምልክት ሰሌዳንም ስለማስቀመጥ ያካትታል፡፡ በህዘብ ስራዎች
ክፍል ላይ የለሚነሱ ጉዳዮችን ይፈቅዳል፡፡ነገር ግንሂደቱ ከ
ከተማው ጸሀፊ ገር ይገናኛል፡፡

የምልክት እና የባነር ፈቃድ
ሌሎች ከግንባታ ጋር የተያያዙ
ፈቃዶች

የግንባታ/የነቀላ ፈቃድ

Department of Public
Works
የህዝብ ጉዳዮች ክፍል

www.cambridgema.gov/theworks

የእግረኛ መንገድ የመዝጋት ፈቃድ

የንግድ ፓርኪንግ ፈቃድ

Traffic, Parking, and
Transportation
የትራፊክ፣ የፓርኪንግ እና
የትራንስፖርቴሽን ክፍል

ጊዜያዊ ጎዳና የመዝጊያ ፈቃድ

www.cambridgema.gov/traffic

Fire Department

የእሳት አደጋ መከላከያ እቃዎች ፈቃድ

የእሳት አደጋ ክፍል

አርማን ወይም ባነርን የማስቀመጥ ፈቃድ

የከተማው አስተዳደር ፀሀፊ ቢሮ
www.cambridgema.gov/cityclerk

www.cambridgema.gov/cfd

City Clerk’s Office
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ቀሪ

የተከፈተ

ከከተማው ጋር ያለው ግንኙነት ስራ ከከፈቱ በኋላም የሚቀጥል ይሆናል፡፡
CDD የሀገር ውስጥ ስራዎችን ለማበረታታት የተለያዩ እቅዶችን ፈቅዷል እና በCambridge
ውሰጥም እንዲያብቡ ረድቷል፡፡እናንተም ፈቃድ ለማሳደስ አላማ ወይም ለወደፊት ስራ ማሻሻያ
መጠየቃችሁን መቀጠል ትችላላችሁ፡፡

1

2

አስፈላጊ ፈቃድ እና የምስክር ወረቀት ማሳደስ
ጥቂት ፈቃድ እና የምስክር ወረቀቶች አመታዊ እድሳት ያስፈልጋቸዋል፡፡የትኛው
እድሳት እንደሚያስፈልገው እርግጠኛ ይሁኑ እና ኣሳድሰው ይያዙ፡፡አካላዊ
ማሻሻያ በስራዎ ላይ ካደረጉ የፍተሻ የምስክር ወረቀት ያስፈልጎታል

CDD እንዴት ሊረዳ እንደሚችል ለማወቅ

CDD’s የምጣኔ ሀብት እድገት ክፍል ለብቁ ስራ መዋእለንዋይ ማሻሻያ የሚረዱ የተለያዩ እቅዶችን አቅርቧል፡፡
እነርሱም፡Storefront Improvement Program የሱቅፊትለፊት ማሻሻያ እቅድ
www.cambridgema.gov/Storefront

B

Retail Interior Accessibility Program ችርቻሮ ንግድን በውስጥ የማዳረስ እቀድ
www.cambridgema.gov/RetailAccessiblity

C

Small Business Enhancement Program አነስተኛ ስራዎችን ማሻሻያ እቀድ
www.cambridgema.gov/SmallBizEnhance
Entrepreneurship Assistance Program የስራፈጠራ ረዳት እቀድ
www.cambridgema.gov/EntrepreneurAssistanceProgram
Small Business Coaching የአነስተኛ ስራዎች ስልጠና
www.cambridgema.gov/SmallBizCoaching
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F

Business Development Workshops የስራ አድገት ማሳያዎች
www.cambridgema.gov/SmallBizWorkshops

ተጨማሪ የክልል እና የመንግስት አገልግሎቶች
Massachusetts Office of Business Development
የማሳቹሴት ንግድ እድገት ቢሮ
ስልክ: (617) 973-8600
www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd

Center for Women and Enterprise
ሴቶች እና ንግድ ማእከል
ስልክ: (617)536-0700
www.cweonline.org

US Small Business Administration
አሜሪካ አነስተኛ ንግድ አስተዳደር(SBA)
Boston District Office ቦስተን ወረዳ ቢሮ
ስልክ: (617) 565-5590
www.sba.gov/ma

Cambridge Local First
Cambridge ውስጥ መጀመሪያ(CLF)
ስልክ:(857) 998-7392
www.cambridgelocalfirst.org

Service Corps of Retired Executives
በጡረታ የተገለሉ አስፈጻሚዎች አጋር አገልግሎት (SCORE)
ስልክ: (617)) 565-5591
www.score.org

Cambridge Chamber of Commerce
Cambridge የንግድ ቻምበር
ስልክ:(617) 8x76-4100
www.cambridgechamber.org

Massachusetts Growth Capital Corporation
የማሳቹሴት ዐብይ እድገት ህብረት
ስልክ: (617)523-6262
www.massgcc.com

Central Square Business Association
ማእከላዊ አካባቢ የንግድ ማህበር(CSBA)
ስልክ:(617) 864-3211
www.centralsquarecambridge.com

MassDevelopment
ብዙሃን እድገት
ስልክ:( (800) 445-8030
www.massdevelopment.com

East Cambridge Business Association
ምስራቅ Cambridge የንግድ ማህበር (ECBA)
ስልክ:(857) 242-6651
www.eastcambridgeba.com

Massachusetts Supplier & Diversity Office
የማሳቹሴት አቅራቢዎች እና ብዝሀነት ቢሮ(SDO)
ስልክ: (617) 502-8831
www.sdo.osd.state.ma.us

Kendall Square Association
ኬንዳል አካባቢ ማህበር (KSA)
ስልክ:(617) 547-5772
www.kendallsq.org
Harvard Square Business
Association
ሀርቫርድ ዙሪያ የንግድ ማህበር ( HSBA)
ስልክ:(617) 491-3434
www.harvardsquare.org
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ለተጨማሪ የስራ ጉደይ አቅርቦት፣መመሪያ፣ሁኔታዎች እና መረጃ www.cambridgema.gov/business ይጎብኙ
ወይም CDD’s የምጣኔ ሀብት እድገት ክፍልን በ (617)349-4637 ያግኙ፡፡

COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT
(ማህበራዊ ልማት ክፍል)
344 Broadway, City Hall Annex 3rd Floor
ስልክ፡-(617) 349-4260 | TTY: (617) 349-4242
www.cambridgema.gov/CDD

