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کلیات پروگرام
و راھنمای درخواست

)21-13-09بررسی (

.اداره میشودCalOSBAبودیجھ این پروگرامھا توسط ایالت کلیفورنیا تمویل و توسط 

برای کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا19-پروگرام کمک بالعوض کووید
پروگرام مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی
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ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم

.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مقدمھ
:پروگرام قابل دسترس خواھد بود) 2(بودیجھ در دو 

برای کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا19-پروگرام کمک بالعوض کووید1.
از کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا کھ برای پروگرام کمک ") 1پروگرام ("

کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا درخواست داده اند یا 19-بالعوض کووید
.درخواست خواھند کرد، حمایت خواھد کرد

از مؤسسات فرھنگی ") 2پروگرام ("پروگرام مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی2.
غیرانتفاعی واجد شرایط کلیفورنیا حمایت خواھد کرد کھ بعنوان نھادھای 

راجستر شده اند و معیارھای کسب و کارھای کوچک ) c)(3(501غیرانتفاعی 
را پوره میکنند، اما محدودیتی در عایدات ناخالص 1واجد شرایط در پروگرام 

این 8قرار میگیرند کھ در صفحھ NAICSساالنھ ندارند و جزو یکی از کودھای 
.راھنما مشخص شده است

9دوره 8دوره 7دوره 
1پروگرام 2پروگرام 1پروگرام پروگرام

2021سپتمبر 20219آگست 202127آگست 3تاریخ شروع

2021سپتمبر 202130سپتمبر 202130سپتمبر 16تاریخ ختم

درخواست کنندگان واجد 
شرایط

فقط درخواست کنندگان لست انتظار
رایطی فقط در دسترس درخواست کنندگان واجد شاین دوره بستھ بوده و 

فقط درخواست -است کھ در دوره ھای قبلی در لست انتظار بودند
.کنندگان فعلی انتخاب خواھند شد

فقط مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی
واجد فقط مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی با ھر اندازه درآمد کھ معیارھای

.شرایط بودن را پوره کنند

کسب و کارھای انتفاعی و سازمان ھای غیرانتفاعی
ه یا سازمان ھای غیرانتفاعی کھ در دور/کسب و کارھای کوچک و1.

)بدون ضرورت بھ درخواست مجدد(ھای قبلی انتخاب نشده اند 
ه درخواست کنندگان جدید کھ معیارھای واجد شرایط بودن را پور2.

ی درخواست کنندگان جدید باید در ویبسایت درخواست(میکنند 
)بدھند

پذیرش درخواستی ھای 
جدید؟

بلھبلھنخیر
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ی بھ معنای کسب و کار یا سازمان غیرانتفاع"کسب و کارھای کوچک واجد شرایط"
الی از است کھ تمام معیارھای ذیل را پوره میکند و این مسئلھ توسط دفتر یا نماینده م

طریق بررسی کاھش درآمد، دیگر کمک ھای دریافتی، سابقھ اعتباری، اظھارنامھ 
:مالیاتی و اعتبار حساب بانکی تأیید شده است

:و یکی از موارد ذیل•
o ،کارمند، کمپنی نوع 1099مالک انحصاری، قراردادی مستقلC کمپنی ،

سھامی ، کوپراتیف، کمپنی محدود المسئولیت، شرکت سھامی یا شرکتSنوع 
محدود، با درآمد ناخالص ساالنھ حداکثر دو میلیون و پنجصد ھزار دالر 

، در سال مالیاتی )دالر1,000(، اما حداقل ھزار دالر )دالر2,500,000(
2019.

o 501نھاد غیرانتفاعی راجستر شده(c)(3)،501(c)(6) 501، یا(c)(19) با ،
2,500,000(درآمد ناخالص ساالنھ حداکثر دو میلیون و پنجصد ھزار دالر 

.2019، در سال مالیاتی )دالر1,000(، اما حداقل ھزار دالر )دالر
.شروع بھ کار کرده است2019جون 1قبل از •
در در حال حاضر فعال و در حال کار است یا پالن  مشخصی برای بازگشایی خود•

.مجدد کسب و کارھا را بدھد-زمانی دارد کھ دولت اجازه باز شدن

و محدودیت ھای ایمنی و صحت مربوطھ، مانند وقفھ در کسب 19-تحت تأثیر کووید•
.قرار گرفتھ است19-و کارھا یا تعطیلی کسب و کارھا ناشی از شیوع کووید

، و 990یا فورمھ 2019اسناد سازمانی مورد ضرورت از جملھ اظھارنامھ مالیاتی •
در صورت ضرورت یک کاپی از دوسیھ ثبت رسمی در نزد سکرتر ایالت یا

می اساسنامھ، تصدیق موسسھ، راجستر رس) اما نھ محدود بھ(شاروالی محلی بشمول 
.نام، یا جواز کسب و کار صادر شده توسط دولت را ارائھ میکند

یک شکل قابل قبول از کارت ھویت عکسدار صادر شده توسط دولت را ارائھ •
.میدھد

.نھاد، محل یا شعبھ ای با بلندترین درآمد در یک گروه است•

فورنیا کسب و کارھای کوچک واجد شرایط باید آدرس فیزیکی داشتھ باشند و در کلی
ر خواھد فعالیت کنند کھ این مسئلھ از طریق اظھارنامھ ھای مالیاتی کسب و کارھا معتب

د، واجد اگر در اظھارنامھ مالیاتی کسب و کار شما آدرس کلیفورنیا ذکر نشده باش. بود
.شرایط شناختھ نخواھید شد

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

تعاریف
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)  3)(c)501بھ معنای یک نھاد غیرانتفاعی "موسسھ فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط"
واجد شرایط را پوره میکند اما درآمد کسب و کارھای کوچکاست کھ معیارھای 

ی صنعت ناخالص ساالنھ آن محدودیتی نداشتھ و تحت یکی از کودھای سیستم صنف بند
:امریکای شمالی زیر قرار میگیرد

فروشندگان آثار ھنری؛-453920•
کمپنی ھای تیاتر و تاالرھای تیاتر؛-711110•
کمپنی ھای رقص؛-711120•
گروه ھای موسیقی و ھنرمندان؛-711130•
سایر کمپنی ھای ھنرھای نمایشی؛-711190•
ز ترویج کنندگان ھنرھای نمایشی، ورزش و رویدادھای مشابھ با مراک-711310•

فعالیت؛
ترویج کنندگان ھنرھای نمایشی، ورزش و رویدادھای مشابھ بدون -711320•

مراکز فعالیت؛
ر نمایندگان و مدیران ھنرمندان، ورزشکاران، سرگرم کنندگان و سای-711410•

چھره ھای عمومی؛
ھنرمندان، نویسندگان و مجریان مستقل؛-711510•
موزیم ھا؛-712110•
مکانھای تاریخی؛-712120•
باغ وحش ھا و باغ ھای گیاه شناسی؛ یا-712130•
پارک ھای طبیعی و سایر مؤسسات مشابھ-712190•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

تعاریف
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ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم

.اداره میشودCalOSBAتوسط 

تعاریف
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ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم

.اداره میشودCalOSBAتوسط 

ساختار تمویل بودیجھ
Lendistryبر اساس مقدار درآمد ناخالص ساالنھ، سھ مورد اعطای کمک را در اختیار شما قرار میدھد:

درآمد ناخالص کسب و کارھای واجد شرایط
)2019سال مالیاتی (

مبلغ قابل اعطا برای 
ھر کسب و کار

درآمد ناخالص ساالنھ
دالر100,000دالر تا 1,000

کمک بالعوضدالر 5,000

درآمد ناخالص ساالنھ بیشتر از
دالر1,000,000دالر تا 100,000

کمک بالعوضدالر 15,000

درآمد ناخالص ساالنھ بیشتر از

دالر2,500,000دالر تا 1,000,000

کمک بالعوضدالر 25,000
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کسب و کارھای بدون مکان فیزیکی در کلیفورنیا•

)   19)(c)501یا ) 501(c)(6،(3)(c)501کسب و کارھای غیر انتفاعی کھ براساس•
.راجستر نشده اند

یا دفترھای رسمی انتخاب شده) غیر از قبایل بومی امریکا(نھادھای دولتی •

ال میباشند کسب و کارھایی کھ اساساً در حصۀ فعالیت ھای سیاسی یا البی گری فع•
یا ) c)(3)،501(c)(6(501صرف نظر از اینکھ آیا چنین نھادھایی واجد شرایط (

501)c)(19  (ھستند یا نخیر.

