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 آنجلس لس  ایمنطقھ درخواست کمک ھزینھ از صندوق کووید 
 

تأمین شده است بر اساس    آنجلسلس و شھر  ")  شھرستان("   آنجلسلس کھ سرمایھ آن توسط شھرستان    آنجلسلس   ایمنطقھ صندوق کویوید  
فدرال   امداد ویروس کرونا    -  CARESقانون  بھ مشاغل  ")  CRF("صندوق  اقتصادی  از کوویدبرای کمک   انددیده صدمھ   19-کوچکی کھ 

مالی بھ   ھایکمک.  را اداره خواھند کرد  آنجلسلس کمک مالی صندوق کووید  ")  LISC("شرکت پشتیبانی ابتکارات محلی    . تأسیس شده است
و   کوچک  از    مؤسسات مشاغل  برخوردار  شرایط  واجد  بودجھ،    ھایتوصیھ غیرانتفاعی  بودن  موجود  بھ  توجھ  با   ھای تورالعمل دسنھایی 

نیاز با   ھایفعالیت بھ    تواندمیمالی    ھایکمک   . شودمیداده    برنامھ و ارائھ کلیھ اطالعات و مستندات پشتیبانی مورد  واجد شرایط مرتبط 
  ود شمی شروع  2021واجد شرایط از تاریخ اول ژانویھ  ھایھزینھپرداخت  . کھ زیر ذکر شده است پرداخت شود 19-کووید گیرھمھبیماری 

 . یابدمیادامھ  2021دسامبر  30حداکثر تا  ،و تا پایان مدت مورد توافق
 

 مشاغل واجد شرایط  
مربوط باشد، و مستند   19-بھ وضوح با کووید  این تأثیرات باید  . آمده باشد  بھ وجود  19-مشکالت مالی باید در نتیجھ بروز کووید .1

 . باشد گیریاندازه و قابل 
ناخن، زیبایی،    ھایآرایشگاهمو و زیبایی،    ھایآرایشگاه :  مراقبت شخصی و خرده فروشی مانند   ھایبخش مشاغل کوچک در   .2

الکترولوژی،   پوست،  از  کفش،  ھایمغازهمردانھ،    ھایآرایشگاهمراقبت  لوازم   ھایتعمیرگاه،  ھاشوییخشک تعمیر  یا  خودرو 
مھمانی،    ھایفروشگاه ،  ھافروشی گلخانگی،   نیاز    ھایفروشگاه،  ھانانواییپوشاک،    ھایفروشگاه ،  ھافروشی کتابلوازم مورد 

 . ارزان فروش ھایفروشگاه مراکز فروش مواد غذایی و   /  ھافروشگاه پیراشکی، 
  ع شده است باشدواق آنجلسلس بھ استثنای شھر  آنجلسلس باید یک تجارت آجر و مالت کھ در یک مکان تجاری در شھرستان  .3

ً برای تأیید،   https://lavote.net/apps/precinctsmaps: از این لینک استفاده کنید لطفا
 . باید یک کار باز و فعال باشد .4
 . دالر باشد 1،000،000از مشاغل با درآمد ساالنھ کمتر از   .5
 این شھرستان دریافت نکنند) CRF(جامعھ   آوریتاب صندوق  از 2021از مشاغلی باشند کھ در سال   .6
 . شروع کرده باشد 2019سپتامبر   4فعالیت خود را باید از  .7

 
ود برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد موج.  شوندمی برندگان این کمک ھزینھ از طریق یک سیستم درخواست آنالین و تصادفی انتخاب  

 . در جوامع ما، متقاضیانی کھ از امتیازات زیر برخوردارند وزن بیشتری در این سیستم خواھند داشت
 

 . قرار دارند")  AMI("٪ درآمد میانھ متوسط 50٪ یا 80(کھ در جوامع با درآمد کم و متوسط  واحدھایی -
 . ھستند ھاآنواحدھایی کھ تحت مدیریت جانبازان یا در مالکیت  -
 دالر  500,000مشاغل کوچک با درآمد ناخالص ساالنھ زیر  -
- CalEnviroScreen  دھدمی٪ را نشان 90نقشھ جوامع با دامنھ خطر سالمتی افزون بر . 
ترکیبی   - نمره  اساس  داده شده  ھایدادهبر  اجتماعی  و شورای شھر    اقتصادی  نظارتی شھرستان  مناطق  فقر،  (توسط  نرخ  مانند 

بیشتری را دریافت خواھند   ھایکمک محرومیت ھستند،    ھایمشخصھ مناطقی کھ دارای  )  سطح آموزش، درآمد متوسط و غیره
 . کرد

 اندنکرده را دریافت  آنجلسلس از شھرستان  ۱۹-اشخاصی کھ ھنوز کمک ھزینھ مربوط بھ کووید -
 

 واجد شرایط  یھافعالیت 
کھ از    ایدوره در    19-ی کوویدگیرھمھواجد شرایط برای دریافت کمک باید مربوط بھ مشاغل کوچکی باشند کھ بھ دلیل    ھایفعالیت 

دوره ("  برندمیتجاری یا تعطیلی مشاغل رنج    ھایوقفھ از    یابدمیپایان    2021دسامبر    30و در    شودمی شروع    2021اول ژانویھ  
   "): تحت پوشش

 
-کووید  گیرھمھ بھ علت تعطیالت اجباری در ارتباط با بیماری    کارھاوقوع وقفھ در کسب و    ناشی از   ھایھزینھ مخارج تأمین   .1

19 . 
 

