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 (AL LANOIGLA DIVOC DNGC) أنجلوس بلوس اإلللٌمً كوفٌد صندوق منحة طلب
 
 كورونا فٌروس من اإلغاثة صندوق لِبل من هذا (LA Regional COVID Fund) أنجلوس بلوس اإلللٌمً كوفٌد صندوق تموٌل ٌتم 

 فً (CARES Act) االلتصادي واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فٌروس لمكافحة الفٌدرالً المانون بموجب المإسس ("FRC)" المستجد

 بجائحة المتؤثرة  الصغٌرة التجارٌة لألعمال االلتصادٌة المساعدة توفٌر بهدف "المماطعة"( باسم هنا إلٌها ٌُشار )التً أنجلوس لوس مماطعة

 LA) أنجلوس بلوس اإلللٌمً كوفٌد صندوق منحة بإدارة "(CSIF)" المحلٌة المبادرات دعم مإسسة وستموم  .1ٔ-كوفٌد فٌروس
Regional COVID Fund Grant.) أساس على األهلٌة وذات المإهَّلة الصغٌرة التجارٌة لألعمال المالٌة المساعدة تخصٌص وسٌتم 

 وٌمكن  المطلوبة. الداعمة والوثائك المعلومات كافة وتمدٌم البرنامج إرشادات واتباع األموال توافر إلى المستندة النهائٌة الَمْنح توصٌات
 من ابتداء   المإهلة النفمات اعتبار ٌتم  .1ٔ-فٌدكو فٌروس بجائحة المرتبطة أدناه، المدرجة المإهلة، األنشطة فً الِمنحة هذه أموال استخدام
  .ٕٕٔٓ دٌسمبر ٖٓ ألصاها والتً االتفالٌة، مدة نهاٌة حتى ٕٕٔٓ ٌناٌر ٔ تارٌخ

 
 المؤهَّلة التجارٌة األعمال
 للتحدٌد ولابلة ُموثَّمة التؤثٌرات تكون أن وٌجب  .1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة نتٌجة مالٌة ضائمة من عانت لد تكون أن ٌجب .1

 واضح. بشكل 1ٔ-كوفٌد فٌروس بجائحة ومرتبطة
 ومراكز األظافر، وصالونات والتجمٌل، الشعر صالونات مثل: والتجزئة الشخصٌة العناٌة لطاعات فً الصغٌرة التجارٌة األعمال .2

 تصلٌح ومحالت الحاللة، وصالونات الكهربائٌة، باألجهزة الشعر وإزالة التجمٌل ومراكز ة،بالبشر العناٌة ومراكز التجمٌل،

 ومكتبات الحفالت، لوازم ومتاجر الزهور، ومحالت األجهزة، أو السٌارات إصالح وورش الجاف، التنظٌف ومحالت األحذٌة،

 المجتمعٌة، البمالة/األسواق ومحالت الدونات، وكعن ىحلو ومحالت والمخابز، المالبس، ومحالت المكتبٌة، واألدوات الكتب بٌع

 المتنوعة. الخصومات ومتاجر

ا موجود ا تجارٌ ا نشاط ا ٌكون أن ٌجب .3 ا الجمهور مع ٌتعامل ولائم   لوس مدٌنة سولٌ أنجلوس، لوس مماطعة فً  وٌمع لوجه وجه 

 s::th://iter:v./v:/ttth/tov/l//:hptthالرابط: هذا استخدام ٌُرجى للتحمك، أنجلوس.

ا تجارٌ ا عمال   ٌكون أن ٌجب .4  العمل. ولٌد مفتوح 

 دوالر. 0ٓٓٓ0ٓٓٓٔ من ألل السنوي إٌراده تجارٌ ا عمال   ٌكون أن .٘
 ٕٕٔٓ عام خالل المماطعة فً "(FRC)" المستجد كورونا فٌروس من اإلغاثة صندوق لِبل من أموال تلمً التجاري للعمل ٌمكن ال  .ٙ 

 .1ٕٔٓ سبتمبر ٗ منذ العمل ٌمارس ظل لد ٌكون أن ٌجب .7
 

 األكثر الفئات عمد أجل ومن عشوائٌ ا. باالختٌار ٌموم الذي اإلنترنت عبر الطلبات تمدٌم نظام خالل من بالمنحة الفائزٌن اختٌار ٌتم سوف
 النظام: فً أكبر بشكل التالٌة المعاٌٌر ٌستوفون الذٌن المتمدمٌن ترجٌح سٌتم مجتمعاتنا، فً ضعف ا

 
 المتوسط الدخل متوسط من %ٓ٘ أو %0ٓ دخلها كان )سواء الدخل ومتوسطة منخفضة المجتمعات فً تمع التً الكٌانات -

"(IMS.))" 
 لدامى. محاربٌن مالكوها أو الرئٌسٌون مالكوها ٌكون التً الكٌانات -
 دوالر 0ٓٓٓٓٓ٘ عن السنوي دهاإٌرا إجمالً ٌمل التً الصغٌرة التجارٌة األعمال -
 ةالصحٌ األخطار نسبة ذات (CalEnviroScreen Map) كالٌفورنٌا" لمجتمعات البٌئً الصحً الفحص "خرٌطة مجتمعات -