Eکسب و کارھای منفعل، کمپنی ھای سرمایھ گذاری و سرمایھ گذارانی کھ جدول•
را در اظھارنامھ ھای مالیاتی شخصی خود خانھ پوری میکنند

ایط صرف نظر از این کھ آیا این نھادھا واجد شر(کلیساھا و سایر مؤسسات مذھبی •
501(c)(3)،501(c)(6 ( 501یا(c)(19  (بغیر از مکاتب، مراکز)ھستند یا نخیر ،

بیشتر ) 1(مراقبت از اطفال یا سایر کسب و کارھای وابستھ بھ تحصیل در زمانیکھ 
درآمد ناخالص ساالنھ از مکتب، مرکز مراقبت از اطفال یا کسب و % 50از 

کمک بالعوض فقط برای مصارف و مخارج ) 2(کارھای تعلیمی بھ دست بیاید و 
ھای تعلیمی قابل قبول کھ مستقیماً بھ مکتب، مراقبت از اطفال یا سایر کسب و کار

رای مربوط میشود، مورد استفاده قرار میگیرد و ھیچ قسمتی از کمک بالعوض ب
مفاد نورمال یا مخارج کلی کلیسا یا سایر مؤسسات مذھبی استفاده نمیشود

انک کسب و کارھای مالی کھ عمدتاً در زمینھ قرضھ دھی فعالیت میکنند، مانند ب•
ھا، کمپنی ھای مالی و کمپنی ھای صدور فاکتور

التی یا کسب و کارھایی کھ ھرنوع فعالیت غیرقانونی بر اساس قوانین فدرال، ای•
محلی را انجام میدھند

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کسب و کارھای غیرواجد شرایط
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ای کسب و کارھای دارای ماھیت سکسی ھرزگی، بشمول کسب و کارھایی کھ اجر•
زنده دارای ماھیت سکسی ھرزگی را ارائھ میدھند و کسب و کارھایی کھ بھ طور

وش مستقیم یا غیرمستقیم بیشتر از حداقل درآمد ناخالص خود را از طریق فر
محصوالت یا خدمات یا ارائھ ھرنوع تصویر یا نمایش دارای ماھیت سکسی 

ھرزگی حصول میکنند

لھ دارند کسب و کارھایی کھ در ھرگونھ فعالیت اجتماعی نامطلوب یا فعالیتی مداخ•
ارھای کھ ممکن است دارای ماھیتی شکارگرانھ در نظر گرفتھ شوند مانند کسب و ک

کرایھ بھ شرط تملیک و کسب و کارھای نقد کننده چک

دود کسب و کارھایی کھ حمایت خود را بھ ھر دلیلی بغیر از ظرفیت خودشان، مح•
میکنند

کسب و کارھای احتکار آمیز•

§ .13C.F.Rاین اصطالح در " (وابستھ"کمپنی ھای • )تعریف شده است121.103

نھادھای چند کسب و کاری، شعبات، مکان ھا و غیره واجد شرایط چندین مرتبھ•
سب و اعطای کمک بالعوض نیستند و فقط یک مرتبھ اجازه دارند جھت استفاده ک

کارھای کوچک واجد شرایط خود با باالترین درآمد درخواستی بدھند

حقوق صاحبان سھام % 10کسب و کارھایی کھ ھریک از مالکان آنھا با بیشتر از •
در سھ سال گذشتھ محکوم شده یا علیھ آن مالک حکم مدنی صادر شده یا ھر) 1(

برای ) از جملھ حکم مشروط قبل از محاکمھ(نوع حکم رھایی یا عفو مشروط 
ا ارتکاب جرم فریبکاری یا جرم جزایی در مورد حصول، تالش برای حصول ی

در یک معاملھ دولتی؛ ) فدرال، ایالتی یا محلی(انجام معاملھ یا قرارداد عمومی 
س، سرقت، نقض قوانین فدرال یا ایالتی ضدانحصار یا ترتیب دادن یا ارتکاب اختال

جعل، رشوه، ارائھ اسناد کذب یا تخریب اسناد، اظھارات کذب، یا دریافت اموال
در حال حاضر بھ جرم جزایی یا مدنی ) 2(سرقت شده، صادر گردیده است، یا 

تکاب بھ دلیل ار) فدرال، ایالتی یا محلی(دیگر طرح شده توسط یک نھاد دولتی، 
فوق متھم است) 1(ھریک از جرائم ذکر شده در فقرۀ 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کسب و کارھای غیرواجد شرایط
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:1پروگرام 
7دوره 
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کھ در فقط در دسترس درخواست کنندگان واجد شرایطی استاین دوره بستھ بوده و •
ب خواھند فقط درخواست کنندگان فعلی انتخا-دوره ھای قبلی در لست انتظار بودند

.شد
o درخواست کنندگان واجد -پورتال ثبت درخواست وجود نخواھد داشت

.شرایط ضرورت بھ ارائھ درخواست مجدد ندارند
oدر این دوره درخواست ھای جدید پذیرفتھ نمیشود.

ی و درخواست کنندگان واجد شرایط انتخاب میشوند و سپس پروسھ اعتبارسنج•
کمک انتخاب بھ منزلھ تأیید یا اعطای. بررسی صحت معلومات آنھا ادامھ پیدا میکند

.  نیست

، تھیھ کارت امتیاز و توزیع Lendistryکمیتھ ای متشکل از اعضای تیم داخلی •
ی جغرافیایی را مطابق بھ اصول اولویت دھندۀ این پروگرام، از جملھ محدودیت ھا

ضعیت ، و"طرح کلیفورنیا برای اقتصاد مصئونتر"صحی و ایمنی کووید بعد از 
س ، تأیید میکند کھ در این آدر"ماندن در خانھ"ناحیھ محلی و حکم منطقھ ای جدید 

./https://covid19.ca.gov/safer-economy:قابل مشاھده است

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کلیات: 7دوره 

مرحلھ تحت رسیدگی قرار ) 2(درخواست درخواست کنندگان واجد شرایط در دو •
:میگیرد
o دیق درخواست کنندگان اسناد مالی مورد نظر، اسناد شناسایی و تص: 1مرحلھ

.  نندکسب و کار را جھت تأیید صحت و درستی معلومات ارائھ شده آپلود میک

o د از درخواست کنندگانی کھ برای دریافت بودیجھ تأیید شده ان: 2مرحلھ
.  نندخواستھ میشود اسناد بیشتری را برای پرداخت کمک بالعوض ارائھ ک

•Lendistryکارھای کمک ھای مالی را بھ نمایندگی از ایالت کلیفورنیا بین کسب و
.واجد شرایط و سازمان ھای غیرانتفاعی واجد شرایط توزیع میکند

•Lendistry قسمی تنظیم خواھد کرد تا فورمھ ھای مالیاتی مربوطھ بھ کمک
.گیرندگان تحویل داده شود

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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:ضرور است1معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
.یک کاپی از تصدیق درخواست امضا شده1.
فقط بھ فارمت -) 2019(تمام صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

PDFارائھ میشود.
فقط بھ یک شکل قابل قبول از کارت شناسایی عکسدار صادر شده توسط دولت کھ3.

.ارائھ میشودPDFفارمت 
1,000شواھد قابل قبول مربوط بھ حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کھ نباید کمتر از 4.

.دالر در سال باشد

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مستندات مورد ضرورت: 7دوره 
شرایط اضافی برای کسب و کارھایی کھ واجد شرایط دانستھ شوند

ت اضافی درخواست کنندگان بعد از انتخاب جھت دریافت بودیجھ، مکلف بھ ارائھ مستندا
.ودبھ شرح زیر ھستند و مجدداً صحت معلومات ارائھ شده آنھا بررسی و تأیید میش

:ضرور است2معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
، و در صورت 990یا فورمھ 2019اسناد موسسھ، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی 1.

کھ باید (ضرورت یک کاپی از دوسیھ ثبت رسمی نزد سکرتر ایالت کلیفورنیا 
موارد یا شاروالی محلی برای کسب و کار شما مانند یکی از) برابر با اصل باشد

:ارائھ شودPDFزیر کھ فقط باید بھ فارمت 
اساسنامھ•
تصدیقنامھ سازمان•
رسمی نام) ثبت(راجستر •
مالکان انحصاری بدون نام (جواز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)رسمی
رین درمورد درخواست کنندگان نھادھای غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کاپی از آخ2.

.نھاد مربوطھIRSنامھ معافیت مالیاتی 
ی مورد تأیید حساب بانکی از طریق ثبت نام الکترونیکی یا سایر مراحل بررس3.

.تأیید
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ن حفظ مساوات ا�الی� و اول��ت بندی براساس مع�ارهای ز�ر و تا حد مجاز براساس قواننی
:فدرال انجام خواهد شد

طرح "بعد از 19-توزیع جغرافیایی بر اساس محدودیت ھای صحی و ایمنی کووید1.
ماندن در "، وضعیت ناحیھ و حکم منطقھ ای جدید "کلیفورنیا برای اقتصاد ایمن تر

".خانھ

، بشمول سکتورھای صنعتی کھ از این شیوع پاندمیک بیشتر از ھمھ متاثر شده اند2.
ای آنھایی کھ در ذیل کودھای سیستم صنف بندی صنعت امریک) اما نھ محدود بھ(

:شمالی قرار میگیرد کھ با این اعداد شروع میشود
خدمات تحصیلی-61•
.ھنر، سرگرمی و تفریح-71•
.خدمات مسکن و غذا-72•
.تولید پوشاک-315•
.فروشگاه ھای پوشاک و لوازم پوشاک-448•
.فروشگاه ھای لوازم ورزشی، سرگرمی، آالت موسیقی و کتابفروشی ھا-451•
.ترانزیت و تراسنپورتیشن زمینی مسافر-485•
.تراسنپورتیشن مناظر دیدنی-487•
.صنایع فلمبرداری و ثبت صدا-512•
.خدمات شخصی و خشکشویی-812•
انتشار روزنامھ، مجلھ، کتاب و فھرست ھای رھنما-5111•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

اولویت بندی پروگرام: 7دوره 
ه اند خدمات بیزنس غیرانتفاعی کھ بیشتر از ھمھ از شیوع پاندمیک متاثر شد3.

