የቸርቻሪ ኮሚሽን ክፍያዎች
ለትኬት ሽያጮች

እንዴት የዲሲ
ሎተሪ ቸርቻሪ መሆን
እንደሚችሉ

5% ኮሚሽን በሁሉም የኦንላይን እና ቅጽበታዊ
የትኬት ሽያጮች

ለሽልማት ሽያጮች
ለቅጽበታዊ የሽልማት ትኬት 4% ኮሚሽን ይከፈላል
ለኦንላይን ትኬት ሽልማቶች 3% ኮሚሽን ይከፈላል
ተጫዋቾች ትልቅ ካሸነፉ ቸርቻሪዎችም ትልቅ ያሸንፋሉ!

ከታች ለተጠቀሱት ጌሞች ከፍተኛ የትኬት ብዛት
መሸጥ የቻሉ ቸርቻሪዎች የኮሚሽን ጉርሻ
የማግኘት እድል አላቸው።
ጌም

ለሽያጭ የተሰጠ ጉርሻ

Amoun
መጠን

ፓወርቦልl

የጃክፖት ከፍተኛ ሽልማት
$1,000,000 2ኛ ከፍተኛ ሽልማት

$25,000*
$10,000

ሜጋ
ሚልዮንስ

የጃክፖት ከፍተኛ ሽልማት
$1,000,000 2ኛ ከፍተኛ ሽልማት

$25,000*
$10,000

ላኪ ፎር
ላይፍ ®

$1,000/ቀን ለህይወት
ዘመን ከፍተኛ ሽልማት
$25,000/አመት ለህይወት
ዘመን 2ኛ ከፍተኛ ሽልማት

$2,500

ኬኖ

ባለ $100,000 እና ከዚያ
በላይ ትኬቶችን ማሸነፍ

$1,000

ሬስ 2
ሪችስ

ባለ $100,000 እና ከዚያ
በላይ ትኬቶች ማሸነፍ

$1,000

$1,000

*የጋራ ጃክፖቶች የቸርቻሪ ጉርሻ ተመጣጣኝ ድርሻን ይወስናሉ

የሎቶሪ እና ጌሚንግ ጽሕፈት-ቤት
ላይሰንሲንግ ዲፓርትመንት 4ኛ ፎቅ
2235 Shannon Place, S.E.
ዋሺንግተን ዲሲ፣ 20020
ስልክ: 202-645-8041
ፋክስ: 202-645-0006
ኢሜይል: olg.licensing@dc.gov
ዛሬውኑ የዲሲ ሎተሪ ቸርቻሪ ይሁኑ!
በዚህ ድረገጽ ይጎብኙን
dclottery.com/retailers

የእኛ ተልእኮ
ፈጠራ በታከለባቸው የሎቶሪ ምርቶች ሽያጭ
እንዲሁም ለነዋሪዎችን እና ለኮሎምብያ
ዲስትሪክት ኢኮኖምያዊ አስፈላጊነት ቀጥተኛ
ጥቅም ባላቸው ማስታወቂያዎች አማካኝነት
የገቢ ምንጭ የሆነ መዝናኛ ማቅረብ።

የእኛ ራእይ
በአሳታፊ የጌሚንግ አሰራር አማካኝነት
ሀሳባዊነትን በማነቃቃት እና ተስፈኝነትን
በማነሳሳት እንዲሁም በቀጣይነት የላቀ
የሸማቾች እና ቸርቻሪዎች መስተጋብ በማቅረብ
በዞኑ ተመራጭ ሎቶሪ መሆን።

ለእርስዎ የምንገባልዎ ቃል
እንደ የዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ፣ እርስዎ በዲሲ ሎቶሪ
ጌሞች እንዲሁም በአሁን እና በመጪው ጊዜ
ተጫዋቾች መካከል አስፈላጊ አገናኝ ድልድይ
ኖት። ስልጠና፣ አዳዲስ እና አስደናቂ የሎቶሪ
ምርቶችን፣ የማስታወቂያ እድሎችን በመስጠት
እርስዎ ስኬታማ እንዲሆኑ ለመርዳት የቻልነውን
ሁሉ እናደርጋለን። የዲሲ ሎተሪ ቡድን በተግባር
የተደገፈ ግንኙነት በማድረግ ከዲሲ ሎቶሪ
ቸርቻሪዎች ጋር ውጤታማ በሆነ መንገድ
ለመስራት ቁርጠኛ ነው። በትብብር ስንሰራ፣
ሁላችንም አሸናፊ እንሆናለን!