داده شود،    گونھایندر صورتی کھ    .2 استفاده    توانمیمصارف ضروری تشخیص  اقتصادی  برای حمایت  این صندوق  از منابع 
باشد کھ بھ علت رعایت مقررات    ھایکمکشامل    تواندمیمثال این امر    عنوانبھ .  شود بالعوض بھ کسب و کارھای کوچکی 

https://lavote.net/apps/precinctsmaps


HOA.102967912.1  

یا تأثیر شرایط اضطراری بھداشت عمومی کووید تعطیل    فاصلھ اجتماعی داوطلبانھ،  تقاضای مشتری بھ علت   ندشومیکاھش 
 . گردد

 
 : دھدمی را ارائھ  فاقد شرایط الزم  ھایھزینھیا تأمین   ھافعالیتاز  ھایینمونھ لیست زیر  

 .Medicaid  سھام دولت در ھایھزینھ  .1
 . خسارات تحت پوشش بیمھ  .2
 . کاریاضافھ پاداش نیروی کار بھ غیر از پرداخت ھزینھ مخاطره یا   .3
 . حق سنوات  .4
 . قانونی ھایحساب تسویھ   .5
 . مالیات بر مستغالت .6
 . 19-خدمات غیر مرتبط با کووید / کاالھا  / شخصی  ھایفعالیت  .7

 
 فرآیند برنامھ

 . در دسترس قرار خواھد گرفت LISCاز طریق  ھانامھرب این 
 

ً ،  منظوره  چندبرای تشکیالت دارای کسب و کارھای  .  ند برای یک نھاد اقدام کنندتوان می متقاضیان فقط    را بر اساس نوع   تقاضای خود  لطفا
 . یک شناسھ مالیات است ھر کمک ھزینھ فقط مختص یک درخواست کننده و. و یا با بیشترین درآمد تکمیل کنید  کسب و کار

 
داده    عنوانبھ اگر کسب و کار کوچک شما    بھ شما اطالع  ایمیل  از طریق  این موضوع  انتخاب شود،  نھایی  انتخاب شما  .  شودمیبرنده 

 : زیر الزم است  اسناد راستی آزماییبرنده نھایی، ارائھ  عنوانبھ. کندنمیبرنده نھایی اعطای این کمک ھزینھ بھ شما را تضمین  عنوانبھ
 2020یا  2019اظھارنامھ مالیاتی  .1
 وزارت امور خارجھ کالیفرنیا سایتوب اثبات حضور فعال در  .2
 واجد شرایط )مراکز توسعھ مشاغل کوچک(  SBDCاثبات ثبت نام برای قرار مالقات کمک فنی با  .3
4. DD214 پیشکسوتان ھستید،  در صورتی کھ یک نھاد پیشرو 
 W-9فرم آنالین  .5
 ACHفرم  .6

 
 تواند میعدم ارائھ اسناد    . روز کاری از اخطار کتبی ارائھ شود مگر اینکھ شرایط تخفیف وجود داشتھ باشد  )5(مستندات باید ظرف پنج  

 . منجر بھ عدم اعطای کمک گردد
 

 حریم خصوصی  
ابستگان آن،  و،  LISC  محلی  ھایطرحپشتیبانی    متقاضیان، واحدھای.  ارائھ اطالعات در طول مراحل درخواست بر عھده ھر متقاضی است

آن را نسبت بھ ھرگونھ ضرر و زیان، خسارت، ھزینھ و یا مخارج، مربوط بھ استفاده یا کفایت، صحت یا کامل    و کارمندان  شرکااعضا،  
  سیاست ھای حریم خصوصی واحدھای  کسب اطالعات بیشتر بھ  برای  . بودن اطالعات بارگیری شده در فرم را، مسئول نخواھند دانست

 . اطالعات بیشتر . کنندمیاستفاده  FormAssembleوارد شده در این فرم امن از  ھایداده . مراجعھ کنید LISCمحلی  ھایطرح پشتیبانی 
 

 تضاد منافع
والدین،    ،محلی و اعضای خانواده این افراد ھمسر  ھایطرحپشتیبانی    مدیران فعلی، کارمندان ارشد، کارمندان و پیمانکاران واحدھای 

 . واجد شرایط درخواست و یا کسب این امتیاز نیستند) ھانتیجھو  ھانوه و ھمسران فرزندان ھانوه ،ھانوهفرزندان، 
 

 تبلیغات 
اظھارات و سایر   ،متقاضی، نام  / كھ از اطالعات مربوط بھ درخواست کسب و کار    رساندمی بھ اطالع شما    در صورت کسب این امتیاز، 

استفاده شود و ممكن است توسط   ھارسانھ برای اھداف تبلیغاتی در ھمھ اشکال و    تواندمیاطالعات ارائھ شده در طی مراحل اعطای امتیاز  
LISC  با كسب و كار یا حامی مالی برنامھ برای چنین اھدافی  تا زمانی کھ    . متقاضی تماس گرفتھ شود  / و  باید موافقت کنند کھ  متقاضیان 

ی ھابرنامھ عالم این وضعیت بھ عموم شامل ولی نھ محدود بھ تمام  مجاز بھ ا  نشده است،  رسانی  اطالع برای عموم    وضعیت برنده امتیاز
 . ی خبری یا انتشارات محلی نیستندھارسانھ ،ی اجتماعیھارسانھ 

 
 درخواست  راھنمای ارائھ

زیرا اگر قبل از   ،خود را در یک نسخھ پشتیبان جداگانھ ذخیره کنند  ھایپاسخمتقاضیان    ،قبل از تکمیل و ارسال فرم آنالین  شودمی توصیھ   
  ھمچنین ممکن است بھ علت قطع اینترنت شما یا وجود .  ممکن است کار شما ذخیره نشده باشد  ،صفحھ وب را ترک کنید  ،ارائھ درخواست