 فؤكثر. 1ٓ%
 )مثل الُمدُن مجالس دوائر ومكاتب بالمماطعة اإلشرافٌة الجهات من الُممدَّمة وااللتصادٌة االجتماعٌة للبٌانات كبةالمر النتٌجة -

 أعلى. بترجٌح سلبٌة عوامل على تنطوي التً الدوائر ستحظى ذلن( إلى وما الدخل، ومتوسط التعلٌمً، والتحصٌل الفمر، معدالت
  أنجلوس لوس مماطعة من 1ٔ-كوفٌد فٌروس بجائحة متعلمة منحة أي بعد تتلكَ  لم التً الكٌانات -

 
 المؤهلة األنشطة

 اإلغالق أو العمل تولف من تعانً التً الصغٌرة التجارٌة باألعمال مرتبطة التموٌل على للحصول المإهلة األنشطة تكون أن ٌجب
    .1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة بسبب الُمغطاة"( )"الفترة ٕٕٔٓ دٌسمبر ٖٓ ونهاٌتها ٕٕٔٓ ٌناٌر ٔ بداٌتها التً الفترة خالل

 
  .1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة بسبب المطلوب اإلغالق عن الناجم العمل تولف تكالٌف لتغطٌة المطلوبة النفمات .1

 

https://lavote.net/apps/precinctsmaps
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 ٌشمل ولد ضرورٌة. تلن االلتصادي الدعم إنفالات أن تمرر ما إذا االلتصادي الدعم ألغراض الصندوق مدفوعات استخدام ٌجوز .2
 االجتماعً التباعد تدابٌر تعزٌز بهدف طواعٌةَ  تغلك التً الصغٌرة التجارٌة األعمال لدعم الممدمة الِمنح المثال، سبٌل على ذلن،
  .1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة جراء ةالُمعلن العامة الصحٌة الطوارئ حالة نتٌجة العمالء طلب بانخفاض تتؤثر التً أو

 
  الُمغطاة: غٌر التكالٌف  أو المؤهلة غٌر األنشطة نماذج على أدناه الواردة المائمة تنص

  .MvMl/tlM الصحً التؤمٌن برنامج مدفوعات من الوالٌة حصة نفمات .ٔ
  التؤمٌن. خالل من الُمغطاة التعوٌضات .ٕ
  اإلضافً. العمل ولت بدل أو المخاطر بدل بخالف التً العاملٌن مكافآت .ٖ
  الخدمة. نهاٌة مكافؤة .ٗ
 المانونٌة. التسوٌات مبالغ .٘
 الممتلكات. على الضرائب .ٙ
 .1ٔ-كوفٌد فٌروس بجائحة المرتبطة غٌر الشخصٌة األنشطة/السلع/الخدمات .7

 
 الطلبات تمدٌم عملٌة
  التمدٌم. طلبات (CSIF) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة توفر سوف

 
 سوى متعددة تجارٌة أعمال لدٌهم الذٌن الطلبات ًلممدم ٌجوز ال فإنه ثم ومن فمط. واحد لكٌان إال الطلبات تمدٌم الطلبات لممدمً ٌجوز وال
 الطلب لممدم واحدة منحة كونها على منحة كل تمتصر األكبر. اإلٌراد ذو التجاري العمل وهو واحد تجاري لعمل فمط واحد طلب تمدٌم

ف   التجاري. للعمل الضرٌبً والمعّرِ
 
 المتؤهلٌن كؤحد اختٌارن ٌمثل ال اإللكترونً. البرٌد عبر إخطارن ٌتم فسوف النهائٌٌن، المتؤهلٌن كؤحد الصغٌر التجاري عملن اختٌار تم إذا

 التالٌة: التحمك وثائك تمدٌم منن ٌُطلب فسوف النهائٌٌن، المتؤهلٌن كؤحد وباختٌارن المنحة. ستتلمى بؤنن ضمان ا النهائٌٌن
 ٕٕٓٓ أو 1ٕٔٓ لعام ًالضرٌب اإللرار .ٔ
 كالٌفورنٌا والٌة أمٌن لمكتب اإللكترونً المولع على تُعرض التً التجاري للعمل النشطة الحالة إثبات .ٕ
  مإهل صغٌرة تجارٌة أعمال تطوٌر مركز مع فنٌة مساعدة موعد على الحصول تسجٌل إثبات .ٖ
 المدامى، المحاربٌن أحد للكٌان الرئٌسً المالن كان إذا DD214 نموذج .ٗ
 اإلنترنت عبر المتاح W-9 نموذج .٘
 (IFA) اآللٌة المماصة غرفة نموذج .ٙ

 
 عدم اعتبار ٌتم لد  تخفٌفٌة. ظروف هنان تكن لم ما وذلن الكتابً، اإلخطار تلمً من عمل أٌام (٘) خمسة غضون ًف الوثائك تمدٌم ٌجب
  اِلمنح. ألموال رفض بمثابة الوثائك تمدٌم

 
 الخصوصٌة

م كل ٌتحمل ل وال الطلب. تمدٌم عملٌة خالل الممدمة المعلومات عن المسإولٌة طلب ممدِّ  والشركات CSIF مإسسة الطلبات ممدمو ٌحّمِ
 ٌتم معلومات أي باستخدام تتعلك نوع أي من نفمات أو تكالٌف أو أضرار أو خسائر أي مسإولٌة وظفٌهاوم وشركائها وأعضائها لها التابعة
 بمإسسة الخاصة الخصوصٌة سٌاسة على االطالع ٌُرجى المعلومات، من للمزٌد اكتمالها. أو دلتها أو مالءمتها مدى أو النموذج، فً تعبئتها