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
• እንዴት ነው የዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ የምሆነው?
ዛሬውኑ retailers.dclottery.com ላይ ማመልከቻ ያስገቡ
ወይም ተጨማሪ ለማወቅ የላይሰንሲንግ ዲፓርትመንትን
ያናግሩ።
• የዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ ለመሆን ምን ያህል ወጪ ይጠይቃል?
በነጻ ነው!
• የሎቶሪ መሳሪያ ለማስገጠም ምን ያህል ወጪ ይጠይቃል?
በነጻ ነው!
• የንግድ ስራ ድርጅቴ የዲሲ ሎቶሪ ምርቶችን ብቻ ነው መሸጥ
የሚችለው?
ቸርቻሪዎች ቀዳሚ አላማው ወይም ስራዊ የሎቶሪ ትኬቶች
መሸጥ ያልሆነ ሕጋዊ የንግድ ድርጅት በኮሎምብያ ዲስትሪክት
ውስጥ የመሰረቱ መሆን አለባቸው።
• የዲሲ ሎተሪ ቸርቻሪ ለመሆን ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል?
የላይሰንሲንግ ማስጸደቅ ሂደቱን ለማጠናቀቅ አራት ሳምንት
ገደማ ይፈጃል።
• የዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ ስልጠና ይወስዳል?
አዎ፣ ስልጠና በማክሰኞዎች እና ሐሙሶች ይሰጣል።
• የዲሲ ሎቶሪ ምርቶች መሸጥ ማቋረጥ ብፈልግ ምን ማድረግ
አለብኝ?
ቢያንስ ከመዝጋትዎ ከአርባ አምስት (45) ቀናቶች በፊት ለዲሲ
ሎቶሪ ማሳወቅ ይኖርቦታል።
• የዲሲ ሎቶሪ መሳሪያየን “በጊዝያዊነት” እንዳይሰራ ማድረግ
ከፈለግኩ ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል?
ብያንስ ከአስር (10) ቀናቶች በፊት ለዲሲ ሎቶሪ ማሳወቅ
ይጠበቅቦታል።
• የዲሲ ሎቶሪ ላይሰንስ ለሌላ አካል ሊተላለፍ ይችላል?
የዲሲ ሎቶሪ ላይሰንሶች ተላላፊ አይደሉም።
• የዲሲ ሎቶሪ ላይሰንስ ቀነገደብ ያልፋል?
ቸርቻሪዎች በየ ሁለት (2) አመቱ የእድሳት ማመልከቻ
ሞልተው ማስረከብ ይጠበቅባቸዋል።
• የዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ ለመሆን የአሜሪካን አካል ጉዳተኞች
ድንጋጌ (ADA) መከተል ይጠበቅብኛል ወይ?
የዲሲ ሎተሪ በዲሲ ሎቶሪ ቸርቻሪ ተደራሽነት ፕሮግራም (RAP)
ከሚጠየቁት ቸርቻሪዎት በስተቀር ቸርቻሪዎችን የተደራሽነት
መስፈርቶች በተመለከተ መምከር አይችልም። RAP መከተል
የችርቻሮ መገኛ ቦታ ከሌሎች በፌደራል እና በግዛት ሕግ
የሚጠየቁ የተደራሽነት ስተንዳርዶች ጋር የሚጣጣም
ስለመሆኑ ዋስትና አይሰጥም።

የዲሲ ሎቶሪ መሳሪያዎች

ራስዎ የሚገለገሉባቸው ማሽኖች