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close
https://www.formassembly.com/security/#close
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ً یم در درخواست ارسال شده تغییراتی را بپذیریم، توان میچون ما ن . کار خود را از دست بدھید ،سایر مشکالت احتمالی مرورگر وب  آن لطفا
 . را مشاھده خواھید کرد صفحھ تأییدیھ آن ،بعد از پایان موفق این درخواست . را قبل از ارسال با دقت بررسی کنید

 
 وضعیت مالیات خود با یک مشاور مالیاتی مشورت کنیددر صورت دریافت کمک ھزینھ برای تعیین  شودمیھمچنین توصیھ 
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 : موافقم ھاآنو با  امخوانده کھ قوانین و مقررات گفتھ شده در باال را   کنممیمن تصدیق   .1
 خیر _ آری  _ 

 
 آنجلس لس کووید  LISCدرخواست کمک ھزینھ صندوق 

 
 اطالعات مربوط بھ درخواست 

 .2  ً  فعالیت کسب و کار خود را بھ طور خالصھ شرح دھید کلمھ یا کمتر،  50در  لطفا
 

 چھ زمانی کسب و کار شما ایجاد شد؟   .3
 یا قبل از آن  2019سپتامبر  4در _ 
 2019سپتام�ب  4بعد از  _ 

 
 واقع شده است؟  آنجلسلس کسب و کار شما در شھرستان  آیا محل فیزیکی .4

 واقع شده است  آنجلسلس من در شھرستان   محل فیزیکی کسب و کار ،آری_ 
 واقع در خانھ یا از طریق تلفن ھمراه است  ،من یک کسب و کار مجازی کسب و کار  ،خیر

 
 آیا در حال حاضر یک تجارت آزاد و فعال ھستید؟  .5

 آری _  
 خیر _ 

 
ً شما چیست؟  اصلیفعالیت اقتصادی  .6  . از منوی کشویی انتخاب کنید لطفا

 سالن آرایش 
 سالن زیبایی 

 سالن ناخن
 خدمات زیبایی

 خدمات مراقبت از پوست 
 خدمات الکترولوژی 

 آرایشگاه مردانھ 
 مغازه کفاشی

   شوییخشک 
 تعمیرگاه خودرو یا لوازم آن 

 فروشی گل
 فروشگاه لوازم مھمانی

 فروشی کتاب
 فروشگاه پوشاک یا لباس 

 نانوایی 
 فروشگاه پیراشکی  

 بازار مواد غذایی  / فروشگاه 
 ارزان فروش  ھایفروشگاه انواع 

 ھیچ یک از موارد فوق 
 

 ، متقاضی درخواست کمک مالی ھستید؟19-کووید گیرھمھ ناشی از بیماری  ھایوقفھ آیا بھ دلیل از دست دادن شغل یا وجود  .7
 آری _  

 خیر _ 
 

 ؟ایدکرده  آنجلسلس شھرستان  19-مالی از اقدامات امدادی کووید ھایکمک درخواست  گونھھیچآیا شما  .8
 آری _  

 خیر _ 
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این شامل کمک مالی  (بھ کسب و کار کوچک را دریافت کرده است   آنجلسلس شھرستان  ۱۹-کووید ھایکمک  آیا کسب و کار شما قبالً  .9
 ؟ ) شودمی  آنجلسلس ۱۹-از ھر دوره دیگری از صندوق کووید

 آری _  
 خیر _ 

 
 ؟ایدکرده دریافت  19-مالی شغلی شھر خود در رابطھ با اقدامات امدادی کووید ھایکمکآیا کمکی برای کسب و کار خود از منابع  .10

 آری _  
 خیر _ 

 
 : گیردمی زیر قرار  ھایدستھ شما در کدام یک از   آیا کسب و کار .11

 غیرانتفاعی  ھایسازمان •
 تجاری عمومی؛   ھایشرکت  •
 ؛ھاشرکت فرانشیز متعلق بھ   •
سایر مشاغل کھ سھام    ،، وام دھندگان، وام دھندگان خیلی فوری، وام دھندگان خودرو، شرخرھاھابانکمالی، مانند    مؤسسات •

 ؛ رھنی است و سایر نھادھای مشابھ ھایوام در تجارت پول و  ھاآن
 . و سایر نھادھای مشابھ نامھضمانت بیمھ مانند بیمھ عمر، خودرو، خانھ،  ھایشرکت  •
 ؛خصوصی یا اجتماعی ھایباشگاه •
 ؛ھاسمساری   •
 ؛ بینیکفطالع بینی،  •
 شبانھ؛ ھایکلوپ مشروبات الکلی،  ھایفروشگاه  •
 . دھندمیاختصاص  گریالبی ھایفعالیت ٪ یا بیشتر از وقت یا منابع خود را بھ 50کھ   گریالبییا مشاغل  ھاشرکت  •
 . اندمشغول  ھاقمارخانھ بینگو،  ھایسالنقماری مانند  ھایفعالیت مشاغلی کھ بھ    •
 ؛ انبار بار در تریلر و محل انبار کردن اشیاء قراضھ •
 ؛ فروش ھاینمایشگاه  / ماساژ  ھایسالن  •
یا از طریق فروش محصوالت یا خدمات با ماھیت جنسی    / و    دھندمی مشاغلی کھ اجراھای زنده از ھرزگی جنسی را ارائھ    •

 کنندمیھرزه درآمد کسب 
طریق   • از  کھ  انجام  ھای فعالیت مشاغلی  فدرال  یا  ایالتی  قانون  خالف  بر  کھ  نقل  شودمی ی  و  حمل  یا  تولید  فروش،  مانند   ،

 . کنندمی سب درآمد ک ،جواناماری 
 ؛ وکندمی سیاسی حزبی کمک  ھایفعالیت مشاغلی کھ بھ پیشبرد   •
 . اسلحھ یا مھمات ھایفروشگاه  •