 .المعلومات من مزٌد .Form Assembly أداة خالل من اآلمن النموذج هذا فً الُمدخلة البٌانات تمدٌم ٌتم .(CSIF) المحلٌة المبادرات دعم

 

  المصالح تضارب

 عائالتهم أفراد وكذلن (،CSIF) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة لدى الحالٌٌن والمتعالدٌن والموظفٌن والمسإولٌن المدٌرٌن من كل ٌكون
 أو طلب لتمدٌم مإَهلٌن غٌر األحفاد(، أبناء وأزواج األحفاد، وأزواج األبناء، وأزواج األحفاد، وأبناء واألحفاد، واألبناء، واآلباء، )الزوج،
 منحة. على الحصول

 
  الدعاٌة

م العمل طلب معلومات استخدام ٌتم لد بؤنه العلم ٌُرجى ة،منح على الحصول حال فً  األخرى، ومعلوماته وبٌاناته واسمه الطلب التجاري/ُممدِّ
 العمل بذلن االتصال ٌتم ولد الوسائط جمٌع وفً األشكال بكافة التروٌجٌة األغراض فً المنحة، معالجة عملٌة خالل تمدٌمها ٌتم التً

م  األغراض تلن بخصوص البرنامج رعاة و/أو وكالئها و/أو (CSIF) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة بللِ  من الطلب التجاري/ُممدِّ
مو ٌوافكو  التروٌجٌة.  نهائٌٌن متؤهلٌن أنهم إلى تشٌر حالة أي مشاركة عدم على نهائٌٌن، متؤهلٌن بكونهم إخطارهم لحٌن الطلبات، ُممدِّ
 والمنشورات اإلخبارٌة اإلعالم ووسائل االجتماعً التواصل وسائل منصات جمٌع فً الحصر ال المثال سبٌل على ذلن فً بما عالنٌة ،
 المحلٌة.

 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close
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  الطلب تمدٌم إرشادات
 حفظ ٌتم ال لد ألنه منفصلة احتٌاطٌة وثٌمة فً إجاباتهم بحفظ اإلنترنت، عبر وإرساله النموذج تعبئة لبل الطلبات، موممد ٌموم أن ٌُوصى
ا ٌتم ولد الطلب. إرسال لبل الوٌب صفحة مغادرة تم إذا إجاباتهم  مشكالت نتٌجة أو باإلنترنت، االتصال عدم حال فً اإلجابات فمدان أٌض 
 بعناٌة. مراجعته ٌُرجى لذا بتمدٌمه، تموم أن بمجرد منحتن طلب فً تغٌٌرات أي إجراء لبول ٌمكننا وال الوٌب. متصفح فً محتملة أخرى
 بنجاح. الطلب تمدٌم إتمام بعد الطلب استالم تؤكٌد صفحة لن تظهر سوف

 
ا ٌُوصى ما، منحة أي ٌنتلم حال فً   ضرٌبٌة. اعتبارات أي لمراعاة الضرائب مستشاري أحد مشورة بالتماس أٌض 

  



HOA.102967912.1  
 

 علٌها: وأوافك أعاله الموضحة والشروط األحكام على اطلعت بؤننً أُلر .ٔ
 ال _   نعم _
 

 (AOID) المحلٌة المبادرات دعم لمؤسسة التابع (LA COVID Fund) أنجلوس بلوس كوفٌد صندوق منحة طلب
 

 الطلب ممدم معلومات
 بإٌجاز التجاري عملن نشاط وصف ىٌُرج ألل، أو كلمة ٓ٘ فً .ٕ

 
 التجاري؟ عملن إنشاء تم متى  .3

 1ٕٔٓ سبتمبر ٗ لبل أو _فً
 1ٕٔٓ سبتمبر ٗ _بعد

 
 أنجلوس؟ لوس مماطعة فً مادي مولع التجاري لعملن ٌوجد هل .4

 أنجلوس لوس مماطعة فً مادي مولع التجاري لعملً ٌوجد نعم،
  المحمول الهاتف على لائم أو بالمنزل لائم أو اإلنترنت على لائم التجاري عملً ال،_
 
 حالٌ ا؟ العمل ولٌد مفتوح التجاري عملن هل .5

 _نعم
 _ال

 
 المنسدلة. المائمة فً تحدٌده ٌُرجى الرئٌسً؟ التجاري عملن هو ما .6

 بالشعر عناٌة صالون
 تجمٌل صالون

 باألظافر عناٌة صالونات
 تجمٌل مركز
 بالبشرة عناٌة مركز
 الكهربائٌة باألجهزة الشعر وإزالة تجمٌل مركز
 حاللة صالون
 حذٌةأ تصلٌح محل
 جاف تنظٌف محل
 أجهزة أو سٌارات إصالح ورشة
 زهور محل
 حفالت لوازم متجر
 مكتبٌة وأدوات كتب بٌع مكتبة
 أزٌاء أو مالبس محل
 مخبز

 الدونات وكعن حلوى محل 
 مجتمعً بمالة/سوق محل
 متنوعة خصومات متجر

 سبك مما شًء ال

 
  ؟1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة جراء تولفه أو التجاري العمل خسائر بسبب المنحة على للحصول طلب ا تمدم أنت هل .7

