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LA COVID շրջանային հիմնադրամից դրամաշնորհ ստանալու հայտ 
 
Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID) դեմ պայքարի Լոս Անջելեսի շրջանային հիմնադրամը 
(«LA Regional COVID Fund») ֆինանսավորվում է Լոս Անջելեսի վարչական շրջանին («Վարչաշրջան») 
դաշնային CARES օրենքով հատկացված՝ կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում 
օգնության հիմնադրամի («CRF») միջոցներով՝ նախատեսված COVID-19-ից տուժած փոքր 
բիզնեսներին տնտեսական աջակցություն տրամադրելու համար:  LA Regional COVID հիմնադրամից 
դրամաշնորհի տրամադրումը կտնօրինի տեղական նախաձեռնությունների աջակցության 
կորպորացիան («LISC»): Կհատկացվի ֆինանսական աջակցություն սահմանված չափանիշներին 
համապատասխանող և որակավորման փուլն անցած փոքր բիզնեսներին, որոնց դրամաշնորհ 
հատկացնելու վերջնական առաջարկ կներկայացվի՝ հաշվի առնելով միջոցների առկայությունը, 
ծրագրի ուղեցույցները և ողջ պահանջվող տեղեկատվության և հիմնավորող փաստաթղթերի 
ներկայացման փաստը:  Դրամաշնորհի միջոցները կարող են օգտագործվել COVID-19 համավարակի 
հետ կապված, սահմանված չափանիշներին համապատասխանող՝ ստորև նշված գործունեության 
համար:  Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող ծախսերը պետք է կատարվեն 2021 թ. 
հունվարի 1-ից մինչև համաձայնագրի գործողության ժամկետի ավարտը՝ ոչ ուշ, քան 2021 թ. 
դեկտեմբերի 30-ը:  
 
Բիզնեսների համար սահմանված չափանիշները 

1. Պետք է ունենան COVID-19-ի ազդեցությամբ պայմանավորված ֆինանսական 
դժվարություններ:  Այդ ազդեցությունը պետք է փաստաթղթավորվի, լինի քանակապես 
գնահատելի և հստակորեն կապված լինի COVID-19-ի հետ։ 

2. Լինեն անձնական խնամքի և մանրածախ ոլորտի փոքր բիզնեսներ, այդ թվում՝ 
վարսահարդարման և գեղեցկության սրահներ, մատնահարդարման սրահներ, էսթետիկա և 
մաշկի խնամք, էլեկտրոէպիլյացիա, սափրման ծառայություններ, կոշկակարի 
ծառայություններ, չոր մաքրման ծառայություններ, ավտոմեքենաների կամ 
սարքավորումների վերանորոգում, ծաղկի խանութներ, խնջույքի պարագաների 
մատակարարման խանութներ, գրախանութներ, հագուստի խանութներ, հացի փռեր, 
դոնաթի խանութներ, համայնքի մթերային խանութներ/շուկաներ և տարբեր զեղչային 
խանութներ։ 

3. Պետք է լինի ֆիզիկապես գործող բիզնես՝ տեղակայված Լոս Անջելեսի վարչաշրջանում, 
բացառությամբ Լոս Անջելես քաղաքը։ Ստուգելու համար անցեք հղումով՝ HYPERLINK 
"https://lavote.net/apps/precinctsmaps"https://lavote.net/apps/precinctsmaps 

4. Պետք է լինի բաց և գործող բիզնես։ 
5. Բիզնեսի տարեկան հասույթը պետք է ցածր լինի $1,000,000-ից։ 
6. Բիզնեսը չպետք է ստանալիս լինի CRF-ի ֆինանսավորում վարչաշրջանից 2021թ․-ին։ 
7. Պետք է գործող կարգավիճակ ունենա 2019 թ. սեպտեմբերի 4-ից: 

 
Դրամաշնորհի հաղթողների ընտրությունը կկատարվի հայտերի ներկայացման առցանց, 
պատահականացված համակարգի միջոցով: Մեր համայնքների առավել խոցելի 
ներկայացուցիչներին աջակցելու համար համակարգում առավել մեծ կշիռ կհատկացվի հետևյալ 
չափանիշներին համապատասխանող հայտատուներին. 
 

- Կազմակերպություններ, որոնք տեղակայված են ցածր և միջին եկամուտ ունեցող 
համայնքներում (միջին միջինացված եկամտի («AMI») 80%-ը կամ 50%-ը)։ 
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- Կազմակերպություններ, որոնք ղեկավարվում կամ պատկանում են վետերաններին։ 
- Փոքր բիզնեսներ, որոնց տարեկան համախառն հասույթը $500,000-ից պակաս է։ 
- Համայնքներ, որտեղ առողջությանը սպառնացող վտանգների միջակայքն ըստ 

CalEnviroScreen քարտեզագրման կազմում է 90%+։ 
- Սոցիալ-տնտեսական տվյալների համախառն ցուցանիշ՝ ըստ վարչական շրջանի 

վերահսկողական և քաղաքային խորհրդի շրջանների (այն է՝ աղքատության մակարդակ, 
կրթական մակարդակ, միջին եկամուտ և այլն)։ Անբարենպաստ գործոններով շրջաններին 
կհատկացվի առավել մեծ կշիռ: 

- Կազմակերպություններ, որոնք դեռևս COVID-19-ի հետ կապված դրամաշնորհ չեն ստացել 
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանից։ 
 

Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող գործունեություն 
Ֆինանսավորման չափանիշներին համապատասխանող է համարվում այն փոքր բիզնեսների 
գործունեությունը, որոնք COVID-19 համավարակի հետևանքով կունենան բիզնեսի ընդհատում 
կամ դադարեցում 2021 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 30-ը 
ժամանակահատվածում («Սահմանված ժամանակահատված»):    
 
1. COVID-19 համավարակով պայմանավորված փակման հետևանքով բիզնեսի ընդհատման 

ծախսերը փոխհատուցելուն ուղղված միջոցներ:  
 