، ، مواد غذایی ایمرجنسی، ثبات مسکن ایمرجنسی)اما نھ محدود بھ(عبارتند از 
.مراقبت از اطفال و انکشاف نیروی کار

ھ ردیابی جوامع محروم براساس شاخص ھای اجتماعی و اقتصادی انجام میشود ک4.
، درآمد کم تا متوسط، نرخ فقر، بیکاری، )اما نھ محدود بھ(ممکن است شامل 

سی دستاوردھای تحصیلی و سایر عوامل محروم کننده باشد کھ نشان میدھد دستر
.آنھا بھ سرمایھ و سایر منابع محدود است
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و محدودیت ھای ایمنی و صحی 19-فقط مصارف تحمیل شده بھ خاطر شیوع کووید
.  19-ویدمربوطھ، مانند وقفھ در کسب و کارھا یا تعطیلی کسب و کارھا بخاطر شیوع کو

:موارد زیر جزء مصارف قابل قبول کمک ھای بالعوض بھ حساب می آیند

کلیھ مصارف کارکنان از جملھ مصارف معاشات، امتیازات مراقبت ھای صحی، •
رخصتی مریضی، رخصتی معالجوی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و مصارف کلی بشمول کرایھ، تسھیالت، پرداخت ھای اصل •
، و تعھدات قرضھ)بھ استثنای پیش پرداخت ھای قرضھ مسکن(قرضھ و سود 

یعنی تعھد قرضھ (ایجاد شده باشد 2020مارچ 1کھ قبل از ) بشمول اصل و سود(
طھ قبل وقتی واجد شرایط فرض میشود کھ قرارداد قرضھ، سفتھ و سایر موارد مربو

)منعقد شده باشند2020مارچ 1از 

امل یا مجدد فعالیت ھای کسب و کار بعد از بستھ شدن ک-مصارف مربوط بھ بازشدن•
و تعطیلی کسب و 19-جزئی بھ دلیل محدودیت ھای صحی و ایمنی اجباری کووید

کارھا توسط ایالت

برای 19-مصارف مربوط بھ رعایت طرزالعمل ھای فدرال، ایالتی یا محلی کووید•
)  ھاما نھ محدود ب(بازگشایی با رعایت پروتکل ھای ایمنی مورد ضرورت، بشمول 

ت مصارف تجھیزات، موانع پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، لوازم محافظ
شخصی، تست و تریننگ کارکنان

از ) در جریان دوره زمانی مشابھ(کھ قبالً 19-سایر مصارف مربوط بھ کووید•
طریق کمک ھای بالعوض، قرضھ ھای قابل بخشش یا کمک ھای دیگر از طریق

پروگرام ھای فدرال، ایالتی، ناحیھ ای یا شھر تمویل نشده باشد

کھ جزو مصارف منابع انسانی نیست، مانند سھم 19-سایر مصاف مرتبط با کووید•
، پاداش کارکنان، سنوات تقاعدی، مالیات، تسویھ حساب ھایMedicaidایالت از 

، ترمیم 19-قانونی، مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید
قالم یا خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا بازپرداخت ا

.خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف قابل قبول بودیجھ: 7دوره 
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؛Medicaidمصارف منابع انسانی برای سھم ایالت از •

پاداش کارکنان یا سنوات تقاعدی؛•

:مالیات ھا•

تصفیھ حساب ھای قانونی؛•

؛19-مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید•

فتھ مصارف ترمیمات ناشی از خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گر•
.است

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف غیرقابل قبول بودیجھ: 7دوره 
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:2پروگرام 
8دوره 
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مربوطھ بھ تعریف(مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایطاین دوره فقط برای •
.در دسترس میباشد ) مراجعھ کنید

. نیست" اولویت با اولین نفرات"مبنای این پروگرام، •

برای درخواست کنندگان 2021آگست 27این پورتال اپلیکیشن برای این دوره در •
بستھ خواھد شد و ھمچنین از طریق چندین 2021سپتمبر 30باز میشود و در 

.  پورتال ھمکار قابل دسترس خواھد بود

این درخواست دیتاھای جمعیت شناختی شخصی و کسب و کار، و افشا •
لغ خاص تصدیق ھای مربوط بھ واجد شرایط بودن و استفاده قابل قبول از مبا/سازیھا

برای کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا را 19-پروگرام کمک بالعوض کووید
.شامل میشود

، یل کننددرخواست جدید را تکممؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط باید یک •
19-پروگرام کمک بالعوض کووید6یا 5، 1،2دوره ھای حتی اگر قبالً در 

.درخواست داده باشند

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کلیات: 8دوره 
درخواست داده اند ضرورت بھ ارائھ 4دوره مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی کھ در •

.  درخواست مجدد ندارند

رار کمک بالعوض فقط در اختیار آن گروه از مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی ق•
.نکرده اندخواھد گرفت کھ در دوره ھای قبلی کمک مالی دریافت 

.  واجد شرایط بودن را بررسی میکندLendistryبعد از دریافت درخواست ھا، •
وره کمک بالعوض اعطا شده براساس فیصدی کاھش درآمد مستند شدۀ مربوط بھ د

در مقایسھ با 2020راپور داده شده در مقایسھ با سھ ماھھ دوم و سھ ماھھ سوم سال 
.توزیع میشود2019سھ ماھھ دوم و سھ ماھھ سوم سال 

•Lendistryکارھای کمک ھای مالی را بھ نمایندگی از ایالت کلیفورنیا بین کسب و
.واجد شرایط و سازمان ھای غیرانتفاعی واجد شرایط توزیع میکند

•Lendistry قسمی تنظیم خواھد کرد تا فورمھ ھای مالیاتی مربوطھ بھ کمک
.گیرندگان تحویل داده شود
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، تھیھ کارت امتیاز و توزیع Lendistryکمیتھ ای متشکل از اعضای تیم داخلی •
ی جغرافیایی را مطابق بھ اصول اولویت دھندۀ این پروگرام، از جملھ محدودیت ھا

ضعیت ، و"طرح کلیفورنیا برای اقتصاد مصئونتر"صحی و ایمنی کووید بعد از 
س ، تأیید میکند کھ در این آدر"ماندن در خانھ"ناحیھ محلی و حکم منطقھ ای جدید 

./https://covid19.ca.gov/safer-economy:قابل مشاھده است

اگر تقاضا برای کمک ھای بالعوض از طرف کسب و کارھای کوچک و سازمان •
بیشتر ھای غیرانتفاعی کھ معیارھای اولویت بندی را پوره میکنند از بودیجھ موجود

.شود، عوامل اولویت بندی ارزیابی خواھند شد

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کلیات: 8دوره 
مرحلھ تحت رسیدگی قرار ) 2(درخواست درخواست کنندگان واجد شرایط در دو •

:میگیرد
o دیق درخواست کنندگان اسناد مالی مورد نظر، اسناد شناسایی و تص: 1مرحلھ

.  نندکسب و کار را جھت تأیید صحت و درستی معلومات ارائھ شده آپلود میک

o د از درخواست کنندگانی کھ برای دریافت بودیجھ تأیید شده ان: 2مرحلھ
.نندخواستھ میشود اسناد بیشتری را برای پرداخت کمک بالعوض ارائھ ک

•Lendistryکارھای کمک ھای مالی را بھ نمایندگی از ایالت کلیفورنیا بین کسب و
.واجد شرایط و سازمان ھای غیرانتفاعی واجد شرایط توزیع میکند

•Lendistry قسمی تنظیم خواھد کرد تا فورمھ ھای مالیاتی مربوطھ بھ کمک
.گیرندگان تحویل داده شود

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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:ضرور است1معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
.یک کاپی از تصدیق درخواست امضا شده1.
فقط بھ فارمت -) 2019(تمام صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

PDFارائھ میشود.
فقط بھ یک شکل قابل قبول از کارت شناسایی عکسدار صادر شده توسط دولت کھ3.

.ارائھ میشودPDFفارمت 
1,000شواھد قابل قبول مربوط بھ حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کھ نباید کمتر از 4.

.دالر در سال باشد

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مستندات مورد ضرورت: 8دوره 
شرایط اضافی برای کسب و کارھایی کھ واجد شرایط دانستھ شوند

ت اضافی درخواست کنندگان بعد از انتخاب جھت دریافت بودیجھ، مکلف بھ ارائھ مستندا
.  ودبھ شرح زیر ھستند و مجدداً صحت معلومات ارائھ شده آنھا بررسی و تأیید میش

:ضرور است2معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
، و در صورت 990یا فورمھ 2019اسناد موسسھ، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی 1.

کھ باید (ضرورت یک کاپی از دوسیھ ثبت رسمی نزد سکرتر ایالت کلیفورنیا 
موارد یا شاروالی محلی برای کسب و کار شما مانند یکی از) برابر با اصل باشد

:ارائھ شودPDFزیر کھ فقط باید بھ فارمت 
اساسنامھ•
تصدیقنامھ سازمان•
رسمی نام) ثبت(راجستر •
مالکان انحصاری بدون نام (جواز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)رسمی
رین درمورد درخواست کنندگان نھادھای غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کاپی از آخ2.

.نھاد مربوطھIRSنامھ معافیت مالیاتی 
ی مورد تأیید حساب بانکی از طریق ثبت نام الکترونیکی یا سایر مراحل بررس3.

.تأیید
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و محدودیت ھای ایمنی و صحی 19-فقط مصارف تحمیل شده بھ خاطر شیوع کووید
.  19-ویدمربوطھ، مانند وقفھ در کسب و کارھا یا تعطیلی کسب و کارھا بخاطر شیوع کو

:موارد زیر جزء مصارف قابل قبول کمک ھای بالعوض بھ حساب می آیند

کلیھ مصارف کارکنان از جملھ مصارف معاشات، امتیازات مراقبت ھای صحی، •
رخصتی مریضی، رخصتی معالجوی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و مصارف کلی بشمول کرایھ، تسھیالت، پرداخت ھای اصل •
، و تعھدات قرضھ)بھ استثنای پیش پرداخت ھای قرضھ مسکن(قرضھ و سود 

یعنی تعھد قرضھ (ایجاد شده باشد 2020مارچ 1کھ قبل از ) بشمول اصل و سود(
طھ قبل وقتی واجد شرایط فرض میشود کھ قرارداد قرضھ، سفتھ و سایر موارد مربو

)منعقد شده باشند2020مارچ 1از 

امل یا مجدد فعالیت ھای کسب و کار بعد از بستھ شدن ک-مصارف مربوط بھ بازشدن•
و تعطیلی کسب و 19-جزئی بھ دلیل محدودیت ھای صحی و ایمنی اجباری کووید

کارھا توسط ایالت

برای 19-مصارف مربوط بھ رعایت طرزالعمل ھای فدرال، ایالتی یا محلی کووید•
)  ھاما نھ محدود ب(بازگشایی با رعایت پروتکل ھای ایمنی مورد ضرورت، بشمول 