 آری _ 
 خیر _ 

 
 

 رابطھ شما با نھاد متقاضی چیست؟  .12
 ) سایر افراد ھستم ،حسابدار رسمی ،من یک کارمند( کنممیمن این را از طرف نھاد تکمیل _ 
 من یک صاحب کسب و کار ھستم_ 

 
 ً  برای ارائھ اطالعات مربوط بھ صاحب اصلی کسب و کار آماده باشید لطفا

 
 
 

 اطالعات مربوط بھ کسب و کار کوچک
 ً   بر اساسصاحبان کسب و کارھای مشاغل متعدد، این درخواست را . فقط برای یک کسب و کار اقدام کنید توانیدمی شما : توجھ کنید لطفا

  . تکمیل کنند خود رامتعلق بھ   کسب و کار ترینبزرگ 
 

 . شناسھ مالیات است ھر کمک ھزینھ فقط مختص یک فرد و
 

 ) مانند خط فاصلھ  ،بدون ھیچ عالمت خاص(اصلی  اطالعات صاحب کسب و کار .13
 : نام



HOA.102967912.1  

 : نام میانی
 : خانوادگی شما ) ھای(نام 

 
 . شودمیدر طی مراحل بررسی درخواست استفاده  LISCاز این ایمیل برای کلیھ ارتباطات  -ایمیل اصلی برای تماس  .14

 ) اختیاری(آدرس ایمیل دیگر برای تماس   14.1
 

 بھترین شماره تلفن برای تماس با متقاضی چیست؟  .15
 شماره تلفن دائمی کسب و کار _ 
 شماره تلفن صاحب کسب و کار _ 

 
 ) خط تیره بدون -فقط اعداد  (شماره تلفن کسب و کار  

 ) بدون خط تیره -فقط اعداد ( شماره تلفن صاحب کسب و کار 
 

 متن با شماره باال با شما ارتباط داشتھ باشد؟  / مجاز است تا در صورت لزوم از طریق پیامک  LISCآیا 
   

 خیر _ 
 

 اطالعات دیگر مربوط بھ کسب و کار  .16
 : سایتوب 

 
 ): توییتر یا اینستاگرام ،بوکفیسمانند ( ی اجتماعی اصلی ھارسانھ آدرس  

 
 : وارد کنیدمانند خط فاصلھ   ،بدون نویسھ خاص  مصداق دارد آن را  )عنوانبھ انجام کسب و کار (  dba اگر(کسب و کار  حقوقی نام 

 
 )سازمان  / موقعیت مکانی فیزیکی کسب و کار(آدرس محل واحد  
 شھرک واحد / شھر  
 سرزمین واحد  / ایالت  
 کد پستی واحد  

 
 

 اطالعات دیگر مربوط بھ واحد کسب و کار  .17
 ؟ کنیدمیآیا مراسالت پستی را از طریق آدرس در فوق ذکر شده واحد دریافت  

 آری _ 
 خیر _ 

 
 ) خیابان، شھر، ایالت، زیپ کد(آدرس پستی دیگر واحد چیست؟  

 اطالعات دیگر مربوط بھ کسب و کار 
 سازمان ساختار  .18
 مالکیت فردی _ 

 ) و غیره Sبزرگ  ھایشرکت و  Cبزرگ  ھایشرکت نھاد انتفاعی، شامل (شرکت بزرگ _  
 شرکت با مسئولیت محدود _ 
 ) عمومی و محدود(سھامی  -
ً  -سایر  -  : مشخص کنید لطفا

 
 : سایر

 
 فعالیت  ھایسال تعداد   .19

 سال  _ کمتر از یک 
 سال  6-2_ 
 سال  3-5_ 
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 سال  6-9_ 
 سال یا بیشتر 10_ 

 
 چھ مقدار بوده است؟  ایدکردهدرآمد ناخالص کسب و کار شما در اظھارنامھ مالیاتی کھ اخیراً اظھار   .20
 دالر  50,000کمتر از _ 

 دالر  50,001تا  99,999
 دالر  100,000  تا 299,000

 دالر  300,000تا  300,000_ 
 دالر  999,999تا  500,000_ 

 دالر 1,000,000  _ باالتر از 
 

 تعداد کل نیروی کار 
ساعت در ھفتھ   35نیروی کار تمام وقت کسانی ھستند کھ  ،این بخش در. زیر مربوط بھ تعداد کل نیروی کار در سازمان شماست سؤاالت 

 . کنندمیساعت در ھفتھ کار   35کسانی ھستند کھ کمتر از   وقت پارهنیروی کار . کنندمییا بیشتر کار 
 

     را استخدام کرده است؟ نیروی کار تمام وقت، مانند شماتا بھ حال چھ تعداد  2020ژانویھ سازمان شما از  ،بھ نظر شما .21
 . را وارد کنید صفر اگر ھیچ نیروی کار تمام وقت وجود ندارد عدد 

 
 

     را استخدام کرده است؟ ، مانند شماوقتپاره نیروی کار تا بھ حال چھ تعداد  2020ژانویھ سازمان شما از  ،بھ نظر شما .22
 . را وارد کنید صفر وجود ندارد عدد   وقتپارهاگر ھیچ نیروی کار 

 
 

     را استخدام کرده است؟ نیروی کار تمام وقت، مانند شماتا بھ حال چھ تعداد  2021ژانویھ سازمان شما از  ،بھ نظر شما .23
 . را وارد کنید صفر اگر ھیچ نیروی کار تمام وقت وجود ندارد عدد 

 
    را استخدام کرده است؟ ، مانند شماوقتپاره نیروی کار تا بھ حال چھ تعداد  2021ژانویھ سازمان شما از  ،بھ نظر شما  .24

 . را وارد کنید صفر وجود ندارد عدد   وقتپارهاگر ھیچ نیروی کار  
 
 