 _نعم
 _ال

 
 بشؤن أنجلوس لوس مماطعة لِبل من المبذولة اإلغاثة جهود خالل من ُمتاح آخر تموٌل أي على للحصول طلب أي لدمت وأن سبك هل .8

  ؟1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة
 _نعم
 _ال

 

Comment [EK1 :]مإهل غٌر 

Comment [EK2 :]مإهل غٌر 

Comment [MR3 :]مإهل غٌر  

Comment [EK4 :]مإهل غٌر 

Comment [EK5 :]ٌمإهل رغ 
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 لوس مماطعة من المبذولة اإلغاثة جهود خالل من الُمتاحة الصغٌرة التجارٌة األعمال ِمنح من منحة أي التجاري عملن لبل من تلمىَ  هل .9

 كوفٌد صندوق ِمنَح حلمرا من أخرى مرحلة أي فً علٌها الحصول تم منحة أي ذلن )ٌشمل 1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة بشؤن أنجلوس
  أنجلوس(؟ بلوس اإلللٌمً

 _نعم
 _ال

 
  ؟1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة بشؤن مدٌنتن من المبذولة اإلغاثة جهود خالل من ُمتاح التجاري لعملن تموٌل أي لبل من تلمٌت هل .11
 _نعم
 _ال

 
 التالٌة: الفئات من أي   ضمن ُمصنَّف التجاري عملن هل .11

 للربح الهادفة غٌر المإسسات 
 العام؛ للتداول أسهمها تطرح التً الشركات  
 و لمإسسات؛ المملوكة االمتٌازات 
 الراتب، أو األجر لبض ٌوم لحٌن األجل لصٌر اإللراض ومإسسات اإللراض، ومإسسات البنون مثل المالٌة، المإسسات 

 عملها مجال ٌكون التً األخرى التجارٌة واألعمال الشٌكات، صرف ومإسسات السٌارة، ملكٌة بضمان اإللراض ومإسسات
 و المماثلة؛ الكٌانات من ذلن وغٌر العمارٌة، والرهون األموال فً

 الكٌانات من وغٌرها الكفالة، سندات وتوفر والمنزل والسٌارة الحٌاة على التؤمٌن توفر التً الشركات تلن مثل التؤمٌن، شركات 
  و المماثلة؛

 االجتماعٌة؛ أو الخاصة النوادي  
 و برهن؛ اإللراض مإسسات 
 و الكف؛ لراءة التنجٌم، أعمال مإسسات 
 و اللٌلٌة؛ النوادي الكحولٌة، المشروبات متاجر 
 مواردها أو ولتها من أكثر أو %ٓ٘ تخصص التً تلن هً الضغط فً تعمل التً التجارٌة األعمال أو الضغط ممارسة شركات 

  و الضغط؛ ألنشطة
 و والكازٌنوهات؛ البِنجو صاالت مثل الممامرة، أنشطة فً تعمل التً التجارٌة األعمال 
 و الممامة؛ طرح وساحات الممطورات تخزٌن ساحات  
 و المساج؛ صاالت/منشآت  
  ا تمدم التً التجارٌة األعمال  ذات الخدمات أو المنتجات بٌع من إٌراد ا تحمك التً و/أو جنسٌ ا مثٌرة طبٌعة ذات حٌة عروض 

  و جنسٌ ا؛ المثٌرة الطبٌعة
 المارٌجوانا بٌع ذلن فً بما الفٌدرالً، المانون أو الوالٌة لانون تخالف بؤنشطة المٌام خالل من دخال   تدر التً التجارٌة األعمال 

  و نملها؛ أو زراعتها أو
 و الحزبٌة؛ السٌاسٌة األنشطة تعزٌز ألغراض المائمة التجارٌة األعمال 
 الذخٌرة. أو األسلحة متاجر 
 _نعم
 _ال

 
 
م بالكٌان صلتن هً ما .12  الطلب؟ ُممدِّ
 ذلن( غٌر "،FPI" معتمد لانونً محاسب موظف، )أنا الكٌان عن بالنٌابة الطلب هذا أمأل أنا

 التجاري. العمل مالن _أنا
 

 الصغٌر. التجاري للعمل الرئٌسً بالمالن المتعلمة المعلومات لتمدٌم االستعداد ٌُرجى
 
 
 

 الصغٌر التجاري العمل معلومات
 ٌُرجى متعددة، تجارٌة أعمال لدٌهم الذٌن التجارٌة األعمال لماّلن بالنسبة فمط. واحد تجاري لعمل طلب تمدٌم ٌمكنن ٌلً: ما مالحظة ٌُرجى
    ٌمتلكونه. تجاري عمل أكبر اعتبار مع النموذج هذا ملء

Comment [EK6 :]تؤهال   ألل 

Comment [EK7 :]مإهل غٌر 
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ف للفرد واحدة منحة كونها على منحة كل تمتصر  التجاري. للعمل الضرٌبً والمعّرِ

 
 الخطٌة( الفاصلة ذلن فً بما الخاصة، الرموز تستخدم )ال التجاري للعمل الرئٌسً المالن معلومات .31