2. Հիմնադրամից վճարումները կարող են օգտագործվել տնտեսական աջակցության համար, 
եթե որոշվի, որ այդպիսի ծախսերն անհրաժեշտ են: Սա կարող է ներառել, օրինակ, այն 
փոքր բիզնեսների օգտին տրվող դրամաշնորհները, որոնք կամավոր փակվում են 
սոցիալական հեռավորության պահպանման միջոցները խթանելու համար, կամ որոնք 
կրում են հաճախորդների պահանջարկի նվազման ազդեցությունը՝ COVID-19-ի հետ 
կապված հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակի արդյունքում:  

 
Ստորև բերված ցանկում ներկայացված են սահմանված չափանիշներին 
չհամապատասխանող գործունեության տեսակներ կամ ապահովագրությամբ ծածկվող 
ծախսեր.  
1. Medicaid-ի նահանգային մասնաբաժնի ծախսեր.  
2. Ապահովագրությամբ ծածկվող վնաս.  
3. Անձնակազմին տրվող հավելավճարներ՝ բացի վտանգավոր աշխատանքի կամ արտաժամյա 
աշխատանքի համար վարձատրությունից.  
4. Արձակման նպաստ.  
5. Իրավական (դատական որոշմամբ հաստատված) վճարումներ. 
6. Գույքի հարկեր. 
7. COVID-19-ի հետ կապ չունեցող անհատական 
գործունեություն/ապրանքներ/ծառայություններ: 

 
Հայտ ներկայացնելու գործընթաց 
Հայտ ներկայացնելու ձևերը հասանելի կլինեն LISC-ի միջոցով:  
 
Հայտատուները կարող են դիմել միայն մեկ կազմակերպության համար: Մի քանի բիզնես ունեցող 
հայտատուները կարող են միայն մեկ հայտ ներկայացնել առավելագույն հասույթ ապահովող 
բիզնեսի մասով: Յուրաքանչյուր հայտատուի կամ հարկային համար ունեցող ձեռնարկության 
կարող է հատկացվել տվյալ տեսակի միայն մեկ դրամաշնորհ:  
 
Եթե ձեր փոքր բիզնեսն ընտրվի՝ եզրափակիչ փուլում ներառվելու համար, դուք այդ մասին 
կտեղեկացվեք էլ. փոստով: Եզրափակիչ փուլում ներառվելը չի երաշխավորում դրամաշնորհի 
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տրամադրումը: Եզրափակիչ փուլ անցնելու դեպքում կպահանջվեն հետևյալ հաստատման 
փաստաթղթերը․ 

1. 2019թ․ կամ 2020թ․ հարկային հայտարարագիր 
2. Գործող կարգավիճակի հաստատում՝ Կալիֆորնիա նահանգի պետքարտուղարի 

գրասենյակի կայքից 
3. Որակավորված SBDC-ի հետ տեխնիկական աջակցության հանդիպման համար գրանցման 

ապացույց 
4. DD214 ձև, եթե կազմակերպությունը ղեկավարվում է վետերանի կողմից 
5. Առցանց W-9 ձև  
6. ACH ձև 

 
Փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն գրավոր ծանուցումից հինգ (5) աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, եթե չկան նշված ժամկետի չպահպանման հիմնավոր պատճառներ:  Փաստաթղթերի 
չտրամադրումը կարող է հիմք ծառայել դրամաշնորհ ստանալու դիմումը մերժելու համար:  
 
Գաղտնիություն 
Հայտ ներկայացնելու ընթացքում տեղեկատվության տրամադրումը յուրաքանչյուր հայտատուի 
պարտականությունն է: Հայտատուները պետք է զերծ պահեն LISC-ին, վերջինիս ասոցացված 
կազմակերպություններին, անդամներին, գործընկերներին և անձնակազմին ցանկացած այնպիսի 
կորստի, վնասների, ծախսերի կամ ծախքերի համար պատասխանատվությունից, որը կապված է 
ձևում ներկայացված տեղեկատվության օգտագործման կամ դրա համապատասխանության, 
ճշգրտության կամ լրիվության հետ: Լրացուցիչ տեղեկություններ ներկայացված են LISC-ի 
գաղտնիության քաղաքականությունում։ Սույն պաշտպանված ձևում տվյալները մուտքագրվում են 
FormAssembly-ի կիրառմամբ: Լրացուցիչ տեղեկություններ։ 
 
Շահերի բախում  
LISC-ի ներկայիս տնօրենները, պաշտոնատար անձինք, աշխատողներն ու կապալառուները և 
նրանց ընտանիքի անդամները (ամուսին/կին, ծնողներ, երեխաներ, թոռներ, ծոռներ, ինչպես նաև 
երեխաների, թոռների և ծոռների ամուսիններ/կանայք) չեն կարող հայտ ներկայացնել կամ դիմել 
դրամաշնորհ ստանալու համար: 
 
Հրապարակայնություն  
Դրամաշնորհ ստանալու դեպքում խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեռնարկության (հայտատուի) 
հայտին վերաբերող տեղեկատվությունը, անվանումը, հայտարարությունները և դրամաշնորհ 
ստանալու գործընթացի շրջանակներում տրամադրված ցանկացած այլ տեղեկատվություն կարող է 
օգտագործվել ցանկացած ձևով և լրատվամիջոցներում գովազդման և առաջխաղացման 
նպատակներով: Այդ նույն նպատակներով LISC-ը, դրա գործակալները և (կամ) ծրագրի 
հովանավորները կարող են դիմել ձեռնարկությանը (հայտատուին):  Մինչև համապատասխան 
ծանուցում ստանալը հայտատուները չպետք է հրապարակեն եզրափակչում հայտնվելու իրենց 
կարգավիճակը, ներառյալ, ի թիվս այլոց, սոցիալական ցանցերի հարթակների, զանգվածային 
լրատվամիջոցների կամ տեղական հրապարակումների միջոցով: 
 
Ներկայացման ուղեցույց  
Առաջարկվում է, որ նախքան առցանց ձևը լրացնելն ու ներկայացնելը՝ հայտատուները պահպանեն 
իրենց պատասխաններն առանձին պահուստային փաստաթղթում, քանի որ ձեր կատարված 
աշխատանքը կարող է չպահպանվել, եթե լքեք վեբ էջը՝ նախքան հայտը ներկայացնելը: Կարող եք 
նաև կորցնել ձեր աշխատանքը ինտերնետային կապի ընդհատման կամ վեբ զննարկչի հնարավոր 
այլ խնդիրների արդյունքում: Մենք չենք կարող ընդունել ձեր դրամաշնորհի հայտում առաջարկվող 
փոփոխություններն այն ներկայացնելուց հետո, այնպես որ խնդրում ենք ուշադիր ստուգել այն: 
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Հայտը հաջողությամբ լրացնելու դեպքում կտեսնեք հաստատման էջը: 
 