 اقتصادیفعالیت اصلی 
 )یک مورد را انتخاب کنید(شما چیست؟  اصلیفعالیت اقتصادی  .25
 ) فروشندگان غذای سیار و غیره ،ھاکافھ ،ھارستوران ،ھاھتل شامل (  خدمات اسکان و تأمین غذا_ 
معمول پشتیبانی را برای انجام کارھای   ھایفعالیت شامل مؤسساتی کھ  (خدمات اداری و پشتیبانی و مدیریت و پسماند زبالھ و ترمیم _ 

خدمات بھ   ،کردن خدمات مسافرتی و رزرو ،خدمات پشتیبانی تجاری ،شامل خدمات اشتغال ،دھندمیانجام  ھاسازمانروزانھ سایر  
 ) مسکونی ھایساختمان

 )ھاکشیجوجھ یا  ھاباغ ،ھاگلخانھ  ،دامداری ،ھاچراگاه  ،شامل مزارع(  ماھیگیری و شکار ،جنگلداری ،شاورزیک_ 
ھنرمندان ھنرھای نمایشی، مراکز   ،ورزشی ھایتیم ،ھاموزه ،رقص و موسیقی ھایشرکت ،شامل تئاتر(  سرگرمی و تفریحات ،ھنرھا_ 

 ) تناسب اندام و تفریحی و غیره
 ) ی برقی و غیرهکارھا ،کشیلولھ  ،تراشیسنگ  ،پیمانکاران تجاری از قبیل نقاشی ،شامل پیمانکاران عمومی( ساختمان _ 

آموزش ورزش و تفریح و   ،زبان ھایآموزشگاه  ،مھارت و تجارت ،آموزش فني ،شامل مدرسھ ابتدائي و متوسطھ(  خدمات آموزشي_  
 )غیره

بیمھ و   ھایشرکت  گذاریسپردهاعتباری غیر  مؤسسات ،اندازپس  مؤسسات ،اعتباری ھایاتحادیھ ،ھا بانک شامل (امور مالی و بیمھ _ 
 )غیره

خدمات کودک    ،خدمات پرستاری ،انوادهمراکز تنظیم خ ،پزشکان دندانشامل مطب پزشکان و (  بھداشتی و امداد اجتماعی ھایمراقبت _  
 )ھاکودک  مھدو  ،و نوجوان

 )رادیو و غیره یھابرنامھ تھیھ کننده موسیقی و  ،تھیھ کننده فیلم ،شامل ناشران روزنامھ و مجلھ( اطالعات _ 
نظارت و مدیریت نگھداری اوراق بھادار یک شرکت یا تشکیالت    ،شامل مؤسساتی کھ اداره( بازرگانی  ھایبنگاه و   ھاشرکت مدیریت _ 

 )را در اختیار دارند بازرگانی
 ) سفارشی و غیره ھایی خیاط  ،سازندگان شیرینی ،ھا نانوایی ،سازندگان ،ھاکارخانھ شامل ( تولید_ 
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طبیعي استخراج یا قابل    طوربھ شامل تشکیالتي است كھ مواد جامد معدني را ( استخراج معادن و استخراج نفت و گاز  ،معدن کاری_ 
 ) کنندمیاستفاده 

 ،مھندسی و طراحی ،خدمات معماری ،حسابداری و مالیاتی  ،شامل خدمات حقوقی(  خدمات علمی و فنی  ،علمی و فنی ،خدمات تخصصی_ 
 ) خدمات دامپزشکی و غیره ،بازاریابی ،خدمات مشاوره

 ) واسپاریمدیریت دارایی و  ،شامل مدیریت امالک(  واسپاریمستغالت و اجاره و  مالک وا_ 
مراکز فروش گل   /  ھاکودک  مھد  ،افزاریسخت  ھایفروشگاه ، خواربارفروشی ،ھابقالی ،مواد غذایی ھایفروشگاه شامل ( خرده فروشی_ 

 ) پوشاک و غیره ھایفروشگاه  ،فروشندگان ماشین ،ھافروشی کتاب ،ھافروشی  گل ،و گیاه
 ) حمل و نقل افراد برای تماشای مناظر و گشت و گذار  ،شامل حمل و نقل مسافر و بار، انبارداری و ذخیره کاال(  حمل و نقل و انبارداری_ 
 ) و دفع فاضالب رسانی آب ،تأمین بخار  ،گاز طبیعی ،شامل تأمین نیروی برق( و گاز   آب و برق_ 
 )شامل عمده فروشان و توزیع کنندگان(  تجارت عمده فروشی_ 
، ھاآرایشگاه ،آب معدنی ھایچشمھ  ،ناخن و مو ھایسالنخدمات مراقبت شخصی مانند  ،شامل خدمات تعمیر و نگھداری( سایر خدمات _ 

 ) تعمیر عمومی خودرو و غیره ،شوییخشک خدمات نظافت و 
 

 : با کلمھ کلیدی در اینجا جستجو کنید(شما چیست؟ )  صنعت آمریکای شمالی بندیطبقھ سیستم ( NAICSکد  .26
)https://www.naics.com/search/ 

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجتماعی اقتصادی و  ھایداده 
 یک واحد غیرانتفاعی دارد مدیر اجرایی / مربوط بھ صاحب اصلی کسب و کار  اجتماعیاقتصادی  ھایداده بخش بعدی این تحقیق نیاز بھ 

ً . است اختیاریکھ انجام آن   دھیدمیترجیح "غیرانتفاعی را ارائھ دھید یا  / اطالعات مربوط بھ نحوه شناسایی خود صاحب شغل اصلی  لطفا
 . را انتخاب کنید" ندھید ارائھکھ اطالعاتی 