 األول: االسم
 األوسط: االسم
 األخٌرة(: )األسماء األخٌر االسم

 
 المحلٌة المبادرات دعم مإسسة مراسالت ةلكاف اإللكترونً البرٌد هذا استخدام سٌتم - لالتصال األساسً اإللكترونً البرٌد عنوان .14

(CSIF) الطلب. معالجة عملٌة خالل 
 )اختٌاري( لالتصال الثانوي اإللكترونً البرٌد عنوان 1..1

 
م إلى خالله من للوصول األفضل الهاتف رلم هو ما .15  الطلب؟ ُممدِّ

 التجاري للعمل الدائم الهاتف _رلم
 التجاري لعملا مالن هاتف _رلم

 
 ُشَرط( إضافة بدون - فمط )األرلام الكٌان هاتف رلم
 ُشَرط( فةإضا بدون - فمط )األرلام المالن هاتف رلم

 
ل هل  النصٌة المصٌرة/المراسالت النصٌة الرسائل خالل من أعاله الرلم على بن االتصال (CSIF) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة تخّوِ
 لزم؟ متى
 _نعم
 _ال

 
 التجاري الكٌان معلومات .31

 اإللكترونً: المولع

 
 ستجرام(إن أو توٌتر، أو فٌسبون، المثال، سبٌل )على الرئٌسٌة االجتماعً التواصل وسٌلة عنوان 

 
 الخطٌة(: الفاصلة ذلن ًف بما الخاصة، الرموز تستخدم )ال انطبك( حٌثما اتجاري االسم ذلن فً )بما للكٌان المانونً االسم  

 
 التجاري/المإسسة( للعمل المادي )المولع الكٌان به الموجود الشارع عنوان 
 الكٌان ٌنةبلدة/مد 
 الكٌان إللٌم/والٌة 
 للكٌان البرٌدي الرمز 

 
 

 البدٌلة التجاري الكٌان معلومات .31
 أعاله؟ الوارد الكٌان عنوان من وتجمعه البرٌد تستلم هل

 _نعم
 _ال

 
 البرٌدي( الرمز الوالٌة، المدٌنة، )الشارع، للكٌان؟ البدٌل البرٌدٌة المراسالت عنوان هو ما

 التجاري للكٌان اإلضافٌة المعلومات
 التؤسٌس هٌكل .18

  واحد شخص _شركة
 ذلن( إلى وما F النوع ذات والمإسسة I النوع ذات المإسسة ذلن ٌشمل للربح، هادف )كٌان _مإسسة
 محدودة مسإولٌة ذات _شركة
 ومحدودة( )عامة _شراكة
 التحدٌد: ٌُرجى - ذلن _غٌر
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    ذلن: غٌر
 
 العمل سنوات .19
 واحدة سنة من _ألل
 سنة ٕ-ٔ_
 سنوات ٘-ٖ_
 سنوات 1-ٙ_
 أكثر أو سنوات ٓٔ_
 
  لدمته؟ ضرٌبً إلرار آخر فً عنها المبلغ التجاري عملن إٌرادات إجمالً هو ما .21
 دوالر 0ٓٓٓٓ٘ من _ألل
 دوالر 110111 إلى دوالر 0ٓٓٔٓ٘ من
 دوالر 110111ٕ إلى دوالر 0ٓٓٓٓٓٔ من

 دوالر 110111ٗ إلى دوالر 0ٖٓٓٓٓٓ _من
 دوالر 0ٓٓٓ0ٓٓٓٔ إلى دوالر 0ٓٓٓٓٓ٘ _من
 دوالر 0ٓٓٓ0ٓٓٓٔ من _أكثر

 
 العاملٌن عدد
 والعاملون أكثر؛ أو األسبوعساعة/ ٖ٘ ٌعملون من هم كامل بدوام العاملون المسم، لهذا بالنسبة الكٌان. فً العاملٌن بعدد التالٌة األسئلة تتعلك
 ساعة/األسبوع. ٖ٘ من ألل ٌعملون من هم جزئً بدوام

 
                                                     ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا الكٌان لدى ،أنت فٌهم بمن كامل، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .21

  
 كامل. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا ٓ الرلم أدخل

 
 
                                                      ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا الكٌان لدى ،أنت فٌهم بمن جزئً، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .22

  
 جزئً. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا ٓ الرلم أدخل

 
 
                                                     ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا الكٌان لدى ،أنت فٌهم بمن كامل، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .23

  
 كامل. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا ٓ الرلم أدخل

 
                                                    ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا الكٌان لدى ،أنت فٌهم بمن جزئً، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك  .24

  
 جزئً. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا ٓ الرلم أدخل
 
 
 
 

 الرئٌسً العمل مجال
 الخٌارات( أحد )حدد ؟الرئٌسً عملن مجال هو ما .25

 ذلن( إلى وما المتنملٌن، الغذائٌة المواد وبائعً والحانات، والمطاعم، الفنادق، ذلن )ٌشمل والغذاء اإللامة _خدمات
 بالعملٌات الخاصة الروتٌنٌة الدعم بؤنشطة تموم التً المإسسات ذلن )ٌشمل ومعالجتها النفاٌات وإدارة الدعم وخدمات اإلدارٌة _الخدمات

 المتعلمة والخدمات والحجوزات السفر وخدمات التجارٌة األعمال دعم وخدمات التوظٌف خدمات ذلن فً بما األخرى، للمإسسات الٌومٌة
 والمساكن( بالمبانً

 األلبان، إنتاج ومزارع المواشً، ومزارع المزروعات، مزارع ذلن )ٌشمل والحٌوانات األسمان وصٌد ،الغابات وإدارة _الزراعة،
 والمفارخ( والبساتٌن، والمشاتل، الزراعٌة، والصوبات

 اللٌالة ومراكز األداء، وفنانً الرٌاضٌة، والفرق والمتاحف، والموسٌمى، الرلص وفرق المسرح، ذلن )ٌشمل واالستجمام والترفٌه _الفنون

Comment [MR8 :]مإهل غٌر  
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 ذلن( إلى وما ه،والترفٌ البدنٌة
 إلى وما الكهربائٌة واألعمال والسباكة البناءو الطالء أعمال مماولً مثل المتخصصٌن والمماولٌن العامٌن، المماولٌن ذلن )ٌشمل _اإلنشاءات

 ذلن(
 ومإسسات اللغات، ومدارس والتجاري، والمهنً الفنً التدرٌب ومإسسات والثانوٌة، االبتدائٌة المدارس ذلن )ٌشمل التعلٌمٌة الخدمات_

 ذلن( إلى وما والترفٌه، الرٌاضة تعلٌم
 وما التؤمٌن، ووكاالت اإلٌداعٌة، غٌر االئتمان ومإسسات االدخار، ومإسسات االئتمانٌة، واالتحادات البنون، ذلن )ٌشمل والتأمٌن _التموٌل

 ذلن( إلى
 التمرٌضٌة، الرعاٌة وخدمات األسرة، تنظٌم ومراكز األسنان، وأطباء األطباء عٌادات ذلن )ٌشمل االجتماعٌة والمساعدة الصحٌة الرعاٌة_

 النهارٌة( األطفال رعاٌة وخدمات والشباب، األطفال وخدمات
 وما اإلذاعٌة، والبرامج الموسٌمٌة األعمال ومنتجً األفالم، ومنتجً الدورٌة، المنشورات نشر ودور الصحف ناشري ذلن )ٌشمل _اإلعالم

 ذلن( إلى
 والمإسسات، الشركات على تشرف التً والمنشآت والمإسسات، الشركات تدٌر التً المنشآت ذلن )ٌشمل والمؤسسات الشركات _إدارة

 والمإسسات( للشركات المالٌة األوراق امتالن لها وزٌج التً والمنشآت والمإسسات، الشركات عمل تنظم التً والمنشآت
 ذلن( إلى وما والخٌاطٌن، الحلوى، عًوصان والمخابز، والصانعٌن، المصانع، ذلن )ٌشمل _التصنٌع
 أو طبٌعً بشكل تتكون التً الصلبة المعدنٌة المواد تستخرج التً المإسسات ذلن )ٌشمل والغاز النفط واستخراج والمحاجر، _التعدٌن،

 منها( تستفٌد
 والتصمٌمٌة، والهندسٌة المعمارٌة والخدمات والضرٌبٌة، والمحاسبٌة المانونٌة الخدمات ذلن )ٌشمل والتمنٌة والعلمٌة المهنٌة _الخدمات
 ذلن( إلى وما البٌطرٌة، والخدمات والتسوٌمٌة، االستشارٌة والخدمات
 والتؤجٌر( األصول وإدارة الممتلكات إدارة ذلن )ٌشمل تأجٌروال واإلٌجار _العمارات

 الحدائك، مستلزمات والمشاتل/مراكز األجهزة، ومتاجر واألغذٌة، البمالة ومتاجر الغذائٌة، المواد متاجر ذلن )ٌشمل التجزئة _تجارة
 ذلن( إلى وما المالبس، ومتاجر السٌارات، ومعارض الكتب، ومتاجر الزهور، ومحالت

 بمشاهدة الخاصة النمل ووسائل وحفظها، البضائع تخزٌن ومستودعات والبضائع، الركاب نمل وسائل توفٌر ذلن )ٌشمل والتخزٌن _النمل
 السٌاحٌة( والمعالم البةالخ المناظر

 الصحً( الصرف مٌاه وإزالة المٌاه، وإمدادات لبخار،ا وإمدادات الطبٌعً، والغاز الكهربائٌة، الطالة توفٌر مرافك ذلن فً )بما _المرافك
 والموزعٌن( الجملة تجار ذلن )ٌشمل الجملة _تجارة

 الصحٌة اتوالمنتجع والشعر األظافر صالونات مثل الشخصٌة العناٌة وخدمات والصٌانة، اإلصالح خدمات ذلن )ٌشمل األخرى _الخدمات
 ذلن( إلى وما العام، السٌارات وإصالح المالبس، وغسٌل الجاف التنظٌف وخدمات الحاللة، وصالونات

 
 الرئٌسٌة: بالكلمة هنا )ابحث بن؟ الخاص (SISFI) الصناعات لتصنٌف الشمالٌة أمرٌكا نظام كود هو ما .26

s::th://..../tl/h./rp/hvto/s/) 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وااللتصادٌة االجتماعٌة البٌانات
 غٌر للمإسسة التنفٌذي التجاري/المدٌر للعمل الرئٌسً بالمالن الخاصة تصادٌةواالل االجتماعٌة البٌانات االستبٌان من التالً الجزء ٌتطلب
 غٌر التجاري/المإسسة للعمل الرئٌسً المالن بها ٌحدد التً الكٌفٌة إلى استناد ا المعلومات تمدٌم ٌُرجى .اختٌاري جزء وهو للربح الهادفة
ل حدد أو هوٌته للربح الهادفة  اإلفصاح." عدم "أُفّضِ

 
 العمر .27
ا 0ٔ التجارٌة األعمال مالكً عمر ٌكون أن ٌجب  األلل. على عام 
_ٔ0-ٕٗ 
_ٕ٘-ٖٗ 
_ٖ٘-ٗٗ 
_ٗ٘-٘ٗ 
_٘٘-ٙٗ 

https://www.naics.com/search/
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 فؤكثر ٘ٙ _
ل  اإلفصاح عدم _أُفّضِ

 
 لذاته( التنفٌذي التجاري/المدٌر العمل مالن تحدٌد إلى ا)استناد   الجنسانً النوع .28

 _امرأة
 _رجل
 الجنسٌة للثنائٌة منتمً _غٌر
 ذلن _غٌر

ل  اإلفصاح عدم _أُفّضِ
 
 المدامى المحاربٌن من .29
 (DD214 نموذج معلومات تمدٌم حٌنئذ علٌن ٌتعٌن سوف نعم، اإلجابة كانت )إذا
 _نعم
 _ال

ل  اإلفصاح عدم _أُفّضِ
 
 الِعرلً الِعرق/األصل .31

 هوٌته( الرئٌسً التجاري العمل مالن بها ٌحدد التً الكٌفٌة إلى استناد ا التحدٌد )ٌُرجى
 رٌمً/أسودأف أصل من _أمرٌكً
 األصلٌٌن أالسكا سكان أمرٌكً/من _هندي
 _آسٌوي

 األصلٌٌن الهادئ المحٌط ُجزر سكان األصلٌٌن/من هاواي ُجُزر سكان _من
 اإلسبانٌة/التٌنً ٌتحدث أصل _من

 _أبٌِض
 الِعرق _ثنائً
 الِعرق _متعدد
 ذلن _غٌر

ل  اإلفصاح عدم _أُفّضِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنحة معلومات
 ٓٓٔ) المنحة. أموال على حصلت إذا التجاري عملن لدعم دفعها تتولع التً الدوالر، بعملة المبالغ توضٌح مع النفمات، ذكر ٌُرجى .31

 ألل( أو كلمة
 
 العاملٌن، تسرٌحات المبٌعات، فً الصغٌر)الخسارة التجاري عملن على 1ٔ-كوفٌد فٌروس جائحة بها أثرت التً الكٌفٌة وصف ٌُرجى .32

 لإلٌرادات، التجاري عملن فمدان حال وفً ذلن.( لىإ وما التجاري، العمل إغالق متؤخرة، فواتٌر وجود الموظفٌن، رواتب دفع عدم
 ألل( أو كلمة ٓٓٔ) الُممدَّرة. الخسائر تحدٌد ٌُرجى

 
 
 التموٌل(. على الحصول من مإسستن استبعاد إلى هذا ٌإدي )ال (؟PPP) الراتب حماٌة برنامج خالل من لرض على حصلت هل .33

 علٌه الموافمة وتم الطلب _لدمت
 رفضه وتم الطلب _لدمت
 رد أي أتلكَ  ولم الطلب _لدمت
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 طلب ا ألدم _لم
 
 مإسستن استبعاد إلى هذا ٌإدي )ال (؟LSIC) االلتصادٌة لألضرار المسببة الكوارث لرض برنامج خالل من لرض على حصلت هل .34

 التموٌل(. على الحصول من
 علٌه الموافمة وتم الطلب _لدمت
 رفضه وتم الطلب _لدمت
 رد أي أتلكَ  ولم الطلب _لدمت

 طلب ا ألدم _لم
 
 ؟0202 ٌناٌر فً به ممارنةً  0202 ٌناٌر فً دخلن إٌرادن/صافً ٌبدو كٌف معرفتن، أفضل وفك .35

 %ٕٓ من ألل بنسبة _تملص
 %1ٗ إلى %ٕٓ بٌن ما تتراوح بنسبة _تملص
 أكثر أو %ٓ٘ سبةبن _تملص
 هو كما _بمً
 _زاد
 إجابة توجد أعرف/ال _ال

 
 المفضلة؟ لغتن هً ما .36

 _العربٌة
 األرمٌنٌة
 الكانتونٌة
 اإلنجلٌزٌة
 الفارسٌة
 الهندٌة
 الٌابانٌة
 الخمٌرٌة
 الكورٌة
 ٌنٌةالماندر
 الروسٌة
 اإلسبانٌة

 تاغالوغٌةال
 التاٌلندٌة
 الفٌتنامٌة

 ذلن غٌر
 
 التحدٌد: ٌُرجى ذلن، غٌر
 ٌوضح أن ٌجب علٌن: 21-كوفٌد فٌروس جائحة تأثٌر ٌةوماه التفصٌل من بمزٌد األموال فٌه ستستخدم الذي الغرض وصف ٌُرجى .37

 وال المنحة. إعطائن تم حال فً 1ٔ-كوفٌد فٌروس بجائحة المتؤثرة األنشطة على األموال إنفاق بها سٌتم التً الكٌفٌة الموجز الوصف
  الطلب. هذا فً الوارد األنشطة وصف من جزًءا لٌس عنصر أي على المنحة أموال إنفاق ٌجوز

 
 
ف رلم هو ما .0ٖ  بكٌانن؟ الخاص (LSS) العمل صاحب ُمعّرِ
 
 

 طلبن: وإرسال اإللكترونً التولٌع ثم أدناه، المعلومات مراجعة ٌُرجى النهائٌة: الخطوة
ا  بن. الخاص التمدٌم طلب إرسال إلتمام أدناه "إرسال" زر فوق النمر ٌُرجى بن. الخاص التمدٌم طلب إلتمام لن شكر 

 
 على للحصول بانتظام (Fund 19-COVID LA) أنجلوس بلوس 1ٔ-كوفٌد صندوق مإسسة صفحة مراجعة ٌُرجى العامة، لألسئلة

 إلى إلكترونً برٌد رسالة إرسال ٌُرجى الشائعة، األسئلة علٌها تجب لم التً اإلضافٌة ولألسئلة الصندوق. بشؤن التحدٌثات
it/relMl@/Muilh/.rol. ا ٌمكنن ن.لذل وفم ا الشائعة األسئلة ونحدّث بانتظام اإللكترونً البرٌد اهذ نتابع نحن  بمركز االتصال أٌض 

 .0ٖٖ-0ٖٕ-ٓ٘ٗٗ الرلم على بالمماطعة الخاص الكوراث حالة فً المساعدة

https://www.lacovidfund.org/
mailto:lacovidfund@lisc.org
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201%2BCID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ


HOA.102967912.1  
 

 
 .(CSIF) المحلٌة المبادرات دعم بمإسسة الخاصة الخصوصٌة ةسٌاس مراجعة ٌُرجى البٌانات، بؤمان المتعلمة لألسئلة

 
 التابع (Fund 19-COVID) 1ٔ-كوفٌد صندوق صفحة بزٌارة تفضَّل اإلضافٌة، والبرامج بالموارد المتعلمة التحدٌثات على لالطالع
 .(CSIF) المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة

 
 اإللرار:
 أنا، فإننً، منحة، أي خالل من الحم ا لً منحها ٌتم أموال أي وبموجب للمراجعة الطلب لهذا تمدٌمً بموجب

 لألعمال منحة أي على الحصول أجل من ألهلٌتً تزوٌر و/أو مادي تحرٌف بؤي ألم لم بؤننً ألر ، ____________________
 أفضل وفك ودلٌمة كاملة أعاله المذكورة المعلومات أن بالٌمٌن الحنث عموبة تحمل تحت وألر البرنامج. هذا خالل من الصغٌرة التجارٌة
 إٌماف وٌمكن لجناٌة مرتكب ا ٌصبح الشخص أن على ٌنص المتحدة الوالٌات لانون من 0ٔ الفصل من ٔٓٓٔ المسم أن أُدرن وأنا معرفتً.

 أنه أُدرن كما  المتحدة. الوالٌات حكومة دوائر من دائرة أي إلى لصد وعن عمد ا احتٌالً أو كاذب بٌان بؤي إدالئه عند إلٌه الُممدَّمة عدةالمسا
 ولد الصغٌرة التجارٌة األعمال منح من منح أي تلمً بً الخاص التجارٌة األعمال لكٌان ٌحك فلن احتٌال، أي بارتكاب إدانتً ثبوت حال فً

   المحلً. المانون و/أو الوالٌة لانون و/أو الفٌدرالً المانون ٌفرضها التً األخرى للعموبات أخضع
 

ا وأُدرن  ٌلً: بما وألر أٌض 
         
         فٌروس بجائحة ٌتعلك فٌما أخرى مالٌة مساعدة أي ٌتلكَ  لم بً الخاص التجاري العمل كٌان بؤن ألر فإننً المربع، هذا بتحدٌد 
   طاة.الُمغ الفترة خالل أنجلوس لوس مماطعة من 1ٔ-كوفٌد
فً علٌها المنصوص المإهلة التجاري العمل مصارٌف لتغطٌة فمط هذه المنحة أموال استخدام على أوافك فإننً المربع، هذا بتحدٌد 

 سنوات. خمس لمدة للنفمات المإهل االستخدام هذا تُثبِت ووثائك إٌصاالت بؤي واالحتفاظ الطلب هذا
 التعوٌض سٌتم أو عنها التعوٌض تم التً النفمات لدفع استخدامها ٌتم لن تلمٌها ٌتم ِمنح أموال أي بؤن ألر فإننً المربع، هذا بتحدٌد 

  (.Paycheck Protection Act) الراتب حماٌة برنامج لانون لرض ذلن فً بما فٌدرالً، برنامج أي خالل من عنها
  آخر. كٌان أو فرد أي إلى منحها إعادة ٌتم لن تلمٌها ٌتم ِمنح أموال أي بؤن ألر فإننً المربع، هذا بتحدٌد  

  جناٌة بؤي االعتراض( بعدم الدفع أو العموبه تخفٌف ممابل بالتهم االعتراف خالل من ذلن فً )بما إدانتً ٌتم لم بؤننً ألر المربع، هذا بتحدٌد 
 اإلدانة( اعتبار )ولت الماضٌة سنوات السبع خالل الفٌدرالٌة الحكومة لوانٌن بموجب أو والٌة أي فً

 
 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
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