Խորհուրդ է տրվում նաև դրամաշնորհ ստանալու դեպքում խորհրդակցել հարկային 
խորհրդատուի հետ՝ հարկային պարտավորությունների պարզաբանման նպատակով։  
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1. Ես հաստատում եմ, որ ծանոթացել և համաձայն եմ վերը նշված դրույթներին և պայմաններին. 
_ Այո _ Ոչ 
 
LISC LA COVID հիմնադրամից դրամաշնորհ ստանալու հայտ 
 
Հայտատուի մասին տեղեկություններ 
2․ Համառոտ նկարագրեք ձեր բիզնես գործունեությունը՝ մինչև 50 բառի սահմաններում 

 
3.  Ե՞րբ է ստեղծվել ձեր բիզնեսը։ 
_2019թ․ սեպտեմբերի 4-ին կամ դրանից առաջ 
_2019թ․ սեպտեմբերի 4-ից հետո 
 
4. Ձեր բիզնեսն ունի՞ ֆիզիկական գտնվելու վայր Լոս Անջելեսի վարչաշրջանում։ 

_Իմ բիզնեսն ունի ֆիզիկական գտնվելու վայր Լոս Անջելեսի վարչաշրջանում 
_ Ոչ, իմ բիզնեսը վիրտուալ հարթակում գործող, տնից կամ բջջային հեռախոսով կառավարվող 
աշխատանք է   
 

5. Ներկայումս ձեր բիզնեսը բա՞ց է և գործո՞ւմ է։ 
_Այո 
_Ոչ 

 
6. Ո՞րն է ձեր առաջնային բիզնեսը: Խնդրում ենք ընտրել իջնող ցանկից։ 
վարսահարդարման սրահ 
գեղեցկության սրահ 
մատնահարդարման սրահ 
էսթետիկայի կենտրոն 
մաշկի խնամքի կենտրոն 
էլեկտրոէպիլյացիայի սրահ 
սափրման ծառայություն 
կոշկակարի ծառայություն 
չոր մաքրման ծառայություն 
ավտոմեքենաների կամ սարքավորումների վերանորոգում 
ծաղկի խանութ 
խնջույքի պարագաների մատակարարման խանութ 
գրախանութ 
հագուստի խանութ 
հացի փուռ 
դոնաթի խանութ 
համայնքի մթերային խանութ/շուկա 
այլ զեղչային խանութ 
Վերոնշյալներից ոչ մեկը  
 
7. Արդյո՞ք դուք դիմում եք դրամաշնորհ ստանալու համար՝ COVID 19 համավարակով 

պայմանավորված բիզնես կորուստների կամ ընդհատումների պատճառով։  
_Այո 
_ Ոչ 
 
8. Արդյո՞ք դիմում եք ներկայացրել որևէ այլ ֆինանսավորման համար, որը տրամադրվում է Լոս 
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Անջելեսի վարչաշրջանի՝ COVID-19-ի հետևանքների մեղմացման ծրագրերի կողմից։  
_Այո 
_ Ոչ 
 
 
9. Ձեր բիզնեսը նախկինում ստացե՞լ է փոքր բիզնեսների համար նախատեսված դրամաշնորհ Լոս 

Անջելեսի վարչաշրջանի՝ COVID-19-ի հետևանքների մեղմացման ծրագրերի կողմից։ (Այն 
ներառում է LA COVID հիմնադրամի՝ որևէ այլ փուլում տրված դրամաշնորհ)։  

_ Այո 
_ Ոչ 
 
10. Արդյո՞ք ձեր բիզնեսին ֆինանսավորում է տրամադրվել ձեր քաղաքապետարանի բիզնեսի 

աջակցության դրամաշնորհներով, որոնք կապված են COVID-19-ի հետևանքների մեղմացման 
ծրագրերի հետ։  

_Այո 
_ Ոչ 
 
11. Ձեր բիզնեսը ներառվա՞ծ է հետևյալ կատեգորիաներից որևէ մեկում․ 

• Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ, 
• Բաց բաժնետիրական ընկերություններ,  
• Կորպորատիվ սեփականությամբ ֆրանշիզներ, 
• Ֆինանսական հաստատություններ, օրինակ՝ բանկեր, վարկատու կազմակերպություններ, 

մինչ-աշխատավարձային վարկերի հաստատություններ, ավտոմեքենայի գրավով 
վարկատու ընկերություններ, չեկերի կանխիկացման ծառայություններ, այլ բիզնեսներ, 
որոնց առքուվաճառքի առարկան դրամն է կամ գրավադրությունը, և այլ նմանատիպ 
ձեռնարկություններ, 

• Ապահովագրական ընկերություններ, օրինակ՝ կյանքի, ավտոմեքենայի, տան, 
գրավադրման, և այլ նմանատիպ ձեռնարկություններ, 

• Մասնավոր կամ հանրային ակումբներ,  
• Լոմբարդներ, 
• Աստղագուշակություն, ձեռքի ափի գուշակություն, 
• Ալկոհոլի խանութներ, գիշերային ակումբներ, 
• Լոբբիստական ընկերություններ կամ բիզնեսներ, որոնք իրենց ժամանակի կամ 

ռեսուրսների 50%-ը կամ ավելին հատկացնում են լոբբիստական գործունեությանը,  
• Մոլախաղերով զբաղվող բիզնեսներ, օր․՝ բինգոյի սրահներ, կազինոներ, 
• Թրեյլերների պահեստավորման և ավտոմեքենաների թափոնի հրապարակներ,  
• Մերսման հաստատություններ/սրահներ,  
• Բիզնեսներ, որոնք ներկայացնում են սեռական բնույթի կենդանի ցուցադրություններ 

և/կամ հասույթ են ստանում սեռական բնույթի ապրանքների կամ ծառայությունների 
վաճառքից,  