 
 سن .27

 . سال داشتھ باشد  18صاحب کسب و کار باید حداقل  
 _18-24 
- 25-34 
 _35-44 

 _45-54 
 _55-64 
 بھ باال  65_ 
 . مایل بھ جواب دادن نیستم_ 

 
 ) مدیر اجرایی از خود  / چگونگی معرفی صاحب کسب و کار  بر اساس(جنسیت  .28
 زن _ 
 مرد _ 
 دوجنسی _ 
 سایر _ 
 . مایل بھ جواب دادن نیستم_ 

 
 جانباز .29

 ) دارید DD214اگر جواب مثبت است، نیاز بھ ارائھ اطالعات (
 آری _ 
 خیر _ 

https://www.naics.com/search/
https://www.naics.com/search/
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 . مایل بھ جواب دادن نیستم_ 
 

 قومیت  / نژاد  .30
) ً  ) اطالعات مربوط بھ چگونگی معرفی صاحب اصلی کسب و کار از خود را ارائھ دھید لطفا

 سیاه / آمریکایی آفریقایی
 بومی آالسکا  / بومی آمریکا _ 
 آسیایی_ 
 اقیانوس آرام / ھاوایی  بومی جزیره_ 
 التینی  / اسپانیایی _ 
 سفید _ 
 دورگھ _ 
 چند نژادی _ 
 سایر _ 
 . مایل بھ جواب دادن نیستم_ 

 
 اطالعات مربوط بھ این کمک مالی 

31.   ً برای حمایت از کسب و کار خود ممکن است دریافت کنید را مشخص   کنیدمی بینیپیشی را کھ ھای ھزینھ مبلغ دالری  لطفا
 )حرف یا کمتر  100( . کنید

 
32.  ً  ،حقوق و دستمزد کارمندان  ،اخراج کارگران ،ضرر در فروش(بر کسب و کار کوچک خود  گیر   ھمھ ۱۹-نحوه تأثیر کووید لطفا

ً  ،اگر کسب و کار شما درآمد خود را از دست داده است. را توضیح دھید) تعطیلی مشاغل و غیره ،افتاده عقب  ھایقبض زیان   لطفا
 )حرف یا کمتر  100. (تخمین زده شده خود را مشخص کنید

 
 

این امر سازمان شما را از دریافت کمک محروم  (؟ ایدکردهوام دریافت  ) PPP( پرداختنی ھایچک آیا از طریق برنامھ حمایت از   .33
 ). کندنمی

 درخواست و تأیید شده است _ 
 درخواست و رد شده است _ 
 اید نشنیده درخواست شده و جوابی از آن_ 
 اید ده رکن  درخواست_ 

 
این امر سازمان شما را از دریافت کمک محروم  (؟ ایدکرده وام دریافت ) EIDL(  آیا از طریق برنامھ وام برای فاجعھ اقتصادی .34

 ). کندنمی
 درخواست و تأیید شده است _ 
 درخواست و رد شده است _ 
 اید نشنیده درخواست شده و جوابی از آن_ 
 اید کرده ن  درخواست_ 

 
 چگونھ است؟  2020ژانویھ   در مقایسھ با 2021آوریل  درآمد خالص شما در   / درآمد  ،دانیدمیتا جایی کھ  .35
 کاھش یافتھ است % 20کمتر از _ 
 کاھش یافتھ است % 49تا  20بین _ 
 و بیشتر کاھش یافتھ است % 50تا _ 
 بدون تغییر باقیمانده است_ 
 افزایش یافتھ است _ 
 بدون پاسخ / اطالعی ندارم_ 

 
 زبان مورد نظر شما چیست؟  .36

 عربی
 ارمنی

 کانتونی 
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 انگلیسی
 فارسی 
 ھندی
 ژاپنی
 خمر 
 ای کره

 ماندارین 
 روسی 

 اسپانیایی 
 تاگالوگ
 تایلندی 
 ویتنامی 

ً سایر، _   : مشخص کنید لطفا
 
 
 
 

 ً داشتھ است توضیح دھید: در این توضیح مختصر باید  19-و تأثیری کھ کووید ھاکمک جزئیات بیشتری درباره تأثیرات استفاده از این  لطفا
. وجوه  شودمی بھ شما کمک ھزینھ اعطا شود، این کمک ھزینھ چگونھ ھزینھ  19-تحت تأثیر کووید ھایفعالیت مشخص شود کھ اگر برای  

 زینھ شود. کمک ھزینھ نباید برای ھیچ موردی کھ بخشی از شرح فعالیت این برنامھ نیست، ھ
 

 
 واحد شما چیست؟ ) شناسایی مالیاتی فدرال( EINشماره   .37

 
 

ً مرحلھ نھایی:   بھ صورت الکترونیکی امضا کنید و درخواست خود را ارسال کنید:  ،اطالعات زیر را مرور کنید لطفا
ً با تشکر از شما برای تکمیل درخواست خود.   " کلیک کنید.Submitبرای تکمیل ارسال درخواست خود بر روی دکمھ " لطفا

 
ً مراجعھ کنید.   LA COVID-19 Fundپیوستھ بھ   آنجلسلس  19-اطالع از بروز رسانی صندوق کووید عمومی و سؤاالتبرای طرح    لطفا

ایمیل  این ما ایمیل بزنید. lacovidfund@lisc.org ،پاسخ داده نشده است بھ ھاآنبرای سؤاالت دیگری کھ در قسمت سؤاالت متداول بھ 
  -238- 4450با شماره تلفن توانیدمیما ھمچنین  ش .کنیممی خود را بر اساس آن بھ روز   متداول سؤاالتو  کنیممی را پیوستھ پی گیری 

 . بھ فاجعھ شھرستان تماس بگیرید کمک با مرکز833
 

ً  ،ھاداده برای سؤاالت مربوط بھ امنیت   مراجعھ کنید.  LISCبھ سیاست محرمانگی  لطفا
 

 مراجعھ کنید LISC’s COVID-19 Fund page  بھ  ،ی اضافیھابرنامھمنابع و  رسانی روز بھ برای 
 

 : تصدیق
کھ برای  کنممیتأیید ، بعدی ھایکمک با ارائھ این درخواست برای بررسی و ھرگونھ اعطای ______________________  جانباین

من با علم بھ . امنکرده یا جعل صالحیت خود ارائھ  / مطلب نادرست و  گونھھیچاخذ کمک مالی کسب و کار کوچک تحت این برنامھ 
بخش   ،18من مطلع ھستم کھ بر اساس عنوان . العات فوق در حد توان من کامل و دقیق استکھ اط دھممی مجازات شھادت دروغ گواھی 

و متقلبانھ آگاھانھ و دانستھ بھ   بھ دلیل اظھارات جعلی تواندمی کھ شخص مجرم بھ بزه و ھمکاری  کندمیقانون ایاالت متحده بیان   1001
شناختھ شوم، واحد کسب و   برداریکاله مجرم بھ ارتکاب  عنوان بھاگر من  . یک وزارت دولت ایاالت متحده از دریافت کمک محروم گردد

  ،دیگری کھ توسط قانون فدرال ھایمجازات من دیگر حق دریافت کمک مالی برای مشاغل کوچک را نخواھد داشت و ممکن است با  کار
   . شوم یا محلی وضع شده است روبرو / ایالت و 

 
 : کھ کنممیمن ھمچنین درک و گواھی 

      
       آنجلسلس از شھرستان  19-من ھیچ کمک مالی مرتبط با کووید کھ واحد کسب و کار کنممیتأیید  ،در این کادر گذاری  عالمتبا، 

 . در دوره تحت پوشش دریافت نکرده است آنجلسلس یا مرجع توسعھ شھرستان  آنجلسلس شھر 
 مربوط بھ مشاغل   ھایھزینھ کھ از این گونھ وجوه اعطایی فقط برای  کنممی موافقت  ،ردر این کاد گذاری  عالمتبا  جانب این
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را بھ مدت پنج  کندمی واجد شرایط را ثابت  ھایھزینھ واجد شرایط مندرج در این برنامھ استفاده کنم و ھرگونھ رسید و اسناد کھ استفاده از 
 سال حفظ کنم. 

 فدرال  ی کھ تحت ھرگونھ برنامھ ھای ھزینھ کھ از ھیچ گونھ کمک دریافتی برای پرداخت  کنممیتأیید  ،در این کادر گذاری عالمتبا
 مانند وام قانون حمایت از فیش حقوقی پرداخت شده و پرداخت خواھد شد، استفاده نخواھد شد. 

   کمک دریافتی بھ ھیچ فرد یا نھاد دیگری منتقل نخواھد شد گونھھیچکھ  کنممیتأیید  ،در این کادر گذاری عالمتبا . 
 ارتکاب جرم در ھر    کھ محکومیت ندارم (مانند ھمکاری با دادستان یا ادعای عدم سوء سابقھ) کنممیتأیید  ،با عالمت زدن در این جعبھ

 . شودمی) تعیین گذردمیایالت یا طبق قوانین دولت فدرال در ھفت سال گذشتھ (مدت زمانی کھ از تاریخ محکومیت 
 

 
 


	برندگان این کمک هزینه از طریق یک سیستم درخواست آنلاین و تصادفی انتخاب میشوند. برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد موجود در جوامع ما، متقاضیانی که از امتیازات زیر برخوردارند وزن بیشتری در این سیستم خواهند داشت.
	- واحدهایی که در جوامع با درآمد کم و متوسط (80٪ یا 50٪ درآمد میانه متوسط ("AMI") قرار دارند.
	- واحدهایی که تحت مدیریت جانبازان یا در مالکیت آنها هستند.
	- مشاغل کوچک با درآمد ناخالص سالانه زیر 500,000 دلار
	- CalEnviroScreen نقشه جوامع با دامنه خطر سلامتی افزون بر 90٪ را نشان میدهد.
	- بر اساس نمره ترکیبی دادههای اقتصادی اجتماعی داده شده توسط مناطق نظارتی شهرستان و شورای شهر (مانند نرخ فقر، سطح آموزش، درآمد متوسط و غیره) مناطقی که دارای مشخصههای محرومیت هستند، کمکهای بیشتری را دریافت خواهند کرد.
	- اشخاصی که هنوز کمک هزینه مربوط به کووید-۱۹ از شهرستان لسآنجلس را دریافت نکردهاند
	فعالیتهای واجد شرایط
	فعالیتهای واجد شرایط برای دریافت کمک باید مربوط به مشاغل کوچکی باشند که به دلیل همهگیری کووید-19 در دورهای که از اول ژانویه 2021 شروع میشود و در 30 دسامبر 2021 پایان مییابد از وقفههای تجاری یا تعطیلی مشاغل رنج میبرند ("دوره تحت پوشش"):
	1. مخارج تأمین هزینههای ناشی از وقوع وقفه در کسب و کارها به علت تعطیلات اجباری در ارتباط با بیماری همهگیر کووید-19.
	1. مخارج تأمین هزینههای ناشی از وقوع وقفه در کسب و کارها به علت تعطیلات اجباری در ارتباط با بیماری همهگیر کووید-19.
	2.  در صورتی که اینگونه مصارف ضروری تشخیص داده شود، میتوان از منابع این صندوق برای حمایت اقتصادی استفاده شود. بهعنوان مثال این امر میتواند شامل کمکهای بلاعوض به کسب و کارهای کوچکی باشد که به علت رعایت مقررات فاصله اجتماعی داوطلبانه، یا کاهش تقاضا...
	لیست زیر نمونههایی از فعالیتها یا تأمین هزینههای فاقد شرایط لازم را ارائه میدهد:
	1.  هزینههای سهام دولت در Medicaid.
	2.  خسارات تحت پوشش بیمه.
	3.  پاداش نیروی کار به غیر از پرداخت هزینه مخاطره یا اضافهکاری.
	4.  حق سنوات.
	5.  تسویه حسابهای قانونی.
	6. مالیات بر مستغلات.
	7. فعالیتهای شخصی / کالاها / خدمات غیر مرتبط با کووید-19.
	فرآیند برنامه
	این برنامهها از طریق LISC در دسترس قرار خواهد گرفت.
	متقاضیان فقط میتوانند برای یک نهاد اقدام کنند. برای تشکیلات دارای کسب و کارهای چند منظوره، لطفاً تقاضای خود را بر اساس نوع کسب و کار و یا با بیشترین درآمد تکمیل کنید. هر کمک هزینه فقط مختص یک درخواست کننده و یک شناسه مالیات است.
	اگر کسب و کار کوچک شما بهعنوان برنده نهایی انتخاب شود، این موضوع از طریق ایمیل به شما اطلاع داده میشود. انتخاب شما بهعنوان برنده نهایی اعطای این کمک هزینه به شما را تضمین نمیکند. بهعنوان برنده نهایی، ارائه اسناد راستی آزمایی زیر لازم است:
	1. اظهارنامه مالیاتی 2019 یا 2020
	2. اثبات حضور فعال در وبسایت وزارت امور خارجه کالیفرنیا
	3. اثبات ثبت نام برای قرار ملاقات کمک فنی با SBDC (مراکز توسعه مشاغل کوچک)واجد شرایط
	4. DD214 در صورتی که یک نهاد پیشرو پیشکسوتان هستید،
	5. فرم آنلاین W-9
	6. فرم ACH
	مستندات باید ظرف پنج (5) روز کاری از اخطار کتبی ارائه شود مگر اینکه شرایط تخفیف وجود داشته باشد. عدم ارائه اسناد میتواند منجر به عدم اعطای کمک گردد.
	حریم خصوصی
	ارائه اطلاعات در طول مراحل درخواست بر عهده هر متقاضی است. متقاضیان، واحدهای پشتیبانی طرحهای محلی LISC، وابستگان آن، اعضا، شرکا و کارمندان آن را نسبت به هرگونه ضرر و زیان، خسارت، هزینه و یا مخارج، مربوط به استفاده یا کفایت، صحت یا کامل بودن اطلاعات با...
	اطلاعات مربوط به درخواست
	اطلاعات مربوط به کسب و کار کوچک
	13. اطلاعات صاحب کسب و کار اصلی (بدون هیچ علامت خاص، مانند خط فاصله)
	16. اطلاعات دیگر مربوط به کسب و کار
	17. اطلاعات دیگر مربوط به واحد کسب و کار
	اطلاعات دیگر مربوط به کسب و کار
	تعداد کل نیروی کار
	دادههای اقتصادی و اجتماعی
	اطلاعات مربوط به این کمک مالی

	اینجانب ______________________ با ارائه این درخواست برای بررسی و هرگونه اعطای کمکهای بعدی، تأیید میکنم که برای اخذ کمک مالی کسب و کار کوچک تحت این برنامه هیچگونه مطلب نادرست و / یا جعل صلاحیت خود ارائه نکردهام. من با علم به مجازات شهادت دروغ گواه...
	من همچنین درک و گواهی میکنم که:
	(با علامت گذاری در این کادر، تأیید میکنم که واحد کسب و کار من هیچ کمک مالی مرتبط با کووید-19 از شهرستان لسآنجلس، شهر لسآنجلس یا مرجع توسعه شهرستان لسآنجلس در دوره تحت پوشش دریافت نکرده است.
	(با علامت گذاری در این کادر، تأیید میکنم که واحد کسب و کار من هیچ کمک مالی مرتبط با کووید-19 از شهرستان لسآنجلس، شهر لسآنجلس یا مرجع توسعه شهرستان لسآنجلس در دوره تحت پوشش دریافت نکرده است.
	( این جانب با علامت گذاری در این کادر، موافقت میکنم که از این گونه وجوه اعطایی فقط برای هزینههای مربوط به مشاغل واجد شرایط مندرج در این برنامه استفاده کنم و هرگونه رسید و اسناد که استفاده از هزینههای واجد شرایط را ثابت میکند را به مدت پنج سال حف...
	( این جانب با علامت گذاری در این کادر، موافقت میکنم که از این گونه وجوه اعطایی فقط برای هزینههای مربوط به مشاغل واجد شرایط مندرج در این برنامه استفاده کنم و هرگونه رسید و اسناد که استفاده از هزینههای واجد شرایط را ثابت میکند را به مدت پنج سال حف...
	(با علامت گذاری در این کادر، تأیید میکنم که از هیچ گونه کمک دریافتی برای پرداخت هزینههایی که تحت هرگونه برنامه فدرال مانند وام قانون حمایت از فیش حقوقی پرداخت شده و پرداخت خواهد شد، استفاده نخواهد شد.
	(با علامت گذاری در این کادر، تأیید میکنم که از هیچ گونه کمک دریافتی برای پرداخت هزینههایی که تحت هرگونه برنامه فدرال مانند وام قانون حمایت از فیش حقوقی پرداخت شده و پرداخت خواهد شد، استفاده نخواهد شد.
	( با علامت گذاری در این کادر، تأیید میکنم که هیچگونه کمک دریافتی به هیچ فرد یا نهاد دیگری منتقل نخواهد شد.