ت مصارف تجھیزات، موانع پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، لوازم محافظ
شخصی، تست و تریننگ کارکنان 

از ) در جریان دوره زمانی مشابھ(کھ قبالً 19-سایر مصارف مربوط بھ کووید•
طریق کمک ھای بالعوض، قرضھ ھای قابل بخشش یا کمک ھای دیگر از طریق

پروگرام ھای فدرال، ایالتی، ناحیھ ای یا شھر تمویل نشده باشد

کھ جزو مصارف منابع انسانی نیست، مانند سھم 19-سایر مصاف مرتبط با کووید•
، پاداش کارکنان، سنوات تقاعدی، مالیات، تسویھ حساب ھایMedicaidایالت از 

، ترمیم 19-قانونی، مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید
قالم یا خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا بازپرداخت ا

.خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف قابل قبول بودیجھ: 8دوره 
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؛Medicaidمصارف منابع انسانی برای سھم ایالت از •

پاداش کارکنان یا سنوات تقاعدی؛•

:مالیات ھا•

تصفیھ حساب ھای قانونی؛•

؛19-مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید•

فتھ مصارف ترمیمات ناشی از خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گر•
.است

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف غیرقابل قبول بودیجھ: 8دوره 
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:1پروگرام 
9دوره 
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:این دوره برای بخش ھای زیر قابل دسترس است•
یا سازمان ھای غیرانتفاعی موجود در لست /کسب و کارھای کوچک و1.

.این درخواست کنندگان ضرورت بھ ارائھ درخواست مجدد ندارند. انتظار

لی یا سازمان ھای غیرانتفاعی کھ در دوره ھای قب/کسب و کارھای کوچک و2.
این درخواست ). 7یا 6، 5، 3، 2، 1دوره ھای (انتخاب نشده بودند 

.کنندگان ضرورت بھ ارائھ درخواست مجدد ندارند

" طکسب و کارھای کوچک واجد شرای"درخواست کنندگان جدید کھ تعریف 3.
عریف بھ ت(را پوره میکنند " مؤسسھ فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط"یا 

CAReliefGrant.comدرخواست کنندگان جدید باید در ). مراجعھ کنید
درخواست بدھند

. نیست" اولویت با اولین نفرات"مبنای این پروگرام، •

برای 2021سپتمبر 9پورتال درخواست برای درخواست کنندگان جدید، در •
بستھ خواھد شد و از طریق 2021سپتمبر 30درخواست کنندگان باز میشود و در 

.چندین پورتال ھمکار نیز قابل دسترس خواھد بود

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کلیات: 9دوره 
این درخواست دیتاھای جمعیت شناختی شخصی و کسب و کار، و افشا •

الغ خاص تصدیق ھای مربوط بھ واجد شرایط بودن و استفاده قابل قبول از مب/سازیھا
برای کسب و کارھای کوچک کلیفورنیا را 19-پروگرام کمک بالعوض کووید

.شامل میشود

، تھیھ کارت امتیاز و توزیع Lendistryکمیتھ ای متشکل از اعضای تیم داخلی •
ای جغرافیایی را مطابق بھ اصول اولویت دھندۀ این پروگرام، از جملھ محدودیت ھ

ضعیت ، و"طرح کلیفورنیا برای اقتصاد مصئونتر"صحی و ایمنی کووید بعد از 
س ، تأیید میکند کھ در این آدر"ماندن در خانھ"ناحیھ محلی و حکم منطقھ ای جدید 

/https://covid19.ca.gov/safer-economy: قابل مشاھده است

اگر تقاضا برای کمک ھای بالعوض از طرف کسب و کارھای کوچک و سازمان •
بیشتر ھای غیرانتفاعی کھ معیارھای اولویت بندی را پوره میکنند از بودیجھ موجود

.شود، عوامل اولویت بندی ارزیابی خواھند شد

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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مرحلھ تحت رسیدگی قرار ) 2(درخواست درخواست کنندگان واجد شرایط در دو •
:میگیرد
o دیق درخواست کنندگان اسناد مالی مورد نظر، اسناد شناسایی و تص: 1مرحلھ

.  نندکسب و کار را جھت تأیید صحت و درستی معلومات ارائھ شده آپلود میک

o د از درخواست کنندگانی کھ برای دریافت بودیجھ تأیید شده ان: 2مرحلھ
.  نندخواستھ میشود اسناد بیشتری را برای پرداخت کمک بالعوض ارائھ ک

•Lendistryکارھای کمک ھای مالی را بھ نمایندگی از ایالت کلیفورنیا بین کسب و
.واجد شرایط و سازمان ھای غیرانتفاعی واجد شرایط توزیع میکند

•Lendistry قسمی تنظیم خواھد کرد تا فورمھ ھای مالیاتی مربوطھ بھ کمک
.گیرندگان تحویل داده شود

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کلیات: 9دوره 



24

:ضرور است1معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
.یک کاپی از تصدیق درخواست امضا شده1.
فقط بھ فارمت -) 2019(تمام صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

PDFارائھ میشود.
فقط بھ یک شکل قابل قبول از کارت شناسایی عکسدار صادر شده توسط دولت کھ3.

.ارائھ میشودPDFفارمت 
1,000شواھد قابل قبول مربوط بھ حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کھ نباید کمتر از 4.

.دالر در سال باشد

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مستندات مورد نیاز: 9دوره 
شرایط اضافی برای کسب و کارھایی کھ واجد شرایط دانستھ شوند

ت اضافی درخواست کنندگان بعد از انتخاب جھت دریافت بودیجھ، مکلف بھ ارائھ مستندا
.  ودبھ شرح زیر ھستند و مجدداً صحت معلومات ارائھ شده آنھا بررسی و تأیید میش

:ضرور است2معلومات زیر برای ھمھ درخواست کنندگان در مرحلھ 
، و در صورت 990یا فورمھ 2019اسناد موسسھ، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی 1.

کھ باید (ضرورت یک کاپی از دوسیھ ثبت رسمی نزد سکرتر ایالت کلیفورنیا 
موارد یا شاروالی محلی برای کسب و کار شما مانند یکی از) برابر با اصل باشد

:ارائھ شودPDFزیر کھ فقط باید بھ فارمت 
اساسنامھ•
تصدیقنامھ سازمان•
رسمی نام) ثبت(راجستر •
مالکان انحصاری بدون نام (جواز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)رسمی
رین درمورد درخواست کنندگان نھادھای غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کاپی از آخ2.

.نھاد مربوطھIRSنامھ معافیت مالیاتی 
ی مورد تأیید حساب بانکی از طریق ثبت نام الکترونیکی یا سایر مراحل بررس3.

.تأیید
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ن حفظ مساوات ا�الی� و اول��ت بندی براساس مع�ارهای ز�ر و تا حد مجاز براساس قواننی
:فدرال انجام خواهد شد

طرح "بعد از 19-توزیع جغرافیایی بر اساس محدودیت ھای صحی و ایمنی کووید1.
اندن در م"، وضعیت ناحیھ و حکم منطقھ ای جدید "کلیفورنیا برای اقتصاد ایمنتر

".خانھ

، بشمول سکتورھای صنعتی کھ از این شیوع پاندمیک بیشتر از ھمھ متاثر شده اند2.
ای آنھایی کھ در ذیل کودھای سیستم صنف بندی صنعت امریک) اما نھ محدود بھ(

:شمالی قرار میگیرد کھ با این اعداد شروع میشود
خدمات تحصیلی-61•
.ھنر، سرگرمی و تفریح-71•
.خدمات اسکان و غذا-72•
.تولید پوشاک-315•
.فروشگاه ھای پوشاک و لوازم پوشاک-448•
.فروشگاه ھای لوازم ورزشی، سرگرمی، آالت موسیقی و کتابفروشی ھا-451•
.ترانزیت و ترانسپورتیشن زمینی مسافر-485•
.ترانسپورتیشن مناظر دیدنی-487•
.صنایع فلمبرداری و ثبت صدا-512•
.خدمات شخصی و خشکشویی-812•
انتشار روزنامھ، مجلھ، کتاب و فھرست ھای راھنما-5111•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

اولویت بندی پروگرام: 9دوره 
ه اند خدمات بیزنس غیرانتفاعی کھ بیشتر از ھمھ از شیوع پاندمیک متاثر شد3.