• Բիզնեսներ, որոնք եկամուտ են ստանում նահանգային կամ դաշնային օրենսդրության 
խախտմամբ կատարված գործունեությունից, ներառյալ մարիխուանայի վաճառք, մշակում 
կամ փոխադրում,  

• Բիզնեսներ, որոնց գործունեության նպատակը կուսակցական քաղաքական 
գործունեության իրականացումն է, 

• Զենքի կամ զինամթերքի խանութներ։ 
_Այո 
_ Ոչ 
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12. Ո՞րն է ձեր կապը դիմող կազմակերպության հետ։ 
_Ես լրացնում եմ այս հայտը կազմակերպության անունից (ես աշխատակից եմ, CPA, այլ) 
_Ես բիզնեսի սեփականատերն եմ 
 
Խնդրում ենք պատրաստ լինել փոքր բիզնեսի հիմնական սեփականատիրոջ մասին 
տեղեկատվություն տրամադրելուն 
 
 
 
Տեղեկատվություն փոքր բիզնեսի մասին 
Խնդրում ենք նկատի ունենալ․ դուք կարող եք դիմել միայն մեկ բիզնեսի համար: Մի քանի բիզնես 
ունեցող սեփականատերերին առաջարկվում է լրացնել այս հայտն իրենց ունեցած ամենախոշոր 
բիզնեսի մասով:   
 
Յուրաքանչյուր անհատ կամ հարկ վճարողի նույնականացման համար (ID) ունեցող բիզնես կարող է 
ստանալ միայն մեկ դրամաշնորհ: 
 
13. Տեղեկատվություն բիզնեսի հիմնական սեփականատիրոջ մասին (առանց հատուկ 

գրանշանների, ներառյալ միացման գծիկների) 
Անուն՝ 
Միջին անուն՝ 
Ազգանուն(ներ)՝ 
 
14. Հիմնական էլ. փոստ կապ հաստատելու համար. այս էլ. փոստը կօգտագործվի հայտ 

ներկայացնելու ընթացքում LISC-ի կողմից բոլոր հաղորդակցությունների համար: 
14.1 Լրացուցիչ էլ. փոստ կապ հաստատելու համար (ոչ պարտադիր) 

 
15. Ո՞րն է հայտատուի հետ կապ հաստատելու լավագույն հեռախոսահամարը: 
_Բիզնեսի մշտական հեռախոսահամարը 
_Բիզնեսի սեփականատիրոջ հեռախոսահամարը 
 
Կազմակերպության հեռախոսահամարը (միայն համարներ՝ առանց գծերի) 
Սեփականատիրոջ հեռախոսահամարը (միայն համարներ՝ առանց գծերի) 
 
Արդյո՞ք LISC-ին թույլատրում եք անհրաժեշտության դեպքում կապ հաստատել ձեզ հետ՝ վերը 
նշված համարին SMS/տեքստային հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով: 
_Այո 
_ Ոչ 
 
16. Տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին 

Վեբկայք՝ 
 

 Հիմնական սոցիալական ցանցի հասցե (օր.՝ Facebook, Twitter կամ Instagram) 
 

Իրավաբանական անձի անվանումը (նշել առևտրային անվանումը, եթե կիրառելի է) (առանց 
հատուկ գրանշանների, ներառյալ միացման գծիկների)՝ 

 
Կազմակերպության փողոցի հասցեն (բիզնեսի/կազմակերպության փաստացի գտնվելու 
վայրը) 
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 Սուբյեկտի քաղաքը/գյուղը 
 Սուբյեկտի նահանգը/տարածքը 
 Սուբյեկտի փոստային ինդեքսը 
 

 
17. Այլընտրանքային տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին 
Արդյո՞ք ստանում կամ ընդունում եք նամակներ սուբյեկտի վերը նշված հասցեից: 
_Այո 
_ Ոչ 
 
Ո՞րն է սուբյեկտի այլընտրանքային փոստային հասցեն։ (Փողոց, քաղաք, նահանգ, փոստային ինդեքս) 
 
Լրացուցիչ տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին 
18. Կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևը 
_Անհատ ձեռներեց  
_Կորպորացիա (շահույթ հետապնդող կազմակերպություն, ներառում է S կորպորացիա, C 
կորպորացիա և այլն) 
_Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 
_Գործընկերություն (ընդհանուր և սահմանափակ) 
_ Այլ. խնդրում ենք նշել. 
 
Այլ. _________________________    
 
19. Գործունեության ժամկետը (տարի) 
_1 տարուց պակաս  
_1-2 տարի 
_3-5 տարի 
_6-9 տարի 
_10 կամ ավելի տարիներ 
 
20. Որքա՞ն է կազմել ձեր կազմակերպության համախառն հասույթը՝ ըստ ձեր ներկայացրած 

վերջին հարկային հայտարարագրի։ 
_50,000 ԱՄՆ դոլարից պակաս 
_50,001 - 99,999 ԱՄՆ դոլար 
_100,000 - 299,999 ԱՄՆ դոլար 
_300,000 - 499,999 ԱՄՆ դոլար 
_500,000 - 1,000,000 ԱՄՆ դոլար 
_1,000,000 ԱՄՆ դոլարից բարձր  
 
Աշխատողների թիվը 
Հետևյալ հարցերը վերաբերում են կազմակերպության աշխատողների թվաքանակին: Այս բաժնի 
նպատակների համար լրիվ դրույքով աշխատող են համարվում այն անձինք, որոնց 
զբաղվածությունը կազմում է շաբաթական 35 ժամ կամ ավել, իսկ կես դրույքով աշխատող՝ 
շաբաթական 35 ժամից պակաս: 
 
21. Որքանով որ տեղյակ եք, քանի՞  լրիվ դրույքով աշխատող կար կազմակերպությունում (հաշվի 

առնելով նաև Ձեզ) 2020 թ. հունվարի դրությամբ:     
Նշե՛ք 0, եթե չկան լրիվ դրույքով աշխատողներ: 
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22. Որքանով որ տեղյակ եք, քանի՞ կես դրույքով աշխատող կար սուբյեկտում (հաշվի առնելով նաև 
Ձեզ) 2020 թ. հունվարի դրությամբ:      

Նշե՛ք 0, եթե չկան կես դրույքով աշխատողներ: 
 
 
23. Որքանով որ տեղյակ եք, քանի՞  լրիվ դրույքով աշխատող կար կազմակերպությունում (հաշվի 

առնելով նաև Ձեզ) 2021 թ. հունվարի դրությամբ:     
Նշե՛ք 0, եթե չկան լրիվ դրույքով աշխատողներ: 
 
24.  Որքանով որ տեղյակ եք, քանի՞ կես դրույքով աշխատող կար սուբյեկտում (հաշվի առնելով նաև 

Ձեզ) 2021 թ. հունվարի դրությամբ:    
Նշե՛ք 0, եթե չկան կես դրույքով աշխատողներ: 
 
 
 
 
Առաջնային ոլորտ 
25. Ո՞րն է ձեր առաջնային ոլորտը: (Ընտրե՛լ մեկը) 
_Բնակեցման եւ սննդի կազմակերպման ծառայություններ (ներառում է հյուրանոցներ, 
ռեստորաններ, բարեր, սննդի շրջիկ մատակարարման ծառայություններ և այլն) 
_Վարչական եւ օժանդակ, թափոնների կառավարման եւ վերականգնման ծառայություններ 
(ներառում է հաստատություններ, որոնք տրամադրում են այլ կազմակերպությունների ամենօրյա 
գործունեության ընթացիկ օժանդակման ծառայություններ, զբաղվածության, բիզնեսի աջակցման, 
ճանապարհորդության և ամրագրման հետ կապված ծառայություններ, շենքերի և տների 
պահպանման ծառայություններ) 
_Գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն, ձկնորսություն եւ որսորդություն (ներառում է 
ֆերմաներ, ռանչոներ, կաթնատնտեսական ֆերմաներ, ջերմոցներ, տնկարաններ, պտղատու 
այգիներ և որսորդարաններ) 
_Արվեստ, ժամանց եւ հանգիստ (ներառում է թատրոններ, պարային և երաժշտական 
ընկերություններ, թանգարաններ, մարզական թիմեր, արտիստական, ֆիթնես և հանգստի 
կենտրոններ և այլն) 
_Շինարարություն (ներառում է ընդհանուր կապալառուների, նեղ մասնագիտացված 
կապալառուների, որոնք իրականացնում են ներկում, որմնադրություն, սանտեխնիկայի 
տեղադրում, էլեկտրական և այլ աշխատանքներ) 
_Կրթական ծառայություններ (ներառում է տարրական և միջնակարգ դպրոցներ, տեխնիկական, 
մասնագիտական և արհեստագիտական ուսուցման հաստատություններ, լեզվի ուսուցման 
դպրոցներ, սպորտի և ժամանցի կենտրոններ և այլն) 
_Ֆինանսներ եւ ապահովագրություն (ներառում է բանկեր, վարկային միություններ, խնայողական 
հաստատություններ, ոչ դեպոզիտային վարկային հաստատություններ, ապահովագրական 
գործակալություններ և այլն) 
_Առողջապահություն եւ սոցիալական աջակցություն (ներառում է բժշկական և 
ատամնաբուժական հաստատություններ, ընտանիքի պլանավորման կենտրոններ, հիվանդների և 
ծերերի խնամքի, երեխաների և երիտասարդների համար նախատեսված ծառայություններ, 
երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ) 
_Տեղեկատվություն (ներառում է թերթերի և պարբերականների հրատարակչություններ, ֆիլմերի 
արտադրություն, երաժշտության և ռադիոյի ոլորտում պրոդյուսերական գործունեություն և այլն) 
_Ընկերությունների եւ ձեռնարկությունների կառավարում (ներառում է հաստատություններ, 
որոնք իրականացնում են ընկերության կամ ձեռնարկության արժեթղթերի տնօրինում, 
վերահսկում, կառավարում կամ պահառություն) 
_Արտադրություն (ներառում է գործարաններ, արտադրողներ, հացի փռեր, հրուշակարաններ, 
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կարի արհեստանոցներ և այլն) 
_Հանքարդյունաբերություն, օգտակար հանածոների, նավթի եւ գազի արդյունահանում 
(ներառում է ձեռնարկություններ, որոնք արդյունահանում կամ հարստացնում են բնական 
հանքանյութեր) 
_Մասնագիտական, գիտատեխնիկական ծառայություններ, գիտական եւ տեխնիկական 
ծառայություններ (ներառում է իրավաբանական, հաշվապահական և հարկային ծառայություններ, 
ճարտարապետական, ինժեներական և դիզայնի ծառայություններ, խորհրդատվություն, 
մարկետինգային ծառայություններ, անասնաբուժական ծառայություններ և այլն) 
_Անշարժ գույք, վարձակալություն եւ լիզինգ (ներառում է գույքի, ակտիվների կառավարում և 
լիզինգ) 
_Մանրածախ առեւտուր (ներառում է սննդի վաճառք իրականացնող խանութներ, մթերային 
խանութներ և ամենօրյա սպառման ապրանքների խանութներ, տնտեսական խանութներ, 
տնկարաններ/այգեգործական խանութներ, ծաղկի խանութներ, գրախանութներ, ավտոսրահներ, 
հագուստի խանութներ և այլն) 
_Տրանսպորտային փոխադրում եւ պահեստավորում (ներառում է ուղևորների և բեռների 
փոխադրման, ապրանքների պահեստավորման և պահպանման, տեսարժան վայրեր դիտելու 
նպատակով և էքսկուրսիոն փոխադրումներ) 
_Կոմունալ ծառայություններ (ներառում է էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, գոլորշու, ջրի 
մատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման ծառայություններ) 
_Մեծածախ առեւտուր (ներառում է մեծածախ վաճառքն ու առաքումը) 
_Այլ ծառայություններ (ներառում է նորոգման և սպասարկման ծառայություններ, անձնական 
խնամքի ծառայություններ, այդ թվում՝ մատնահարդարման և վարսահարդարման սրահներ, սպա-
սրահներ, սափրման ծառայություններ, չոր մաքրման ծառայություններ և լվացքատներ, 
ավտոմեքենաների ընդհանուր վերանորոգում և այլն) 
 