مواد غذایی ایمرجنسی، ثبات مسکن ایمرجنسی،) اما نھ محدود بھ(عبارتند از 
.مراقبت از اطفال و انکشاف نیروی کار

ھ ردیابی جوامع محروم براساس شاخص ھای اجتماعی و اقتصادی انجام میشود ک4.
درآمد کم تا متوسط، نرخ فقر، بیکاری، ) اما نھ محدود بھ(ممکن است شامل 

سی دستاوردھای تحصیلی و سایر عوامل محروم کننده باشد کھ نشان میدھد دستر
.آنھا بھ سرمایھ و سایر منابع محدود است
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و محدودیت ھای ایمنی و صحی 19-فقط مصارف تحمیل شده بھ خاطر شیوع کووید
.  19-ویدمربوطھ، مانند وقفھ در کسب و کارھا یا تعطیلی کسب و کارھا بخاطر شیوع کو

:موارد زیر جزء مصارف قابل قبول کمک ھای بالعوض بھ حساب می آیند

کلیھ مصارف کارکنان از جملھ مصارف معاشات، امتیازات مراقبت ھای صحی، •
رخصتی مریضی، رخصتی معالجوی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و مصارف کلی بشمول کرایھ، تسھیالت، پرداخت ھای اصل •
، و تعھدات قرضھ)بھ استثنای پیش پرداخت ھای قرضھ مسکن(قرضھ و سود 

یعنی تعھد قرضھ (ایجاد شده باشد 2020مارچ 1کھ قبل از ) بشمول اصل و سود(
طھ قبل وقتی واجد شرایط فرض میشود کھ قرارداد قرضھ، سفتھ و سایر موارد مربو

)منعقد شده باشند2020مارچ 1از 

امل یا مجدد فعالیت ھای کسب و کار بعد از بستھ شدن ک-مصارف مربوط بھ بازشدن•
و تعطیلی کسب و 19-جزئی بھ دلیل محدودیت ھای صحی و ایمنی اجباری کووید

کارھا توسط ایالت

برای 19-مصارف مربوط بھ رعایت طرزالعمل ھای فدرال، ایالتی یا محلی کووید•
)  ھاما نھ محدود ب(بازگشایی با رعایت پروتکل ھای ایمنی مورد ضرورت، بشمول 

ت مصارف تجھیزات، موانع پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، لوازم محافظ
شخصی، تست و تریننگ کارکنان

از ) در جریان دوره زمانی مشابھ(کھ قبالً 19-سایر مصارف مربوط بھ کووید•
طریق کمک ھای بالعوض، قرضھ ھای قابل بخشش یا کمک ھای دیگر از طریق

پروگرام ھای فدرال، ایالتی، ناحیھ ای یا شھر تمویل نشده باشد

کھ جزو مصارف منابع انسانی نیست، مانند سھم 19-سایر مصاف مرتبط با کووید•
، پاداش کارکنان، سنوات تقاعدی، مالیات، تسویھ حساب ھایMedicaidایالت از 

، ترمیم 19-قانونی، مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید
قالم یا خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا بازپرداخت ا

.خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف قابل قبول بودیجھ: 9دوره 
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؛Medicaidمصارف منابع انسانی برای سھم ایالت از •

پاداش کارکنان یا سنوات تقاعدی؛•

:مالیات ھا•

تصفیھ حساب ھای قانونی؛•

؛19-مصارف شخصی یا سایر مصارف غیرمرتبط با تاثیرات کووید•

فتھ مصارف ترمیمات ناشی از خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گر•
.است

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

مصارف غیرقابل قبول بودیجھ: 9دوره 
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تصدیق درخواست
نحوه دانلود و تکمیل فورمھ
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تصدیق درخواست
بھ عنوان قسمتی از پروسۀ درخواست، باید با امضای تصدیق درخواست، صحت 

.معلومات خود را تأیید کنید

ابل دسترس تصدیق درخواست برای دانلود و تکمیل توسط شما بھ صورت الکترونیکی ق
در جریان پروسۀ درخواست، تصدیق درخواست امضا شدۀ شما باید در . خواھد بود

.ارسال شود" آپلود اسناد"قسمت 

.نیدبرای مشاھده تصدیق درخواست جھت کسب و کار خود از لینک ھای زیر استفاده ک

برای دانلود اینجا را کلیک کنید| کسب و کارھای انتفاعی 
برای دانلود اینجا را کلیک کنید| سازمان ھای غیرانتفاعی 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید| مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf
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نحوه تکمیل فورمھ بھ شکل الکترونیکی
جھت دانلود تصدیق درخواست در کمپیوتر :1مرحلھ 

.خود، باالی آیکن         کلیک کنید

.نیدتصدیق را در باالی دسکتاپ خود ذخیره ک:2مرحلھ 

ا بھ دسکتاپ خود بروید، تصدیق درخواست ر:3مرحلھ 
.پیدا کرده و فایل را از آنجا باز کنید

PDFتصدیق درخواست شما بھ شکل یک فایل :4مرحلھ 
با وارد کردن حروف اول نام خود در کنار . باز میشود

ھمھ موارد نمبر گذاری شده و بعد از آن وارد کردن امضا 
، تصدیق 5و معلومات کسب و کار خود در صفحھ 

.درخواست را تکمیل کنید

را CTRL+Sبروید یا Saveبعداً بھ > Fileبھ :5مرحلھ 
میل در کیبورد خود فشار دھید تا تصدیق درخواست تک

.شده خود را ذخیره کنید

تصدیق درخواست تکمیل شده را در پورتال:6مرحلھ 
.آپلود کنید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



میل با استفاده از قلم تیره رنگ و دستخط واضح، تصدیق درخواست را تک:2مرحلھ .با کلیک باالی آیکن پرینتر، تصدیق درخواست را چاپ کنید:1مرحلھ 
.کنید

.تصدیق درخواست تکمیل شده را اسکن و در این پورتال آپلود کنید:3مرحلھ 

31

چطور میتوان ذریعۀ دست تکمیل کرد

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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.را کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

کسب و کارھای انتفاعی

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-for-profit-FINAL-Fillable.pdf


سازمان ھای غیرانتفاعی

33

.را کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf


مؤسسات فرھنگی غیرانتفاعی

34

.را کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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نکاتی برای ارائھ درخواست
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یداز گوگل کروم استفاده کن: 1نکتھ نمبر 
خواست از برای داشتن بھترین تجربھ منحیث استفاده کننده، لطفاً در تمامی پروسۀ در

.  گوگل کروم استفاده کنید

رخواست ممکن است، دیگر براوسرھای ویب از رابط کاربری ما پشتیبانی نکنند و در د
.شما اخطار ایجاد کنند

رس اگر در دستگاه خود گوگل کروم ندارید، میتوانید آن را بھ قسم رایگان از این آد
/https://www.google.com/chrome:دانلود کنید

:لطفاً قبل از شروع درخواست، موارد زیر را در گوگل کروم انجام دھید

ند دیتاھای موجود در حافظۀ پنھان، معلوماتی ھست:حافظۀ پنھان خود را پاک کنید1.
ن کار اساساً کھ از یک ویبسایت یا اپلیکیشن قبالً مورد استفاده، ذخیره شده اند و ای

با این . دبرای زودتر شدن جستجو و پر کردن اتوماتیک معلومات شما استفاده میشو
حال، دیتاھای حافظھ پنھان ممکن است شامل معلومات قدیمی مانند پسوردھای 

ار میتواند این ک. قدیمی یا معلوماتی باشد کھ قبالً بھ قسم اشتباه آنرا وارد کرده اید
اری اخطاری در درخواست شما ایجاد کند و ممکن است باعث شود کھ نوعی فریبک

.بھ حساب بیاید

د حالت ناشناس بھ شما این امکان را میدھ:را باز کنید) Incognito(حالت ناشناس 2.
دن کھ معلومات را بھ شکل خصوصی وارد کنید و از بھ خاطر سپردن یا ذخیره ش

.معلومات شما جلوگیری میکند

درخواست ما :خود را غیرفعال کنید) Pop-Up Blocker(آپ -بالک کننده پاپ3.
نید آپ است کھ جھت تأیید صحت معلوماتی کھ ارائھ میک-شامل چندین پیام پاپ

گل کروم آپ را در گو-برای مشاھده این پیام ھا باید بالک کننده پاپ. استفاده میشود
.غیرفعال کنید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://www.google.com/chrome/
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دچطور حافظھ پنھان خود را پاک کنی

"  Settings"باالی سھ نقطھ در گوشھ طرف راست باال کلیک کنید و سپس بھ 1.
بروید

را " Clear Browsing Data"بروید و سپس " Privacy and Security"بھ 2.
.انتخاب کنید

.3"Clear Data "را انتخاب کنید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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استفاده از حالت ناشناس

ید و باالی سھ نقطھ در گوشھ طرف راست باالی براوسر ویب خود کلیک کن1.
براوسر شما پنجره . را انتخاب کنید" New incognito window"سپس 

.جدیدی را باز میکند

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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آپ-غیرفعال کردن بالک کننده پاپ

ھ در گوگل کروم، باالی سھ نقطھ در گوش1.
باال سمت راست کلیک کنید و سپس 

"Settings "را انتخاب کنید

.2"Privacy and Security " را انتخاب
کنید

.3"Site Settings "را انتخاب کنید

.4"Pop-up and Redirects " را
انتخاب کنید

شود رنگآبیروی دکمھ کلیک کنید تا 5.
بھ " Blocked"و وضعیت از 

"Allowed "تغییر کند

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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ارسال کنیدPDFتمام اسناد را بھ فارمت : 2نکتھ نمبر 
الل کننده فورمھ الکترونیکی باید واضح، موازی در وسط باشد و ھیچ نوع بکگراوند اخت

.ای نداشتھ باشد

:نکات مھم در آپلود اسناد
.ارسال شوندPDFتمام مدارک باید بھ فارمت •
.مگابایت باشد15حجم فایل باید کمتر از •
.باشد+) _*()^&%@#$(!نام فایل نمیتواند شامل کاراکتر ھای خاص •
غیر این اگر فایل شما با پسورد محافظت میشود، باید آنرا در پورتال وارد کنید، در•

.صورت نمیتوانیم سند را مشاھده کنیم

:تفاده کنیداگر اسکنر ندارید، توصیھ میکنیم از اپلیکیشن ھای موبایل رایگان زیر اس
Genius Scan

برای دانلود اینجا را کلیک کنید| اپل 
برای دانلود اینجا را کلیک کنید| اندروید 

Adobe Scan
برای دانلود اینجا را کلیک کنید| اپل 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید| اندروید 

صحیح

غلط

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US
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از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید: 3نکتھ نمبر 
صل لطفاً در زمان ارائھ درخواست نسبت بھ معتبر بودن آدرس ایمیل خود اطمینان حا

ت آپدیت ھا و طرزالعمل ھای بعدی را در آدرس ایمیلی کھ ارائھ میکنید دریاف. کنید
.خواھید کرد

:آدرس ھای ایمیل زیر در سیستم ما قبول یا شناختھ نمیشوند-نکتھ مھم 

شروع میشوند@infoایمیل ھایی کھ با 

info@mycompany.com: مثال

ختم میشوندnoreply.com@یا contact.com@ایمیل ھایی کھ بھ 

example@contact.com: مثال

example@noreply.com: مثال

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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ھیدبر اساس صنف بندی کسب و کار خود برای کمک بالعوض درخواست بد: 4نکتھ نمبر 

د برای ھر یک از صنف بندی ھای کسب و کار زیر، پورتال ھای متفاوتی وجو
:خواھد داشت

کسب و کارھای انتفاعی•
سازمان ھای غیرانتفاعی•
سازمان ھای غیرانتفاعی ھنری و فرھنگی•

ود، لطفاً با استفاده از فورمھ درخواست صحیح برای کسب و کارھای خ
.درخواست بدھید

.ھر نوع از درخواست با چوکات ھای رنگی مختلفی عالمت گذاری شده است

د درخواست شما قابل انتقال نیست و در صورت ارسال غلط نوع درخواست، بای
با این حال، ارسال چندین درخواست احتماالً منحیث .مجدداً درخواست بدھید

فریبکاری فرض میشود و در درخواست شما اختالل وارد میکند

پروگرام 
فرھنگی و ھنری

کسب و کارھای
انتفاعی

سازمان ھا
غیرانتفاعی

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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:کمک جھت درخواست
منابع اضافی
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ابزار ترجمھ

:کل ویبسایت و اپلیکیشن ما را میتوان بھ لسانھای زیر ترجمھ کرد

لیسی، لطفاً با برای دریافت پشتیبانی جھت تکمیل درخواست بھ لسان غیرانگ: نکتھ مھم
.مرکز تماس ما بھ تماس شوید

.دابزار ترجمھ در گوشھ سمت راست باالی براوسر ویب شما در دسترس خواھد بو

ارمنی
)کانتونی(چینایی 
)ماندرین(چینایی 

دری
فارسی

فرانسوی

ھندی
ھمونگی
جاپانی

کوریایی
پرتگالی
پنجابی

روسی
)نوکال(ھسپانیوی 
)سوکال(ھسپانیوی 

تاگالوگ
تایلندی
ویتنامی

CARELIEFGRANT.COM
ویبسایت

درخواست
آنالین

پورتال
LENDISTRY

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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قابلیت دسترسی
ترسی ویبسایت ما ھمچنین یک خصوصیت قابل دس

را دارد، تا اطمینان حاصل شود کھ خدمات آن 
ت، از برای افراد دارای معلولیت قابل دسترسی اس

سھولت استفاده از ) اما نھ محدود بھ(جملھ 
ارای ویبسایت و دسترسی بیشتر برای اشخاص د

.معلولیت

ویجت دسترس careliefgrant.comسایت 
را در اختیار قرار میدھد UserWayپذیری ویب 

کھ توسط یک سرور با قابلیت دسترسی 
منوی قابلیت دسترسی . اختصاصی ایجاد شده است

careliefgrant.com را میتوان با کلیک باالی
کھ ) accessibility(آیکن منوی قابلیت دسترسی 

ز بعد ا. در گوشۀ صفحھ ظاھر میشود، فعال کرد
ک لحظھ فعال کردن منوی قابلیت دسترسی، لطفاً ی

ود صبر کنید تا منوی دسترسی بھ طور کامل ل
.شود

CARELIEFGRAN
T.COM

ویبسایت

درخواست
آنالین

پورتال
LENDISTRY

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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ویدیوھا
ی در ، ھمچنین ویدیوھای کوتاھاینجاعالوه بر ویدیوھای درخواستی در ویبسایت ما در 
ا ھر ویدیو نحوه تکمیل آن قسمت ر. ھر قسمت از درخواست آنالین جاسازی شده است

ویدیو در . کلیک کنید" Watch Video"برای مشاھده ویدیو، باالی . بھ شما نشان میدھد
.تب جدیدی از براوسر ویب شما باز میشود

نید و ھمچنین ویدیوھایی در پورتال وجود دارد کھ بھ شما کمک میکند اسناد را آپلود ک
.لینک معلومات بانکی خود را ارائھ نمایید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
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آیکن ھای معلومات در این اپلیکیشن

.برای راھنمایی بیشتر، آیکن ھای معلومات            را در این اپلیکیشن اضافھ کرده ایم•

.برای نمایش معلومات اضافی موس خود را باالی آیکن ببرید•

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

i

i

برای نمایش معلومات 
اضافی موس خود را باالی 

.آیکن ببرید

برای نمایش معلومات 
اضافی موس خود را باالی 

.آیکن ببرید
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نحوۀ ارسال یک درخواست



نحوه انتخاب یک شریک

یک برای درخواست کمک بالعوض، باید این کار را از طریق یک شر
شما میتوانید یک شریک را مطابق بھ لسان یا ناحیۀ خود در .انجام بدھید

www.CAReliefGrant.comپیدا کنید.
احیھ و ھر ن. شما میتوانید ھر شریکی را کھ بھ منطقھ شما خدمت میکند انتخاب کنید•

ھمۀ لسانھا حداقل یک شریک خواھند داشت کھ کسب و کارھا میتوانند برای ارائھ
ی بعضی از ناحیھ ھا و لسانھا انتخاب ھای بیشتر.  درخواست آنھا را انتخاب کنند

.نسبت بھ سایر مناطق خواھند داشت
دارد شما میتوانید موردی را کھ فکر میکنید بیشتر با نیازمندی ھای شما مطابقت•

ھ در انتخاب کنید، چراکھ آنھا میتوانند کمک ھای مالی دیگری مانند قرضھ ھای سرمای
ار گردش، قرضھ تجھیزات و ھمچنین کمک تخنیکی برای کمک بھ شما و کسب و ک

.شما را ارائھ کنند

داشت نام شریک خود را یاد. لطفاً یک مرتبھ و فقط از طریق یک شریک درخواست بدھید
.برای آپلود اسناد، باید وارد پورتال اختصاصی شریک خود شوید. کنید

ویب URLبرای اطمینان از اینکھ بھ پورتال صحیح وارد شده اید، نام شریک خود را در 
.  پیدا کنید

www.partnername.mylendistry.com: مثال
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را در ) Partner(یک شریک : 1مرحلھ 
CARELIEFGRANT.COMپیدا کنید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

http://www.careliefgrant.com/


طرزالعمل ھا
"  Apply Now"، حاال باالیwww.CAReliefGrant.comبعد از انتخاب شریک در 1.

.شما بھ صفحھ اصلی پورتال شریک خود ھدایت میشوید. کلیک کنید

.کلیک کنید" Click Here to Apply"در صفحھ اصلی، باالی 2.

50

پیدا کردن کمک بالعوض: 2مرحلھ 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

http://www.careliefgrant.com/


طرزالعمل ھا

رکرد درخواستی را کھ بیشتر برای صنف بندی کسب و کار شما کا
:دارد، انتخاب کنید

کسب و کارھای انتفاعی•
سازمان ھای غیرانتفاعی•
سازمان ھای غیرانتفاعی ھنری و فرھنگی•
مکان ھای کلیفورنیا•

اید یک اگر درخواستی را کھ مربوط بھ صنف بندی کسب و کار شما نیست ارسال کنید، ب
.درخواست جدید ارسال نمایید

با این حال، ارسال چندین درخواست احتماالً منحیث فریبکاری فرض میشود و در 
درخواست شما اختالل وارد میکند

:نکات مھم
درخواست کنندگان دارای کسب و کارھای متعدد فقط میتوانند برای یک کمک •

در صورت ارائھ چندین درخواست کمک بالعوض، فقط. بالعوض درخواست بدھند
.  یکی از آنھا بررسی خواھد شد

.کلیک کنید" Apply Now"برای شروع درخواست خود، باالی 
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ھم اکنون درخواست 
بدھید

ھم اکنون درخواست 
بدھید

دکمک بالعوض را مطابق صنف بندی کسب و کار خود انتخاب کنی:3مرحلھ 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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درخواست
بھ چھ معلوماتی ضرورت دارید و چی قسم آنرا تکمیل کنید



چی معلوماتی ضروری میباشد؟
نام کوچک•
تخلص•
ایمیل•
نمبر تلیفون•
نام کسب و کار•
کودپستی کسب و کار•

ی مھم و آپدیت ھا. لطفاً از یک آدرس ایمیل معتبر در این قسمت استفاده کنید:نکتھ مھم
اھده برای مش. طرزالعمل ھای بیشتر بھ آدرس ایمیلی کھ شما ارائھ میکنید ارسال میشود

 Tips for“" (نکاتی برای ارائھ درخواست"لستی از آدرس ھای ایمیل نامعتبر بھ 
Applying” (مراجعھ کنید.

پیام متنی کوتاه/پالیسی مسیج
ترس پیام متنی کوتاه در دس/آپدیت وضعیت درخواست کمک بالعوض شما ذریعۀ مسیج

عد از خواندن پیام متنی کوتاه، ب/لطفاً برای دریافت آپدیت ھا ذریعۀ مسیج. قرار خواھد گرفت
ژگی اگر میخواھید از این وی. متن افشا با عالمت زدن چوکات، رضایت خود را اعالم کنید

.انصراف بدھید، بگذارید این چوکات عالمت نخورده باقی بماند

:رضایت با تماس ھای اتوماتیک یا پیام ھای متنی کوتاه
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شروع بھ کار درخواست شما: 1بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



چی معلوماتی ضروری میباشد؟
نام کوچک مالک•
تخلص مالک•
ایمیل مالک•
آدرس شھر، ایالت، کود پستی و ناحیۀ مالک•
تاریخ تولد مالک•
نمبر تأمین اجتماعی مالک•
مالکیت% •

شرایط و مقررات
وافق را خوانده اید و با آنھا مشرایط و مقرراتچوکات را عالمت بزنید تا تأیید کنید کھ 

.برای ادامھ کار درخواست کمک بالعوض خود باید با آنھا موافقت کنید. ھستید
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شرایط و مقررات

معلومات مالک: 2بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



چی معلوماتی ضروری میباشد؟
نام کسب و کار•
•DBA)در صورت قابل تطبیق بودن(
•

ندارد، در این قسمت DBAاگر کسب و کار شما : توجھ
"NONE "را تایپ کنید.

•EINکسب و کار
نمبر تلیفون کسب و کار•
نوع کسب و کار•
ایالت کلیفورنیا•
فقط برای درخواست ھای سازمان (وضعیت غیرانتفاعی •

)ھای غیرانتفاعی و پروگرام ھای فرھنگی غیرانتفاعی
تأیید کنید کھ خدمات سازمان شما یکی از چھار اولویت •

فقط برای درخواست ھای سازمان (.اصلی پروگرام است
)ھای غیرانتفاعی و پروگرام ھای ھنری و فرھنگی

شھر، ایالت، کود پستی و ناحیۀ کسب و کار, آدرس •
تاریخ شروع کسب و کار•
ویبسایت کسب و کار•

"  none.com"اگر کسب و کار شما ویبسایت ندارد، : توجھ
.را در این قسمت تایپ کنید
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معلومات کسب و کار: 3بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



چی معلوماتی ضروری میباشد؟
ھدف از کمک بالعوض•
مبلغ درخواستی•

ما مبلغ کمک بالعوض کھ میتوانید درخواست کنید بر اساس درآمد ساالنھ ش: توجھ
.است

آیا این کمک بالعوض شغل ھای جدیدی را ایجاد میکند؟•
)باید با اظھارنامھ مالیاتی شما مطابقت داشتھ باشد(2019درآمد ساالنھ مربوط بھ سال •
تعداد کارکنان تمام وقت•
تعداد کارکنان پارت تایم•
تعداد شغل ھای ایجاد شده•
تعداد شغل ھای حفظ شده•

نحوه بررسی واجد شرایط بودن برای مبلغ کمک بالعوض
، بر اساس با درآمد ساالنھ شما (Amount Requested(مبلغ درخواستی فیلد فورمھ، 

.میباشد

بررسی واجد"برای بررسی میزان کمک بالعوض کھ واجد شرایط آن ھستید، باالی 
کلیک کنید) ”Check Eligibility“" (شرایط بودن

.و مبلغ واجد شرایط خود را پیدا کنید

.شما فقط میتوانید مبلغی کھ واجد شرایط آن ھستید را درخواست کنید
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چطور میتوانیم شما را کمک کنیم؟: 4بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



چی معلوماتی ضروری میباشد؟
اساس مشتریان شما شامل چھ کسانی است؟•

.1B2B :کسب و کار بھ کسب و کار

.2B2C :کسب و کار بھ مصرف کننده
کسب و کار شما چی کاری انجام میدھد؟ چی نوع کسب و•

کاری است؟
.بیشتر بھ ما بگویید•
NAICSکود •
کسب و کار متعلق بھ زنان؟•
کھنھ سربازان؟•
معلولین؟•
نژاد؟•
قومیت؟•
نمایندگی؟•
روستایی؟•
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معلومات جمعیت شناختی کسب و کار: 5بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



طرزالعمل ھا
"  Submit"بعد از تکمیل تمام فیلدھای موارد افشا، باالی 
.کلیک کنید تا درخواست خود را تکمیل نمایید
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موارد افشا: 6بخش 
کسب و کارھای

انتفاعی

سازمان ھای
غیرانتفاعی

ی پروگرام مؤسسات فرھنگ
غیرانتفاعی

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



طرزالعمل ھا
:در ختم درخواست، شما دو انتخاب در اختیار دارید

درخواست خود را ذخیره کرده و بعداً آن را ختم کنید1.
د را فیلاگر میخواھید درخواست خود را بعداً ذخیره و تکمیل کنید، •

"  ذخیره کردن و ادامھ دادن در زمان دیگر"و باالی خالی گذاشتھ
)“Save & Continue Later” (درخواست : نکتھ مھم.کلیک کنید

.یردشما باید تکمیل شود تا برای کمک بالعوض تحت بررسی قرار بگ

درخواست خود را تکمیل و ارسال کنید2.
ا اگر تمام معلومات ارائھ شده صحیح است و میخواھید درخواست خود ر•

:  کتھ مھمن.کلیک کنید" ادامھ"و باالی را تایپ کرده" بلھ"تکمیل کنید، 
.آن را ویرایش کنیدنمیتوانیدبعد از ارسال درخواست خود، 

راوسر ویب آپ در ب-اگر این پیام تأیید ظاھر نمیشود، لطفاً مطمئن شوید کھ بالکر پاپ
.شما غیرفعال شده است
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:1انتخاب 
درخواست خود را ذخیره کرده و بعداً 

.  ختم کنید

ت ثب" ناقص"درخواست شما بھ صورت 
.میشود

:2انتخاب 
.ددرخواست خود را تکمیل و ارسال کنی

تأیید: 7بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



طرزالعمل ھا
.ردزمانیکھ درخواست شما با موفقیت ارسال شد، پیغام ذیل را دریافت خواھید ک

بعد از آن باید انتظار چی اتفاقی را داشت
و پسورد پورتال را دریافت ) username(یک ایمیل جداگانھ شامل نام استفاده کننده 

م استفاده لطفاً برای تکمیل کلیھ مراحل زیر از معلومات ورود بھ سیست. خواھید کرد
:کنید

.فعال سازی کرده و وارد پورتال شوید1.

.تمامی اسناد مورد ضرورت را در یک فارمت قابل قبول آپلود کنید2.

ی شما را معلومات بانکی خود را لینک کنید تا بتوانیم صورت حساب ھای بانک3.
این کار فقط برای درخواست. (تأیید کرده و واریز مستقیم را انجام دھیم

).کنندگانی کھ انتخاب شده اند ضروری میباشد

کنید تا لطفاً ایمیل خود را بشمول قسمت ھای ھرزنامھ یا ایمیل ھای ناخواستھ بررسی
خود را پیدا کرده، no-reply@mylendistry.comنام استفاده کننده و پسورد  

.حساب خود  را فعال نموده و اسناد را آپلود کنید
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پیغام تأیید: 8بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



طرزالعمل ھا
"  ماجازه دھید کار درخواست شما را شروع کنی"لطفاً آدرس ایمیلی را کھ در قسمت 1.

سورد درخواست کمک بالعوض وارد کرده اید بررسی کنید تا نام استفاده کننده و پ
.  خود را برای پورتال ما مشاھده کنید

امھ اگر این ایمیل را در صندوق ورودی خود مشاھده نمیکنید، لطفاً فولدرھای ھرزن
.و ایمیل ھای ناخواستھ خود را بررسی کنید

.  عال کنیدحساب خود را ف" برای ورود بھ سیستم اینجا را کلیک کنید"با کلیک باالی 2.
.ویدبھ صفحھ اصلی درخواست پروگرام کمک بالعوض کلیفورنیا رھنمایی میش
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نام استفاده کننده و پسورد خود را پیدا کنید: 9بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



طرزالعمل ھا
ست برای از نام استفاده کننده و پسوردی کھ در ایمیل تأیید بھ شما اختصاص یافتھ ا1.

.وارد شدن و فعال کردن حساب خود استفاده کنید

ورود معلومات. لطفاً مطمئن شوید کھ بھ پورتال شریک خود وارد میشوید: نکتھ مھم
ویب URLبا مشاھده . بھ سیستم شما در پورتال شرکای دیگر قابل استفاده نیست

.باید نام شریک خود را در آن ببینید. پورتال، این مسئلھ را بررسی کنید

تان، بعد از ورود بھ سیستم، از شما خواستھ میشود برای حفظ حریم خصوصی خود2.
،a-z، 9-1(پسورد جدید شما باید حداقل ھشت کاراکتر . پسورد خود را تغییر بدھید

A-Z ( داشتھ باشد کھ باید شامل یک کاراکتر خاص!)$#@%&^ (*باشد.
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وارد پورتال شریک خود شوید: 10بخش 

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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آپلود کردن اسناد
نحوه آپلود اسناد در پورتال

(PDFفقط فارمت (
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پورتال در یک نگاه

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

حیح آپلود قبل از شروع، لطفاً نکات زیر را مرور کنید تا مطمئن شوید اسناد شما بھ قسم ص
:شده است

نالین، بالفاصلھ بعد از تکمیل درخواست بھ قسم آ(*)ستاره قرمز اسناد ذکر شده با •
.ضروری است

تنھا در حالتی ضروری است کھ برای ادامھ دادن (*)ستاره آبی اسناد ذکر شده با •
.این انتخاب بھ شما خبر داده خواھد شد. پروسھ درخواست، انتخاب شده باشید

.ده باشیدمعلومات بانکی تنھا در حالتی ضروری است کھ برای دریافت بودیجھ تأیید ش•

.  را انتخاب کنیدN/Aاگر یک سند در مورد کسب و کار شما صدق نمیکند، لطفاً •

15باید کمتر از PDFحجم فایل . ارسال شوندPDFتمام اسناد باید در فارمت فایل •
.  ارسال شوندPDFفایل ) 1(اسنادی کھ چند صفحھ ھستند باید در یک . مگابایت باشد

ورتال پ. را در نام فایل استفاده نکنید+) _*()^&%@#$!~یعنی (کاراکتر ھای خاص •
.ما کاراکترھای خاص را تشخیص نخواھد داد

.اگر سند شما با پسورد محافظت میشود، باید آن را در پورتال وارد کنید•
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نحوه آپلود اسناد در پورتال

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 

ولدر آن نوع سند را انتخاب کرده و باالی فلش رو بھ پایین کلیک کنید تا ف:1مرحلھ 
.گسترش یابد

ام اسناد تم. کلیک کنید تا فایل را در دستگاه خود پیدا کنید" Browse"باالی :2مرحلھ 
.آپلود شوندPDFباید بھ فارمت 

:3مرحلھ 
ده و را از منوی کشویی انتخاب کر" بلھ"اگر سند شما با پسورد محافظت میشود، •

.  پسورد را وارد کنید

رده و را از منوی کشویی انتخاب ک" نخیر"اگر سند شما با پسورد محافظت نمیشود، •
.  پسورد را خالی بگذارید

وضعیت سند از حالت . کلیک کنید" Upload Documents"برای اتمام آپلود باالی •
.تغییر میکند" تکمیل شده"بھ " در حال انتظار"
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الینک کردن معلومات بانکی شم
فقط برای درخواست کنندگان تأیید شده



Lendistry از تکنالوجی شخص ثالث)Plaid ( برای تنظیم انتقالACH با متصل کردن
ال حساب ھای ھر بانک یا اتحادیھ اعتباری در ایاالت متحده بھ اپلیکیشنی مانند پورت

Lendistryا بھ شخص ثالث معلومات شخصی شما را بدون اجازه شخص شم. استفاده میکند
از این Lendistry. اشتراک نمیگذارد و آنھا را بھ کمپنی ھای دیگر نمیفروشد یا کرایھ نمیدھد

این . یکندبانکی شما استفاده م) صورت حساب ھای(تکنالوجی فقط برای تأیید استتمنت ھای 
ر میتود تأیید بانک مورد ترجیح است اما اگر مؤسسھ بانکی شما از طریق ارائھ دھنده، د

ود را با در این حالت، میتوانید حساب بانکی خ. دسترس نباشد، ھمیشھ قابل استفاده نیست
.استفاده از روش ھای دیگر تأیید کنید

Plaidاز طریق Lendistryنحوه تأیید حساب بانکی شما در پورتال 

1مرحلھ 
کلیک کنید تا ) ”Link Your Bank Account“" (لینک کردن حساب بانکی خود"باالی •

.باز شودPlaidپنجره ای برای 
.کار را ادامھ بدھید و مؤسسھ بانکی خود را پیدا کنیدPlaidاز طریق •
.وارد حساب بانکی آنالین خود شوید و آن را بھ پورتال قرضھ دھی وصل کنید•

2مرحلھ 
.این مرحلھ بدون درنظرداشت میتود تأیید مورد استفاده شما باید ھمیشھ تکمیل شود

.معلومات بانکی خود را وارد کنید•
این . نوع حساب شما نیست) ”Business Account Name“" (نام حساب کسب و کار"فیلد •

ی شما فیلد نام حساب شماست کھ باید بھ نام کسب و کار شما بوده و در صورت حساب بانک
.ذکر شده باشد

صی اگر کسب و کار شما دارای مالک انحصاری است، حساب بانکی میتواند یک حساب شخ•
.باشد، اما باید با نام شما مطابقت داشتھ باشد

1مرحلھ  2مرحلھ 
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نحوه لینک کردن معلومات بانکی شما
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نحوه بررسی وضعیت
درخواست شما



طرزالعمل ھا
.نیدبعد از ورود بھ پورتال، میتوانید درخواست کمک بالعوض خود را مشاھده ک

:پورتال معلومات زیر را نشان میدھد
.1#DIR)نمبر درخواست(:

DIR400022432#: مثال

پروگرام کمک بالعوضی کھ برای آن درخواست داده اید2.
"  CRG"ھستید، درخواست شما باید بھ عنوان کسب و کار انتفاعیاگر یک 

لست شده است، نشان میدھد کھ " CRG NPO"اگر بھ قسم .ذکر شده باشد
ت لطفاً یک درخواس. براساس نوع کسب و کار غلطی درخواست داده اید

.جدید را منحیث کسب و کار انتفاعی ارسال کنید

وضعیت درخواست شما3.
در انتظار پروسۀ انتخاب : مثال

مبلغ کمک بالعوض4.
دالر15,000: مثال

1

2

3

4
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CRG: درخواست کرده برای

از کجا میتوانید وضعیت درخواست خود 
را پیدا کنید

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 



ϖҳҳ̝˨ Aᴻ ˗̝ҳϟϝ AˑԈ̝ϚAϝϖAʚҝϖҌA̞ ϑ̝˨ җˑ ҝϖҌAԈ̝ϸϝ Aˑϖ̝җϸ AˑʚғϖҌAҟ˨ϸ A̠Ԉ̝ϚAϝϖ/AԈҳҥҋ˨Aϝ Ҳ̝ җˑ˨Aϝϖ
ҟϘҳϖҥ̠

Aʠ̝ӨҦԌAʚҝϖҌAԈҳҥҋ˨AҞ ҥҾӈ AG̠ ҋH AҟϘҳϖҥ̠3-5Aϝ Қ̠Aϟҥϝ
ϖҥҌAҝϖҡ̝ҌҋAԈ̠̝ӼAҟϘҳϖҥ̠A̝˨AϖҳҗH.
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وضعیت ھای درخواست

ناتمام
ده درخواست آنالین را ایجاد کر:بھ چی معنا است

.اما آن را تکمیل نکرده اید

وارد پورتال شوید و:باید چی کاری انجام دھید
د بای. تمام فیلدھای درخواست را تکمیل کنید

درخواست تکمیل شده را ارسال کنید تا برای
.کمک بالعوض تحت بررسی قرار بگیرد

در انتظار پروسھ انتخاب
ه درخواست کاملی را ارسال کرد:بھ چی معنا است

اید و در حال حاضر واجد شرایط بودن شما در حال 
.بررسی است

ایمیل خود را برای :باید چی کاری انجام دھید
. نیدباخبر شدن از تصمیمات انتخاب خود بررسی ک

شما یا انتخاب میشوید، در لست انتظار قرار 
میگیرید یا برای ادامھ پروسھ درخواست انتخاب

.نمیشوید

انتخاب شده،
در حال ارزیابی تایید

شما حداقل شرایط واجد شرایط:بھ چی معنا است
ود برای ادامھ آپلبودن درخواست را پوره میکنید و 

اسناد مورد ضرورت در پروسھ درخواست انتخاب 
دیجھ انتخاب شدن، تضمینی برای ارائھ بو. شده اید

.نیست

ھمھ اسناد مورد :باید چی کاری انجام دھید
.آپلود کنیدPDFضرورت را در فارمت 

در حال بستھ شدن،
اسناد ارسال شده

شما بطور کامل مورد ارزیابی :بھ چی معنا است
.ایدقرار گرفتھ و برای تمویل بودیجھ تأیید شده

ایمیل خود را بررسی:باید چی کاری انجام دھید
کنید تا قرارداد کمک گیرنده کھ از طریق 

DocuSignقرارداد . ارسال میشود را مشاھده کنید
.نیدکمک گیرنده را برای آزادسازی بودیجھ امضا ک

کمک بالعوض
تمویل بودیجھ شد

ما قرارداد کمک گیرنده امضا :بھ چی معنا است
ده شده شما را دریافت کرده ایم و بودیجۀ شما آزاد ش

.است

ر حساب بانکی را کھ د:باید چی کاری انجام دھید
عوض پورتال لینک داده اید، برای دریافت کمک بال

روز رسمی 5-3ممکن است . خود بررسی کنید
.وقت بگیرد تا بودیجھ قابل مشاھده شود

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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انتخاب شده، در حال ارزیابی تایید
شما برای ادامھ کار و آپلود اسناد انتخاب

امل قبل از تأیید بودیجھ باید بطور ک.شده اید
.مورد تأیید قرار بگیرید

در حال حاضر در لست انتظار
در مرحلھ مقدماتی مشخص شده است کھ 
واجد شرایط کمک بالعوض ھستید و در 

.مرحلھ تأیید اعتبار ھستید

.درخواست شما انتخاب نشد
ه شما حداقل شرایط واجد شرایط بودن درخواست را پور

.نمیکنید و درخواست شما رد شده است

71

تصمیمات انتخاب

ویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا تم
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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انتخاب شدن

برای کمک بالعوض
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بعد از انتخاب شدن باید چی کاری انجام داد
میل خبر تأیید انتخاب شوند، ذریعۀ ای-بھ درخواست کنندگان واجد شرایط کھ برای قبل

أیید بعد از انتخاب شدن، مراحل تأیید دیگری وجود دارد کھ باید قبل از ت. داده میشود
.درخواست کننده برای تمویل بودیجھ انجام شود

:درخواست کنندگان بعد از انتخاب شدن، باید کارھای زیر را انجام دھند
.وارد پورتال شده و تمام اسناد مورد ضرورت را آپلود نمایید

ت حساب صور(این مرحلھ برای تأیید استتمنت ھای . معلومات بانکی خود را لینک کنید
روری بانکی، جلوگیری از فریبکاری و واریز مستقیم برای تمویل بودیجھ ض) ھای

.میباشد

برای Docusignبعد از تأیید کامل کمک بالعوض، یک قرارداد کمک گیرنده از طریق 
ل بودیجھ آزاد نخواھد شد مگر اینکھ قرارداد کمک گیرنده بھ شک. شما ارسال میشود
.مکمل اجرا شود

5داکثر بعد از اینکھ ما قرارداد کمک گیرندۀ کامالً اجرا شده را دریافت کردیم، لطفاً ح
.روز رسمی صبر کنید تا بودیجھ واریز شود

در صورت وجود ھرنوع مشکل در اسناد یا تأیید بانکی، یکی از اعضای قسمت 
.  شودیا پیام متنی با شما بھ تماس می/از طریق تلیفون، ایمیل وLendistryاعتبارسنجی 
کل بھ روز رسمی صبر کنید تا با شما بھ تماس شویم و در حصۀ رفع مش7لطفاً حداکثر 

.شما کمک کنیم

مویل و بودیجھ این پروگرام ھا توسط ایالت کلیفورنیا ت
.اداره میشودCalOSBAتوسط 
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