26. Ո՞րն է ձեր NAICS կոդը։ (Որոնեք հիմնաբառով այստեղ՝ https://www.naics.com/search/) 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
Սոցիալ-տնտեսական տվյալներ 
Հարցաշարի հաջորդ բաժնում պահանջվում են սոցիալ-տնտեսական տվյալներ բիզնեսի հիմնական 
սեփականատիրոջ/շահույթ չհետապնդող կազմակերպության գործադիր տնօրենի մասին, և այն 
կամընտրական է։ Տրամադրեք տեղեկություններ բիզնեսի/շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպության հիմնական սեփականատիրոջ վերաբերյալ կամ ընտրեք «Նախընտրում եմ 
չհայտնել»։ 
 
27. Տարիքը 
Բիզնեսի սեփականատերը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան։ 
_18-24 
_25-34 
_35-44 
_45-54 
_55-64 
_65+ 
_Նախընտրում եմ չհայտնել 

about:blank
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28. Սեռը (հիմնված բիզնեսի սեփականատիրոջ/գործադիր տնօրենի ինքնանույնականացման վրա) 
_Կին 
_Տղամարդ 
_Ոչ բինարային 
_Այլ 
_Նախընտրում եմ չհայտնել 
 
29. Վետերան 
(Եթե այո, անհրաժեշտ կլինի տրամադրել DD214 տեղեկություն) 
_Այո 
_ Ոչ 
_Նախընտրում եմ չհայտնել 
 
30. Ռասա/Էթնիկ ծագում 
(Նշեք՝ հիմնվելով բիզնեսի հիմնական սեփականատիրոջ ինքնանույնականացման վրա) 
_Աֆրոամերիկացի/սևամորթ 
_Ամերիկյան հնդկացի/Ալյասկայի բնիկ 
_Ասիացի 
_Հավայան/խաղաղօվկիանոսյան այլ կղզու բնիկ 
_Իսպանական ծագման/լատինամերիկացի 
_Սպիտակ 
_Երկռասա 
_Բազմառասա 
_Այլ 
_Նախընտրում եմ չհայտնել 
 
 
 
 
 
Տեղեկություններ դրամաշնորհի մասին 
31. Խնդրում ենք նշել (դոլարային արտահայտությամբ), թե ինչ ծախսեր եք նախատեսում վճարել՝ 

ձեր կազմակերպությանն աջակցելու նպատակով, եթե ստանաք ֆինանսավորումը  (100 բառի 
սահմաններում)։ 

 
32. Խնդրում ենք նշել, թե ինչպես է COVID-19 համավարակը ազդել ձեր փոքր բիզնեսի վրա 

(վաճառքի կորուստ, աշխատողների հարկադիր արձակուրդ, աշխատողների աշխատավարձ, 
վճարման ենթակա հաշիվներ, բիզնեսի փակում և այլն)։Եթե ձեր բիզնեսը եկամուտ է կորցրել, 
ապա նշեք գնահատվող կորուստները (100 բառի սահմաններում)։ 

 
 
33. Դուք ստացե՞լ եք վարկ Աշխատավարձի պաշտպանության ծրագրի միջոցով (Paycheck Protection 

Program, PPP)։ (Սա ձեր կազմակերպությանը ՉԻ ԶՐԿԻ ֆինանսավորում ստանալու իրավունքից)։ 
_Դիմել եմ և հաստատվել է 
_Դիմել եմ և մերժվել է 
_Դիմել եմ և դեռ պատասխան չեմ ստացել 
_Չեմ դիմել 
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34. Դուք ստացե՞լ եք վարկ Արտակարգ իրավիճակում տնտեսական վնասների վարկային ծրագրի 
միջոցով (Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL)։ (Սա ձեր կազմակերպությանը ՉԻ ԶՐԿԻ 
ֆինանսավորում ստանալու իրավունքից)։ 

_Դիմել եմ և հաստատվել է 
_Դիմել եմ և մերժվել է 
_Դիմել եմ և դեռ պատասխան չեմ ստացել 
_Չեմ դիմել 
 
35. Որքանով որ տեղյակ եք, ինչքա՞ն է կազմել ձեր հասույթը/զուտ եկամուտը 2021թ․ հունվարին՝ 

համեմատած 2020թ․ հունվարի հետ։ 
_Նվազել է պակաս, քան 20%-ով 
_Նվազել է 20-ից 49%-ով 
_Նվազել է 50% կամ ավելի 
_Մնացել է նույնը 
_Աճել է 
_Չգիտեմ/Պատասխան չկա 
 
36. Ո՞րն է ձեր նախընտրելու լեզուն։ 
արաբերեն 
հայերեն 
կանտոներեն 
անգլերեն 
պարսկերեն 
հինդի 
ճապոներեն 
կամբոջերեն 
կորեերեն 
մանդարին 
ռուսերեն 
իսպաներեն 
թագալերեն 
թաիլանդերեն 
վիետնամերեն 
Այլ 
 
Այլ, նշեք․ 
37. Խնդրում ենք ավելի մանրամասն նկարագրել, թե ինչի համար եք օգտագործելու 

ֆինանսական միջոցները, եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել COVID-19-ը։ Համառոտ 
նկարագրության մեջ պետք է նշեք, թե ինչպես եք ծախսելու ֆինանսական միջոցները, եթե ձեզ 
դրամաշնորհ տրամադրվի COVID-19-ի պատճառով ազդեցություն կրած 
գործունեությանհամար։ Դրամաշնորհի գումարը չի կարող ծախսվել որեւէ բանի վրա, որը այս 
հայտի նկարագրության մեջ նշված գործունեության մաս չի կազմում։  

 
38. Ո՞րն է ձեր կազմակերպության EIN համարը։ 
 
 
Վերջին քայլ․ վերանայեք ստորև նշված տեղեկությունները, էլեկտրոնային 
ստորագրություն դրեք և ներկայացրեք ձեր հայտը։ 
Շնորհակալություն այս հայտը լրացնելու համար: Ուղարկելու համար սեղմեք «Ներկայացնել» 
ստորև։ 
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Ընդհանուր բնույթի հարցերի համար պարբերաբար ստուգեք LA COVID-19 Fund էջը՝ LA COVID-19 
հիմնադրամի մասին նորություններ իմանալու համար։ Լրացուցիչ հարցերի համար, որոնք 
պատասխանված չեն «Հաճախակի տրվող հարցեր» (ՀՏՀ) բաժնում, ուղարկեք էլ․ նամակ՝ 
lacovidfund@lisc.org։ Մենք պարբերաբար ստուգում ենք այս էլփոստը և ըստ դրա թարմացնում ՀՏՀ 
բաժինը։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել վարչաշրջանի Աղետների օգնության կենտրոն (Disaster 
Help Center)՝ 833-238-4450 հեռախոսահամարով։ 
 
Տվյալների անվտանգության հետ կապված հարցերի դեպքում ծանոթացեք LISC-ի գաղտնիության 
քաղաքականությանը։ 
 
Այլ ռեսուրսների և ծրագրերի նորությունների համար այցելեք LISC-ի COVID-19 հիմնադրամի էջը։ 
 
Հաստատում․ 
Ներկայացնելով սույն հայտը՝ այն դիտարկելու և դրամաշնորհային միջոցների հատկացման 
վերաբերյալ հետագա որոշում կայացնելու համար, ես՝ ______________________, հաստատում եմ, 
որ թույլ չեմ տվել այս Ծրագրի շրջանակներում փոքր բիզնեսի դրամաշնորհ ստանալու համար 
սահմանված չափանիշներին համապատասխանության առումով իմ տվյալների որևէ էական 
խեղաթյուրում և (կամ) կեղծում: Գիտակցելով իմ պատասխանատվությունը կեղծ 
տեղեկատվություն տրամադրելու համար՝ ես հաստատում եմ, որ, որքանով ինձ հայտնի է, վերը 
նշված տեղեկատվությունն ամբողջական և ճշգրիտ է: Ես հասկանում եմ, որ ԱՄՆ օրենսգրքի Բաժին 
18-ի Հոդված 1001-ի համաձայն, ԱՄՆ կառավարության դեպարտամենտ կեղծ կամ խարդախ 
հայտարարություններ գիտակցաբար և կամավոր ներկայացնելով՝ անձը ծանր հանցանք է 
կատարում, և նրան տրվող աջակցությունը կարող է դադարեցվել:  Խարդախություն կատարելու 
դեպքում իմ ձեռնարկությունն այլևս իրավունք չի ունենա ստանալ փոքր բիզնեսի որևէ 
դրամաշնորհ և կարող է ենթարկվել դաշնային, նահանգային և (կամ) տեղական օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ տույժերի:   
 
Ես նաև հասկանում և հաստատում եմ, որ. 
         
         Նշելով այս վանդակը` ես հաստատում եմ, որ իմ ձեռնարկությունը Սահմանված 
ժամանակահատվածում COVID-19- ի հետ կապված որևէ այլ ֆինանսական օգնություն չի ստացել 
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանից։  
Նշելով այս վանդակը՝ ես համաձայն եմ օգտագործել այս դրամաշնորհային միջոցները միայն 

սույն հայտի մեջ նշված, սահմանված չափանիշներին համապատասխանող գործարար ծախսերի 
համար և հինգ տարի պահպանել բոլոր ստացականները և փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են 
միջոցները նշված նպատակների համար օգտագործելու փաստը: 
 Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստացված դրամաշնորհային միջոցները չեն 

օգտագործվի որևէ դաշնային ծրագրի շրջանակներում, այդ թվում՝ վարձատրության 
պաշտպանության մասին օրենքով (Paycheck Protection Act) նախատեսված վարկային միջոցներով, 
հատուցված կամ հատուցելի ծախսերի գծով վճարումներ կատարելու համար:  

  Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստացված դրամաշնորհային միջոցները չեն 
փոխանցվի, որպես մեկ այլ դրամաշնորհ, որևէ այլ անհատի կամ կազմակերպության:  
 Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ես վերջին յոթ տարվա ընթացքում (ժամանակն 
սկսվում է դատապարտման ամսաթվից) դատապարտված չեմ եղել որևէ հանցագործության 
համար (ներառյալ մեղադրանքը ընդունելու մասին համաձայնություն կամ չվիճարկելու մասին 
հայտարարություն) որևէ նահանգում կամ դաշնային կառավարության օրենսդրության 
համաձայն։ 
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	Դրամաշնորհի հաղթողների ընտրությունը կկատարվի հայտերի ներկայացման առցանց, պատահականացված համակարգի միջոցով: Մեր համայնքների առավել խոցելի ներկայացուցիչներին աջակցելու համար համակարգում առավել մեծ կշիռ կհատկացվի հետևյալ չափանիշներին համապատասխանող հայտա...
	- Կազմակերպություններ, որոնք տեղակայված են ցածր և միջին եկամուտ ունեցող համայնքներում (միջին միջինացված եկամտի («AMI») 80%-ը կամ 50%-ը)։
	- Կազմակերպություններ, որոնք ղեկավարվում կամ պատկանում են վետերաններին։
	- Փոքր բիզնեսներ, որոնց տարեկան համախառն հասույթը $500,000-ից պակաս է։
	- Համայնքներ, որտեղ առողջությանը սպառնացող վտանգների միջակայքն ըստ CalEnviroScreen քարտեզագրման կազմում է 90%+։
	- Սոցիալ-տնտեսական տվյալների համախառն ցուցանիշ՝ ըստ վարչական շրջանի վերահսկողական և քաղաքային խորհրդի շրջանների (այն է՝ աղքատության մակարդակ, կրթական մակարդակ, միջին եկամուտ և այլն)։ Անբարենպաստ գործոններով շրջաններին կհատկացվի առավել մեծ կշիռ:
	- Կազմակերպություններ, որոնք դեռևս COVID-19-ի հետ կապված դրամաշնորհ չեն ստացել Լոս Անջելեսի վարչաշրջանից։
	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող գործունեություն
	Ֆինանսավորման չափանիշներին համապատասխանող է համարվում այն փոքր բիզնեսների գործունեությունը, որոնք COVID-19 համավարակի հետևանքով կունենան բիզնեսի ընդհատում կամ դադարեցում 2021 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 30-ը ժամանակահատվածում («Սահմանված...
	1. COVID-19 համավարակով պայմանավորված փակման հետևանքով բիզնեսի ընդհատման ծախսերը փոխհատուցելուն ուղղված միջոցներ:
	2. Հիմնադրամից վճարումները կարող են օգտագործվել տնտեսական աջակցության համար, եթե որոշվի, որ այդպիսի ծախսերն անհրաժեշտ են: Սա կարող է ներառել, օրինակ, այն փոքր բիզնեսների օգտին տրվող դրամաշնորհները, որոնք կամավոր փակվում են սոցիալական հեռավորության պահ...
	Ստորև բերված ցանկում ներկայացված են սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող գործունեության տեսակներ կամ ապահովագրությամբ ծածկվող ծախսեր.
	1. Medicaid-ի նահանգային մասնաբաժնի ծախսեր.
	2. Ապահովագրությամբ ծածկվող վնաս.
	3. Անձնակազմին տրվող հավելավճարներ՝ բացի վտանգավոր աշխատանքի կամ արտաժամյա աշխատանքի համար վարձատրությունից.
	4. Արձակման նպաստ.
	5. Իրավական (դատական որոշմամբ հաստատված) վճարումներ.
	6. Գույքի հարկեր.
	7. COVID-19-ի հետ կապ չունեցող անհատական գործունեություն/ապրանքներ/ծառայություններ:
	Հայտ ներկայացնելու գործընթաց
	Հայտ ներկայացնելու ձևերը հասանելի կլինեն LISC-ի միջոցով:
	Հայտատուները կարող են դիմել միայն մեկ կազմակերպության համար: Մի քանի բիզնես ունեցող հայտատուները կարող են միայն մեկ հայտ ներկայացնել առավելագույն հասույթ ապահովող բիզնեսի մասով: Յուրաքանչյուր հայտատուի կամ հարկային համար ունեցող ձեռնարկության կարող է ...
	Եթե ձեր փոքր բիզնեսն ընտրվի՝ եզրափակիչ փուլում ներառվելու համար, դուք այդ մասին կտեղեկացվեք էլ. փոստով: Եզրափակիչ փուլում ներառվելը չի երաշխավորում դրամաշնորհի տրամադրումը: Եզրափակիչ փուլ անցնելու դեպքում կպահանջվեն հետևյալ հաստատման փաստաթղթերը․
	1. 2019թ․ կամ 2020թ․ հարկային հայտարարագիր
	2. Գործող կարգավիճակի հաստատում՝ Կալիֆորնիա նահանգի պետքարտուղարի գրասենյակի կայքից
	3. Որակավորված SBDC-ի հետ տեխնիկական աջակցության հանդիպման համար գրանցման ապացույց
	4. DD214 ձև, եթե կազմակերպությունը ղեկավարվում է վետերանի կողմից
	5. Առցանց W-9 ձև
	6. ACH ձև
	Փաստաթղթերը պետք է տրամադրվեն գրավոր ծանուցումից հինգ (5) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե չկան նշված ժամկետի չպահպանման հիմնավոր պատճառներ:  Փաստաթղթերի չտրամադրումը կարող է հիմք ծառայել դրամաշնորհ ստանալու դիմումը մերժելու համար:
	Գաղտնիություն
	Հայտ ներկայացնելու ընթացքում տեղեկատվության տրամադրումը յուրաքանչյուր հայտատուի պարտականությունն է: Հայտատուները պետք է զերծ պահեն LISC-ին, վերջինիս ասոցացված կազմակերպություններին, անդամներին, գործընկերներին և անձնակազմին ցանկացած այնպիսի կորստի, վնա...
	Հայտատուի մասին տեղեկություններ
	Տեղեկատվություն փոքր բիզնեսի մասին
	13. Տեղեկատվություն բիզնեսի հիմնական սեփականատիրոջ մասին (առանց հատուկ գրանշանների, ներառյալ միացման գծիկների)
	16. Տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին
	17. Այլընտրանքային տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին
	Լրացուցիչ տեղեկություններ բիզնես սուբյեկտի մասին
	Աշխատողների թիվը
	Սոցիալ-տնտեսական տվյալներ
	Տեղեկություններ դրամաշնորհի մասին

	Ներկայացնելով սույն հայտը՝ այն դիտարկելու և դրամաշնորհային միջոցների հատկացման վերաբերյալ հետագա որոշում կայացնելու համար, ես՝ ______________________, հաստատում եմ, որ թույլ չեմ տվել այս Ծրագրի շրջանակներում փոքր բիզնեսի դրամաշնորհ ստանալու համար սահմ...
	Ես նաև հասկանում և հաստատում եմ, որ.
	( Նշելով այս վանդակը` ես հաստատում եմ, որ իմ ձեռնարկությունը Սահմանված ժամանակահատվածում COVID-19- ի հետ կապված որևէ այլ ֆինանսական օգնություն չի ստացել Լոս Անջելեսի վարչաշրջանից։
	(Նշելով այս վանդակը՝ ես համաձայն եմ օգտագործել այս դրամաշնորհային միջոցները միայն սույն հայտի մեջ նշված, սահմանված չափանիշներին համապատասխանող գործարար ծախսերի համար և հինգ տարի պահպանել բոլոր ստացականները և փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են միջոցները ն...
	(Նշելով այս վանդակը՝ ես համաձայն եմ օգտագործել այս դրամաշնորհային միջոցները միայն սույն հայտի մեջ նշված, սահմանված չափանիշներին համապատասխանող գործարար ծախսերի համար և հինգ տարի պահպանել բոլոր ստացականները և փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են միջոցները ն...
	( Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստացված դրամաշնորհային միջոցները չեն օգտագործվի որևէ դաշնային ծրագրի շրջանակներում, այդ թվում՝ վարձատրության պաշտպանության մասին օրենքով (Paycheck Protection Act) նախատեսված վարկային միջոցներով, հատուցված կամ ...
	( Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստացված դրամաշնորհային միջոցները չեն օգտագործվի որևէ դաշնային ծրագրի շրջանակներում, այդ թվում՝ վարձատրության պաշտպանության մասին օրենքով (Paycheck Protection Act) նախատեսված վարկային միջոցներով, հատուցված կամ ...
	( Նշելով այս վանդակը՝ ես հաստատում եմ, որ ստացված դրամաշնորհային միջոցները չեն փոխանցվի, որպես մեկ այլ դրամաշնորհ, որևէ այլ անհատի կամ կազմակերպության:

