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مروری بر برنامھ
و راھنمای استفاده از آن

)Rev .09-13-21(

.آوردمی آنھا را بھ اجرا درCalOSBAتوسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی شده و  ھا این برنامھ

19برنامھ وام بالعوض برای کسب و کارھای کوچک وآسیب دیده از کووید 
کالیفرنیا

برنامھ موسسات فرھنگی غیر انتفاعی
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ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ

CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مقدمھ
:برنامھ فراھم خواھد شد) دو(منابع مالی در قالب 

19برنامھ وام بالعوض برای کسب و کارھای کوچک آسیب دیده از کووید 1.
کالیفرنیا

کھ از کسب و کارھای کوچک کالیفرنیا کھ مشمول برنامھ وام ")1برنامھ ("
کالیفرنیا بوده یا 19بالعوض برای کسب و کارھای کوچک آسیب دیده از کووید 

.برای آن درخواست خواھند داد، حمایت خواھد کرد

برنامھ موسسات فرھنگی غیر انتفاعی2.
کھ از موسسات فرھنگی غیر انتفاعی واجد شرایط کھ بھ عنوان")2برنامھ ("

کند، می شوند حمایتمی ثبت شده تعریف) 3((c)501نھادھای غیر انتفاعی 
بوده، اما 1نھادھایی کھ دارای معیارھای مشاغل کوچک واجد شرایط تحت برنامھ 
کھ NAICSدارای محدودیت در درآمد ناخالص ساالنھ نبوده و در یکی از کدھای 

.این راھنما مشخص شده است قرار داشتھ باشند8در صفحھ 

7نوبت  8نوبت  9نوبت 
برنامھ 1برنامھ  2برنامھ  1برنامھ 

تاریخ شروع 2021آگوست 3 2021اگوست 27 2021سپتامبر 9

تاریخ پایان 2021سپتامبر 16 2021سپتامبر 30 2021سپتامبر 30

متقاضیان واجد شرایط فقط متقاضیان در لیست انتظار
طی و فقط در دسترس متقاضیان واجد شرایاین یک نوبت محدود است 

ن فعلی فقط متقاضیا-قبل در لیست انتظار بوده اند  ھای است کھ از دوره
.انتخاب خواھند شد

فقط موسسات فرھنگی غیر انتفاعی
رھای فقط موسسات فرھنگی غیر انتفاعی با ھر میزان درآمد کھ از معیا

.صالحیت برخوردار باشند

مشاغل انتفاعی و سازمانھای غیر انتفاعی
و ده یا غیر انتفاعی کھ در دورھای قبل انتخاب نش/مشاغل کوچک و1.

)بدون نیاز بھ درخواست مجدد(در صف انتظار قرار دارند 
متقاضیان جدید کھ از معیارھای قابل قبول برخوردار ھستند 2.

)متقاضیان جدید باید در وب سایت درخواست ارائھ بدھند(

پذیرش متقاضیان جدید؟ خیر بلھ بلھ
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ت کھ بھ معنای یک کسب و کار یا موسسھ غیر انتفاعی اس"مشاغل کوچک واجد شرایط"
، از تمام معیارھای زیر برخوردار باشد، معیارھایی کھ از طریق بررسی کاھش درآمد

انکی، مالی دریافتی، سابقھ اعتبار، اظھارنامھ مالیاتی و اعتبار حساب ب ھای سایر کمک
.مورد تایید دفتر یا نماینده مالی باشد

:تواند یکی از موارد زیر باشدمی و•
o شرکت 1099یک مالکیت فردی، پیمانکار مستقل، کارمند ،C شرکت ،S ،

یر تعاونی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غ
سھامی، با درآمد ناخالص ساالنھ تا دو میلیون و پانصد ھزار دالر 

در سال مالیاتی ) دالر1.000(، اما حداقل ھزار دالر )دالر2.500.000(
2019.

o 501یک نھاد غیر انتفاعی)(c)3 ,(501(c))6( , 501یا(c))19 ( ثبت شده
2.500.000(کھ درآمد ناخالص ساالنھ تا دو میلیون و پانصد ھزار دالر 

داشتھ 2019در سال مالیاتی ) دالر1000(، اما حداقل ھزار دالر )دالر
.است

.2019ژوئن 1شروع بھ کار قبل از •
در حال حاضر فعال و در حال کار است یا برای زمانی کھ دولت اجازه بازگشایی•

.کسب و کار را صادر کند، برنامھ مشخصی دارد

و ھا ایمنی و بھداشتی مرتبط با آن نظیر وقفھ ھای و محدودیت19تحت تاثیر کووید •
.آسیب دیده است19تعطیلی کسب و کار ناشی از ھمھ گیری کووید 

، و یک 990یا فرم 2019ارائھ اسناد سازمانی، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی سال •
ت کپی از تسلیم پرونده رسمی بھ وزیر امور خارجھ یا شھرداری محلی، در صور

ثبت یا مجوز کسب و کارفرضیامکان، از جملھ اساسنامھ، گواھی سازمان، نام 
.نمی شودمحدودکھ البتھ بھ این موارد،صادر شده توسط دولت

.ارائھ یک فرم قابل قبول از شناسھ عکس صادر شده توسط دولت•
.با باالترین درآمد در یک گروه است) حق امتیاز(آیا نھاد، مکان یا فرانشیز •

یفرنیا کسب و کارھای کوچک واجد شرایط باید یک آدرس حقیقی داشتھ باشند و در کال
بارمشغول بھ کار باشند، کھ از طریق اظھارنامھ مالیاتی مشاغل ارائھ شده تایید اعت

اشد، اگر در اظھارنامھ مالیات بر مشاغل شما آدرسی در کالیفرنیا ذکر نشده ب. گرددمی 
.واجد شرایط شناختھ نخواھید شد

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

تعاریف
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)  3((c)501یعنی یک نھاد غیر انتفاعی "موسسات فرھنگی غیر انتفاعی واجد شرایط "
بدون محدودیت در یک کسب و کار کوچک واجد شرایطثبت شده کھ از معیارھای 

صنعت درآمد ناخالص ساالنھ برخوردار باشد، و آن در یکی از کدھای سیستم طبقھ بندی
:آمریکای شمالی در زیر است

فروشندگان آثار ھنری؛-453920•
؛)شام و نمایش(شرکتھای تئاتر و تئاترھای شام -711110•
شرکتھای رقص؛-711120•
گروھھای موسیقی و ھنرمندان؛-711130•
سایر شرکتھای ھنرھای نمایشی؛-711190•
مروجین ھنرھای نمایشی، ورزشھا و رویدادھای مشابھ با امکانات؛-711310•
مروجین ھنرھای نمایشی، ورزشھا و رویدادھای مشابھ بدون امکانات؛-711320•
 ھای و سایر چھره ھا نمایندگان و مدیران ھنرمندان، ورزشکاران، کمدین-711410•

عمومی و مشھور؛
نوازنده، خواننده، ( ھا ، نویسندگان و اجرا کننده)نقاشان(ھنرمندان -711510•

مستقل؛...) بازیگر و 
موزه ھا؛-712110•
اماکن تاریخی؛-712120•
گیاھشناسی؛ یا ھای و باغ ھا باغ وحش-712130•
پارکھای طبیعت و سایر موسسات مشابھ-712190•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

تعاریف
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، )ھارنگین پوست( ھا یعنی زنان، اقلیت"تجاری کوچک و کم برخوردار ھای گروه"•
کسب و کار تحت مالکیت %) 51حداقل (مشاغل متعلق بھ کھنھ سربازھا، کھ عمده 

)  LMI(است، و مشاغل با درآمد کم تا متوسط ) ھا(و اداره روزانھ توسط این گروه 
.و جوامع روستایی

ی و شناسایزیر اجتماعی اقتصادی  ھای یعنی جوامعی کھ بوسیلھ شاخص" محروم" •
ر، درآمد کم تا متوسط،نرخ فقتواند شاملمی کھشاخص ھایی :شوندمی پیگیری

والی و عتحصیلی و سایر عوامل محروم کننده  ھای بیکاری، دستیابی بھ فرصت
.کندمی کھ دسترسی بھ سرمایھ و دیگر منابع را محدودافزون بر اینھا شود 

ا ی( یعنی ھر گونھ منطقھ تعیین شده جھت سرشماری ")LMI(درآمد کم تا متوسط " •
%  50کھ در آن حداقل ) منطقھ جغرافیایی معادل تعریف شده توسط اداره سرشماری

دارند، یا ) AMGI(متوسط درآمد ناخالص منطقھ % 60خانوارھا درآمدی کمتر از 
.ھستند% 25دارای نرخ فقر حداقل 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

تعاریف
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ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ

CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

ساختار تامین مالی
Lendistryدھدمی بر اساس درآمد ناخالص ساالنھ میزان کمک مالی را در سھ مقدار در دسترس قرار:

درآمد ناخالص مجاز مشاغل
)2019سال مالیاتی (

وام بالعوض در دسترس
برای ھر کسب و کار

درآمد ناخالص ساالنھ
دالر100،000تا 1،000

دالری5،000وام 

درآمد ناخالص ساالنھ بیش از
دالر1،000،000تا 100،000

دالری15،000وام

2،500،000تا 1،000،000درآمد ناخالص ساالنھ بیش از 
دالر

دالری25،000وام
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در کالیفرنیا) بدون مکان فیزیکی(کسب و کارھای مجازی •

),  3(c)(501کسب و کارھای غیرانتفاعی ثبت نشده بھ ھر یک از عناوین •
501(c))6 ( 501یا(c))19 (

یا دفاتر رسمی منتخب) بھ جز قبایل بومی آمریکایی(دولتی  ھای نھاد•

ند سیاسی یا البی گری مشغول ھست ھای کسب و کارھایی کھ عمدتا در فعالیت•
),  3(c)(501صرف نظر از اینکھ آیا چنین نھادھایی بھ عنوان یکی از (

501(c))6 ( 501یا)(c)19  ((صالحیت دارند یا خیر

کسب و کارھای منفعل، شرکتھای سرمایھ گذاری و سرمایھ گذارانی کھ در •
کنندمی را اعالمEاظھارنامھ مالیاتی شخصی خود یک برنامھ زمانی 

صرف نظر از اینکھ آیا این نھادھا بھ عنوان (کلیساھا و سایر نھادھای مذھبی •
501)(c)3 ,(501(c))6 (501یا)(c)19 (( صالحیت دارند، بھ غیر از یک

درآمد % 50بیش از ) i(مدرسھ، مھد کودک یا مشاغل تحصیلی وابستھ، کھ 
شود و می ناخالص از مدرسھ، امکانات مھد کودک و یا مشاغل تحصیلی حاصل

)ii (قانونی و مخارجی کھ مستقیما بھ مدرسھ، مھد کودک ھای وام تنھا برای ھزینھ
وام برای گردد، و ھیچ بخشی ازمی شود استفادهمی یا دیگر مشاغل تحصیلی مرتبط

دھر گونھ سود عادی مخارج کلی کلیسا یا دیگر نھاد مذھبی استفاده نخواھد ش

کسب و کارھای مالی کھ عمدتا در تجارت وام دھی فعالیت دارند مانند بانکھا، •
شرکتھای مالی و شرکتھای وصول مطالبات

ر قانونی کسب و کارھایی کھ بر اساس قوانین فدرال، ایالتی و یا محلی فعالیت غی•
دارند

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

کسب و کارھای فاقد صالحیت
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مشاغل دارای ماھیت جنسی شھوت انگیز از جملھ مشاغلی کھ اجرای زنده از یک •
یر کنند و مشاغلی کھ بھ طور مستقیم یا غمی ماھیت جنسی شھوت انگیز ارائھ

ات مستقیم بیش از حداقل درآمد ناخالص خود را از طریق فروش محصوالت یا خدم
تیا ارائھ ھر گونھ تصویر یا نمایش از یک ماھیت جنسی شھوت انگیز بھ دس

.آورندمی 

در ذات مشاغل کھ در ھر گونھ فعالیت اجتماعی نامطلوب یا فعالیتی کھ ممکن است•
و خود متجاوزانھ قلمداد شود مانند کسب و کارھای اجاره بھ شرط تملیک و کسب

.کارھای خرید با چک مشغول ھستند

ندکنمی مشاغلی کھ حمایت یا سرپرستی را بھ ھر دلیل غیر از ظرفیت، محدود•

کسب و کارھای سوداگرانھ•

§ .C.F.R 13ھمان طور کھ این اصطالح در "( وابستھ" ھای شرکت• 121.103 
)تعریف شده است

چندگانھ واجد  ھای نھادھای تجاری چندگانھ، فرانشیز، مکانھا و غیره برای وام•
د شرایط شرایط نیستند و فقط مجاز ھستند یکبار با استفاده از مشاغل کوچک واج

.خود با باالترین درآمد درخواست دھند

در سھ سال گذشتھ ) i(از سود سرمایھ % 10مشاغلی کھ ھر صاحب آن با بیش از •
ط محکوم شده یا علیھ او حکم مدنی صادر شده است یا ھر نوع عفو یا آزادی مشرو

ری برای ارتکاب کالھبرداری یا جرم کیف) ازجملھ عفو مشروط قبل از دادرسی(
رداد در ارتباط با بھ دست آوردن، تالش برای بھ دست آوردن یا انجام معاملھ یا قرا

تحت یک معاملھ عمومی ؛نقض قوانین ضد ) فدرال، ایالتی یا محلی(عمومی 
وه، جعل انحصار ایالتی یا فدرال یا تدارکات یا ارتکاب اختالس، سرقت، جعل، رش

در حال ) ii(یا تخریب اسناد، اظھارات دروغین، یا دریافت اموال سرقت شده، یا
، حاضر بھ جرم مدنی یا کیفری متھم یا از طرف دیگر توسط یک نھاد دولتی

باال متھم ) i(بھ ارتکاب ھر یک از جرایم ذکر شده در بند ) فدرال، ایالتی یا محلی(
.است

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

کسب و کارھای فاقد صالحیت
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:1برنامھ 
7نوبت 
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از این یک دوره محدود است و فقط در دسترس متقاضیان واجد شرایطی است کھ•
خاب فقط متقاضیان فعلی انت-مشخص قبل در لیست انتظار بوده اند  ھای نوبت

.خواھند شد
oھ متقاضیان واجد شرایط نیاز ب-ھیچ پورتالی برای درخواست وجود ندارد

.درخواست مجدد ندارند
oشوندنمی متقاضیان جدید در این نوبت پذیرفتھ.

أیید پیش شوند تا در روند بررسی اعتبار سنجی و تمی متقاضیان واجد شرایط انتخاب•
.کندنمی انتخاب شدن، تایید و اعطای وام را تضمین. روند

، ایجاد کارت امتیاز و توزیع جغرافیایی lendistryاز اعضای تیم داخلی  ای کمیتھ•
بھداشتی و ایمنی ناشی از ھای بر اساس عوامل اولویت برنامھ، از جملھ محدودیت

ی و دستور کووید بھ دنبال طرح کالیفرنیا برای اقتصاد ایمن تر، وضعیت بخش محل
:  کھ در. کندمی جدید ماندن در خانھ را تأیید ای منطقھ

https://covid19.ca.gov/safer-economy/شودمی یافت.

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مروری بر برنامھ: 7نوبت 
:گیرندمی مرحلھ مورد رسیدگی قرار) 2(متقاضیان واجد شرایط در دو •

o کار متقاضیان اسناد مالی منتخب، اسناد شناسایی و گواھی کسب و: 1مرحلھ
.کنندمی را از نظر صحت و درستی اطالعات ارائھ شده بارگذاری

o شود تا میاز متقاضیانی کھ برای تأمین مالی تأیید شده اند خواستھ: 2مرحلھ
.اسناد بیشتری برای پرداخت کمک ھزینھ ارائھ کنند

•lendistryط بالعوض را از طرف ایالت کالیفرنیا بین مشاغل واجد شرای ھای وام
.کندمی و موسسات غیرانتفاعی توزیع

•lendistryاعطا مالیاتی قابل اجرا را بھ متقاضیان ھای کند تا فرممی برنامھ ریزی
.کند

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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:مورد نیاز است1اطالعات زیر از ھمھ متقاضیان مرحلھ 
.یک نسخھ کپی از گواھی درخواست امضاء شده1.
ارائھ شده فقط بھ -) 2019(ھمھ صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

.PDFصورت 
بھ یک فرم قابل قبول از شناسھ عکس صادر شده توسط دولت و ارائھ شده فقط3.

.PDFصورت 
.دالر1000شواھد قابل قبول از حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کمتر از 4.

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

اسناد مورد نیاز: 7نوبت 
ندپس از انتخاب شدن برای تامین مالی، متقاضیانی کھ واجد شرایط شناختھ شده ا

ه آنھا ، ملزم بھ ارائھ اسناد بیشتر بھ شرح زیر بوده و مجدداً صحت اطالعات ارائھ شد
.باید تایید شود

:مورد نیاز است2اطالعات زیر برای ھمھ متقاضیان در مرحلھ 
، یا 990یا فرم 2019سازماندھی اسناد، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی فدرال سال 1.

یا ) اشدکھ باید فعال ب(یک کپی از پرونده رسمی نزد وزیر امور خارجھ کالیفرنیا 
شھرداری محلی، در صورت امکان، برای مشاغل شما بھ عنوان یکی از موارد 

:ارائھ شودPDFزیر، کھ باید فقط بصورت 
اساسنامھ شرکت•
گواھی سازمان•
ثبتفرضینام •
صاحبان انفرادی بدون نام (مجوز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)فرضی
یت برای متقاضیان نھاد غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کپی از آخرین نامھ معاف2.

.نھاد تجاریIRSمالیاتی 
.ی مورد تاییدتأیید حساب بانکی از طریق ثبت الکترونیک یا سایر فرآیندھای بررس3.
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ن حفاظت برابری ا�الی� و فدرال بر اس اس مع�ارهای اول��ت بندی تا حد مجاز تحت قواننی
:ز�ر خواهد بود

بھ 19بھداشتی و ایمنی ناشی از کووید ھای توزیع جغرافیایی بر اساس محدودیت1.
ماندن  ای قھدنبال طرح کالیفرنیا برای اقتصاد امن تر و وضعیت بخش و دستور منط

.در خانھ

از جملھ، اما بخشھای صنعتی کھ بیشتر تحت تأثیر این ھمھ گیری قرار گرفتھ اند،2.
با نھ محدود بھ آنھایی کھ در کدھای سیستم طبقھ بندی صنعت آمریکای شمالی

:شوندمی موارد زیر شروع
خدمات آموزشی-61•
.ھنر، سرگرمی و تفریح-71•
.خدمات اسکان و غذا-72•
.تولید پوشاک-315•
.فروشگاھھای پوشاک و لوازم جانبی پوشاک-448•
.کتاب ھای وسایل ورزشی، سرگرمی، آالت موسیقی و فروشگاه-451•
.ترانزیت و حمل و نقل مسافری زمینی-485•
.سیاحتی ھای و حمل و نقل ھا گردش-487•
.صنعت سینما و صدابرداری-512•
.خدمات شخصی و خشکشویی-812•
کتاب و انتشارات راھنما ای، روزنامھ، نشریات دوره-5111•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

اولویت بندی برنامھ: 7نوبت 
تھ است، از خدمات ماموریتی غیرانتفاعی کھ بیشتر تحت تأثیر ھمھ گیری قرار گرف3.

عھ مواد غذایی اضطراری، ثبات مسکن اضطراری، مراقبت از کودکان و توسجملھ
.و مواردی از این قبیلنیروی کار

یریشناسایی و پیگزیر اجتماعی اقتصادی  ھای جوامع محروم کھ بوسیلھ شاخص4.
ری، درآمد کم تا متوسط،نرخ فقر، بیکاتواند شاملمی کھشاخص ھایی :شوندمی 

ن بر و عوالی افزوتحصیلی و سایر عوامل محروم کننده  ھای دستیابی بھ فرصت
.کندمی کھ دسترسی بھ سرمایھ و دیگر منابع را محدوداینھا شود 
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بھداشتی و ایمنی مانند  ھای و محدودیت19فقط ھزینھ ھایی کھ بھ دلیل ھمھ گیری کووید 
موارد . ایجاد شده است19وقفھ در مشاغل یا تعطیلی مشاغل ناشی از ھمھ گیری کووید 

:مالی بالعوض ھستند ھای زیر مشمول استفاده از کمک

 ھای حقوق و دستمزد، مزایای مراقبت ھای کارکنان از جملھ ھزینھ ھای کلیھ ھزینھ•
بھداشتی، مرخصی استعالجی، مرخصی پزشکی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و سربار، شامل اجاره، تسھیالت، اصل وام و پرداخت سود •
بل کھ ق) شامل اصل و سود(، و تعھدات بدھی )وام ھای بدون احتساب پیش پرداخت(

یعنی، بھ عنوان تعھد بدھی واجد شرایط، (ایجاد شده است 2020مارس 1از 
منعقد 2020مارس 1توافقنامھ وام، سفتھ و غیره، در صورت امکان، باید قبل از 

)شده باشد

ئی بھ مربوط بھ بازگشایی عملیات تجاری پس از بستھ شدن کامل یا جز ھای ھزینھ•
و تعطیلی مشاغل توسط 19بھداشتی و ایمنی ناشی از کووید  ھای دلیل محدودیت

دولت

ه کووید فدرال، ایالتی یا محلی دربار ھای مربوط بھ تبعیت از دستورالعمل ھای ھزینھ•
 ھای ظایمنی مورد نیاز، از جملھ تجھیزات، محاف ھای برای بازگشایی با پروتکل19

پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، تجھیزات حفاظت شخصی، آزمایش و
آموزش کارکنان ھای ھزینھ

از طریق ) برای مدت مشابھ(کھ تاکنون 19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
فدرال، ھای دیگر از طریق برنامھ ھای بالعوض، وام قابل بخشش یا کمک ھای وام

.ایالتی، بخش یا شھر تأمین نشده است

منابع انسانی برای سھم دولتی از ھای کھ ھزینھ19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
، تسویھ بیمھ بھداشت مستمندان نیستند، پاداش کارکنان، پاداش پایان خدمت، مالیات

ووید غیر مرتبط با اثرات ک ھای شخصی یا سایر ھزینھ ھای قانونی، ھزینھ ھای حساب
ازپرداخت ، تعمیر خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا ب19

.بھ اھداکنندگان برای اقالم یا خدمات اھدا شده

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده مجاز از منابع مالی: 7نوبت 
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منابع انسانی برای سھم دولتی از بیمھ بھداشتی مستمندان؛ ھای ھزینھ•

پاداش کارکنان یا پاداش پایان خدمت؛•

مالیات ھا؛•

تسویھ حسابھای قانونی؛•

؛19غیر مرتبط با اثرات کووید  ھای شخصی و سایر ھزینھ ھای ھزینھ•

ھ است؛ھزینھ تعمیرات ناشی از خساراتی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفت•

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده مجاز از منابع مالی: 7نوبت 



15

:2برنامھ 
8نوبت 
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ف مراجعھ بھ تعری(موسسات فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط این نوبت فقط برای •
.در دسترس است) کنید

.نیست" نظام نوبتی و بھ ترتیب مراجعھ"بر اساساین برنامھ•

باز، و 2021آگوست 27پورتال درخواست برای این نوبت برای متقاضیان در •
نیز در ھمکارشود، کھ از طریق چندین پورتال می بستھ2021سپتامبر 30

.دسترس خواھد بود

مربوط  ھای گواھی/سرشماری شخصی و تجاری، و بازنمود ھای این درخواست داده•
 ھای مخصوص برنامھ کمکمبلغ وامبھ واجد شرایط بودن و استفاده مجاز از 

.گیردمی مشاغل کوچک کالیفرنیا را در بر19بالعوض کووید 

5، 2، 1 ھای موسسات فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط حتی اگر تاکنون در نوبت•
را درخواست داده اند، باید درخواست جدیدی19برنامھ وام بالعوض کووید 6یا 

. .تکمیل کنند

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مروری بر برنامھ: 8نوبت 

درخواست داده اند نیازی بھ 4نوبت موسسات فرھنگی غیرانتفاعی کھ در•
.درخواست مجدد ندارند

در ھ بالعوض فقط در دسترس موسسات فرھنگی غیرانتفاعی خواھد بود ک ھای وام•
.قبل کمک مالی دریافت نکرده اند ھای نوبت

صالحیت دریافت وام را بررسی خواھد lendistryپس از دریافت درخواست ھا، •
ا اعطای وام بر اساس درصد کاھش درآمد ثبت شده طبق یک دوره گزارش ب. کرد

.شودمی توزیع2019سال Q3و Q2در مقابل 2020سال Q3و Q2مقایسھ 

•lendistryط بالعوض را از طرف ایالت کالیفرنیا بین مشاغل واجد شرای ھای وام
.کندمی و موسسات غیرانتفاعی توزیع

•lendistryاعطا مالیاتی قابل اجرا را بھ متقاضیان ھای کند تا فرممی برنامھ ریزی
.کند
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، ایجاد کارت امتیاز و توزیع جغرافیایی lendistryاز اعضای تیم داخلی  ای کمیتھ•
بھداشتی و ایمنی ناشی از ھای بر اساس عوامل اولویت برنامھ، از جملھ محدودیت

ی و دستور کووید بھ دنبال طرح کالیفرنیا برای اقتصاد ایمن تر، وضعیت بخش محل
:  کھ در. کندمی جدید ماندن در خانھ را تأیید ای منطقھ

https://covid19.ca.gov/safer-economy/شودمی یافت.

غیر  ھای بالعوض از سوی مشاغل کوچک و سازمان ھای اگر تقاضای کمک•
باشد، انتفاعی کھ از معیارھای اولویت بندی برخوردار ھستند بیش از بودجھ موجود

.عوامل اولویت بندی مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مروری بر برنامھ: 8نوبت 
:گیرندمی مرحلھ مورد رسیدگی قرار) 2(متقاضیان واجد شرایط در دو •

o کار متقاضیان اسناد مالی منتخب، اسناد شناسایی و گواھی کسب و: 1مرحلھ
.کنندمی را از نظر صحت و درستی اطالعات ارائھ شده بارگذاری

o شود تا میاز متقاضیانی کھ برای تأمین مالی تأیید شده اند خواستھ: 2مرحلھ
.اسناد بیشتری برای پرداخت کمک ھزینھ ارائھ کنند

•lendistryط و بالعوض را از طرف ایالت کالیفرنیا بین مشاغل واجد شرای ھای وام
.کندمی موسسات غیرانتفاعی توزیع

•lendistryاضیان در اختیار متقمالیاتی قابل اجرا را  ھای کند تا فرممی برنامھ ریزی
.قرار دھد

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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:مورد نیاز است1اطالعات زیر از ھمھ متقاضیان مرحلھ 
.یک نسخھ کپی از گواھی درخواست امضاء شده1.
ارائھ شده فقط بھ -) 2019(ھمھ صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

.PDFصورت 
بھ یک فرم قابل قبول از شناسھ عکس صادر شده توسط دولت و ارائھ شده فقط3.

.PDFصورت 
.دالر1000شواھد قابل قبول از حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کمتر از 4.

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

اسناد مورد نیاز: 8نوبت 
ندپس از انتخاب شدن برای تامین مالی، متقاضیانی کھ واجد شرایط شناختھ شده ا

ه آنھا ، ملزم بھ ارائھ اسناد بیشتر بھ شرح زیر بوده و مجدداً صحت اطالعات ارائھ شد
.باید تایید شود

:مورد نیاز است2اطالعات زیر برای ھمھ متقاضیان در مرحلھ 
، یا 990یا فرم 2019سازماندھی اسناد، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی فدرال سال 1.

یا ) اشدکھ باید فعال ب(یک کپی از پرونده رسمی نزد وزیر امور خارجھ کالیفرنیا 
شھرداری محلی، در صورت امکان، برای مشاغل شما بھ عنوان یکی از موارد 

:ارائھ شودPDFزیر، کھ باید فقط بصورت 
اساسنامھ شرکت•
گواھی سازمان•
ثبتفرضینام •
صاحبان انفرادی بدون نام (مجوز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)فرضی
یت برای متقاضیان نھاد غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کپی از آخرین نامھ معاف2.

.نھاد تجاریIRSمالیاتی 
.ی مورد تاییدتأیید حساب بانکی از طریق ثبت الکترونیک یا سایر فرآیندھای بررس3.
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بھداشتی و ایمنی مانند  ھای و محدودیت19فقط ھزینھ ھایی کھ بھ دلیل ھمھ گیری کووید 
موارد . ایجاد شده است19وقفھ در مشاغل یا تعطیلی مشاغل ناشی از ھمھ گیری کووید 

:مالی بالعوض ھستند ھای زیر مشمول استفاده از کمک

 ھای حقوق و دستمزد، مزایای مراقبت ھای کارکنان از جملھ ھزینھ ھای کلیھ ھزینھ•
بھداشتی، مرخصی استعالجی، مرخصی پزشکی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و سربار، شامل اجاره، تسھیالت، اصل وام و پرداخت سود •
بل کھ ق) شامل اصل و سود(، و تعھدات بدھی )وام ھای بدون احتساب پیش پرداخت(

یعنی، بھ عنوان تعھد بدھی واجد شرایط، (ایجاد شده است 2020مارس 1از 
منعقد 2020مارس 1توافقنامھ وام، سفتھ و غیره، در صورت امکان، باید قبل از 

)شده باشد

ئی بھ مربوط بھ بازگشایی عملیات تجاری پس از بستھ شدن کامل یا جز ھای ھزینھ•
و تعطیلی مشاغل توسط 19بھداشتی و ایمنی ناشی از کووید  ھای دلیل محدودیت

دولت

ه کووید فدرال، ایالتی یا محلی دربار ھای مربوط بھ تبعیت از دستورالعمل ھای ھزینھ•
 ھای ظایمنی مورد نیاز، از جملھ تجھیزات، محاف ھای برای بازگشایی با پروتکل19

پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، تجھیزات حفاظت شخصی، آزمایش و
آموزش کارکنان ھای ھزینھ

از طریق ) برای مدت مشابھ(کھ تاکنون 19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
فدرال، ھای دیگر از طریق برنامھ ھای بالعوض، وام قابل بخشش یا کمک ھای وام

.ایالتی، بخش یا شھر تأمین نشده است

منابع انسانی برای سھم دولتی از ھای کھ ھزینھ19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
، تسویھ بیمھ بھداشت مستمندان نیستند، پاداش کارکنان، پاداش پایان خدمت، مالیات

ووید غیر مرتبط با اثرات ک ھای شخصی یا سایر ھزینھ ھای قانونی، ھزینھ ھای حساب
ازپرداخت ، تعمیر خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا ب19

.بھ اھداکنندگان برای اقالم یا خدمات اھدا شده

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده مجاز از منابع مالی: 8نوبت 
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منابع انسانی برای سھم دولتی از بیمھ بھداشتی مستمندان؛ ھای ھزینھ•

پاداش کارکنان یا پاداش پایان خدمت؛•

مالیات ھا؛•

تسویھ حسابھای قانونی؛•

؛19غیر مرتبط با اثرات کووید  ھای شخصی و سایر ھزینھ ھای ھزینھ•

ھ است؛ھزینھ تعمیرات ناشی از خساراتی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفت•

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده غیرقابل قبول از منابع مالی: 8نوبت 
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:1برنامھ 
9نوبت 
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:این نوبت برای متقاضیان زیر در دسترس است•
ن ای. غیر انتفاعی موجود در لیست انتظار ھای یا سازمان/مشاغل کوچک و1.

.متقاضیان نیاز بھ درخواست مجدد ندارند

ب قبل انتخا ھای غیر انتفاعی کھ در نوبت ھای یا سازمان/مشاغل کوچک و2.
این متقاضیان نیاز بھ ). 7یا 6، 5، 3، 2، 1 ھای نوبت(نشده بودند 

.درخواست مجدد ندارند

ایط مشاغل کوچک واجد شر"متقاضیان جدید کھ شرایط آنھا مطابق تعریف 3.
راجعھ بھ تعریف م(باشد می "موسسھ فرھنگی غیرانتفاعی واجد شرایط"یا "

درخواست خود را CAReliefGrant.comمتقاضیان جدید باید در ). کنید
.ثبت کنند

.نیست"نظام نوبتی و بھ ترتیب مراجعھ"بر اساساین برنامھ•

2021سپتامبر 30باز، و 2021سپتامبر9پورتال تقاضا برای متقاضیان جدید در •
.نیز در دسترس خواھد بودھمکارشود، کھ از طریق چندین پورتال می بستھ

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مروری بر برنامھ: 9نوبت 
مربوط  ھای گواھی/سرشماری شخصی و تجاری، و بازنمود ھای این درخواست داده•

 ھای مخصوص برنامھ کمکمبلغ وامبھ واجد شرایط بودن و استفاده مجاز از 
.گیردمی مشاغل کوچک کالیفرنیا را در بر19بالعوض کووید 

، ایجاد کارت امتیاز و توزیع جغرافیایی lendistryاز اعضای تیم داخلی  ای کمیتھ•
بھداشتی و ایمنی ناشی از ھای بر اساس عوامل اولویت برنامھ، از جملھ محدودیت

ی و دستور کووید بھ دنبال طرح کالیفرنیا برای اقتصاد ایمن تر، وضعیت بخش محل
:  کھ در. کندمی جدید ماندن در خانھ را تأیید ای منطقھ

https://covid19.ca.gov/safer-economy/ شودمی یافت.

غیر  ھای بالعوض از سوی مشاغل کوچک و سازمان ھای اگر تقاضای کمک•
د باشد، انتفاعی کھ از معیارھای اولویت بندی برخوردار ھستند بیش از بودجھ موجو

.عوامل اولویت بندی مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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:گیرندمی مرحلھ مورد رسیدگی قرار) 2(متقاضیان واجد شرایط در دو •
o کار متقاضیان اسناد مالی منتخب، اسناد شناسایی و گواھی کسب و: 1مرحلھ

.کنندمی را از نظر صحت و درستی اطالعات ارائھ شده بارگذاری

o ود تا شمی از متقاضیانی کھ برای تأمین مالی تأیید شده اند خواستھ: 2مرحلھ
.اسناد بیشتری برای پرداخت کمک ھزینھ ارائھ کنند

•lendistryط بالعوض را از طرف ایالت کالیفرنیا بین مشاغل واجد شرای ھای وام
.کندمی و موسسات غیرانتفاعی توزیع

•lendistryاعطا مالیاتی قابل اجرا را بھ متقاضیان ھای کند تا فرممی برنامھ ریزی
.کند

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

مروری بر برنامھ: 9نوبت 
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:مورد نیاز است1اطالعات زیر از ھمھ متقاضیان مرحلھ 
.یک نسخھ کپی از گواھی درخواست امضاء شده1.
ارائھ شده فقط بھ -) 2019(ھمھ صفحات آخرین اظھارنامھ مالیاتی فدرال ثبت شده 2.

.PDFصورت 
بھ یک فرم قابل قبول از شناسھ عکس صادر شده توسط دولت و ارائھ شده فقط3.

.PDFصورت 
.دالر1000شواھد قابل قبول از حداقل درآمد ناخالص ساالنھ کمتر از 4.

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

اسناد مورد نیاز: 9نوبت 
ندپس از انتخاب شدن برای تامین مالی، متقاضیانی کھ واجد شرایط شناختھ شده ا

ه آنھا ، ملزم بھ ارائھ اسناد بیشتر بھ شرح زیر بوده و مجدداً صحت اطالعات ارائھ شد
.باید تایید شود

:مورد نیاز است2اطالعات زیر برای ھمھ متقاضیان در مرحلھ 
، یا 990یا فرم 2019سازماندھی اسناد، از جملھ اظھارنامھ مالیاتی فدرال سال 1.

یا ) اشدکھ باید فعال ب(یک کپی از پرونده رسمی نزد وزیر امور خارجھ کالیفرنیا 
شھرداری محلی، در صورت امکان، برای مشاغل شما بھ عنوان یکی از موارد 

:ارائھ شودPDFزیر، کھ باید فقط بصورت 
اساسنامھ شرکت•
گواھی سازمان•
ثبتنام فرضی•
نام صاحبان انفرادی بدون (مجوز کسب و کار صادر شده توسط دولت •

)فرضی
یت برای متقاضیان نھاد غیرانتفاعی واجد شرایط، یک کپی از آخرین نامھ معاف2.

.نھاد تجاریIRSمالیاتی 
.ی مورد تاییدتأیید حساب بانکی از طریق ثبت الکترونیک یا سایر فرآیندھای بررس3.
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ن حفاظت برابری ا�الی� و فدرال بر اس اس مع�ارهای اول��ت بندی تا حد مجاز تحت قواننی
:ز�ر خواهد بود

بھ 19بھداشتی و ایمنی ناشی از کووید ھای توزیع جغرافیایی بر اساس محدودیت1.
ماندن  ای قھدنبال طرح کالیفرنیا برای اقتصاد امن تر و وضعیت بخش و دستور منط

.در خانھ

از جملھ، اما بخشھای صنعتی کھ بیشتر تحت تأثیر این ھمھ گیری قرار گرفتھ اند،2.
با نھ محدود بھ آنھایی کھ در کدھای سیستم طبقھ بندی صنعت آمریکای شمالی

:شوندمی موارد زیر شروع
خدمات آموزشی-61•
.ھنر، سرگرمی و تفریح-71•
.خدمات اسکان و غذا-72•
.تولید پوشاک-315•
.فروشگاھھای پوشاک و لوازم جانبی پوشاک-448•
.کتاب ھای وسایل ورزشی، سرگرمی، آالت موسیقی و فروشگاه-451•
.ترانزیت و حمل و نقل مسافری زمینی-485•
.سیاحتی ھای و حمل و نقل ھا گردش-487•
.صنعت سینما و صدابرداری-512•
.خدمات شخصی و خشکشویی-812•
کتاب و انتشارات راھنما ای، روزنامھ، نشریات دوره-5111•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

اولویت بندی برنامھ: 9نوبت 
تھ است، از خدمات ماموریتی غیرانتفاعی کھ بیشتر تحت تأثیر ھمھ گیری قرار گرف3.

عھ مواد غذایی اضطراری، ثبات مسکن اضطراری، مراقبت از کودکان و توسجملھ
.و مواردی از این قبیلنیروی کار

یریشناسایی و پیگزیر اجتماعی اقتصادی  ھای جوامع محروم کھ بوسیلھ شاخص4.
ری، درآمد کم تا متوسط،نرخ فقر، بیکاتواند شاملمی کھشاخص ھایی :شوندمی 

ن بر و عوالی افزوتحصیلی و سایر عوامل محروم کننده  ھای دستیابی بھ فرصت
.کندمی کھ دسترسی بھ سرمایھ و دیگر منابع را محدوداینھا شود 
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بھداشتی و ایمنی مانند  ھای و محدودیت19فقط ھزینھ ھایی کھ بھ دلیل ھمھ گیری کووید 
موارد . ایجاد شده است19وقفھ در مشاغل یا تعطیلی مشاغل ناشی از ھمھ گیری کووید 

:مالی بالعوض ھستند ھای زیر مشمول استفاده از کمک

 ھای حقوق و دستمزد، مزایای مراقبت ھای کارکنان از جملھ ھزینھ ھای کلیھ ھزینھ•
بھداشتی، مرخصی استعالجی، مرخصی پزشکی یا خانوادگی و حق بیمھ

سرمایھ در گردش و سربار، شامل اجاره، تسھیالت، اصل وام و پرداخت سود •
بل کھ ق) شامل اصل و سود(، و تعھدات بدھی )وام ھای بدون احتساب پیش پرداخت(

یعنی، بھ عنوان تعھد بدھی واجد شرایط، (ایجاد شده است 2020مارس 1از 
منعقد 2020مارس 1توافقنامھ وام، سفتھ و غیره، در صورت امکان، باید قبل از 

)شده باشد

ئی بھ مربوط بھ بازگشایی عملیات تجاری پس از بستھ شدن کامل یا جز ھای ھزینھ•
و تعطیلی مشاغل توسط 19بھداشتی و ایمنی ناشی از کووید  ھای دلیل محدودیت

دولت

ه کووید فدرال، ایالتی یا محلی دربار ھای مربوط بھ تبعیت از دستورالعمل ھای ھزینھ•
 ھای ظایمنی مورد نیاز، از جملھ تجھیزات، محاف ھای برای بازگشایی با پروتکل19

پلکسی گالس، غذاخوری در فضای باز، تجھیزات حفاظت شخصی، آزمایش و
آموزش کارکنان ھای ھزینھ

از طریق ) برای مدت مشابھ(کھ تاکنون 19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
فدرال، ھای دیگر از طریق برنامھ ھای بالعوض، وام قابل بخشش یا کمک ھای وام

.ایالتی، بخش یا شھر تأمین نشده است

منابع انسانی برای سھم دولتی از ھای کھ ھزینھ19مربوط بھ کووید  ھای سایر ھزینھ•
، تسویھ بیمھ بھداشت مستمندان نیستند، پاداش کارکنان، پاداش پایان خدمت، مالیات

ووید غیر مرتبط با اثرات ک ھای شخصی یا سایر ھزینھ ھای قانونی، ھزینھ ھای حساب
ازپرداخت ، تعمیر خسارت ھایی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است، یا ب19

.بھ اھداکنندگان برای اقالم یا خدمات اھدا شده

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده مجاز از منابع مالی: 9نوبت 
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منابع انسانی برای سھم دولتی از بیمھ بھداشتی مستمندان؛ ھای ھزینھ•

پاداش کارکنان یا پاداش پایان خدمت؛•

مالیات ھا؛•

تسویھ حسابھای قانونی؛•

؛19غیر مرتبط با اثرات کووید  ھای شخصی و سایر ھزینھ ھای ھزینھ•

ھ است؛ھزینھ تعمیرات ناشی از خساراتی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفت•

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

استفاده غیر قابل قبول از منابع مالی: 9نوبت 
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گواھی تقاضا
نحوه دانلود و تکمیل فرم
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گواھی تقاضا
حت بھ عنوان بخشی از فرآیند درخواست، شما باید با امضای یک گواھی تقاضا، ص

.اطالعات را تأیید کنید

.  ودگواھی تقاضا بھ صورت الکترونیکی برای دانلود و تکمیل در دسترس خواھد ب
ت در فرایند درخواس"بارگذاری اسناد"گواھی تقاضای امضا شده شما باید طی بخش 

.ارائھ شود

.دبرای مشاھده گواھی تقاضا برای کسب و کار خود از پیوندھای زیر استفاده کنی

برای دانلود اینجا کلیک کنید| مشاغل انتفاعی 
برای دانلود اینجا کلیک کنید| غیر انتفاعی  ھای سازمان

برای دانلود اینجا کلیک کنید| موسسات فرھنگی غیر انتفاعی 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

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-nonprofit-FINAL-Fillable.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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نحوه تکمیل فرم بصورت الکترونیکی
اضا کلیک کنید تا گواھی تقآیکون ....روی : 1مرحلھ 

.روی کامپیوتر شما دانلود شود

.گواھی را روی دسکتاپ خود ذخیره کنید: 2مرحلھ 

دا بھ دسکتاپ خود رفتھ، گواھی تقاضا را پی: 3مرحلھ 
.کرده و فایل را از آنجا باز کنید

pdfگواھی تقاضای شما در قالب یک فایل : 4مرحلھ 
با وارد کردن حروف اول نام خود در کنار. باز خواھد شد

ھمھ موارد شماره گذاری شده و سپس وارد کردن امضا و 
، گواھی تقاضا را 5اطالعات کسب و کار خود در صفحھ 

.تکمیل کنید

)  save(سپس ذخیره ) file(بھ قسمت فایل : 5مرحلھ 
ا را در صفحھ کلید خود فشار دھید تSو CTRLبروید یا 

گواھی تقاضای خود را کھ بھ طور کامل انجام و امضا 
.شده، ذخیره کنید

گواھی تقاضای تکمیل شده را در پورتال : 6مرحلھ 
.بارگذاری کنید

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



.با کلیک روی آیکون چاپگر، گواھی تقاضا را چاپ کنید: 1مرحلھ  .نیدبا استفاده از یک خودکار تیره و دست خط خوانا، گواھی تقاضا را پر ک:2مرحلھ 

.کنیدگواھی تقاضای تکمیل شده را اسکن کرده و آن را در پورتال بارگذاری:3مرحلھ 

31

نحوه تکمیل بھ صورت دست نویس

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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.کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

کسب و کارھای انتفاعی

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


سازمانھای غیر انتفاعی

33

.کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

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


موسسات فرھنگی غیر انتفاعی
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.کلیک کنیداینجابرای دانلود 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/03/CRG-Extension-Business-Certifications-nonprofit-cultural-institution-FINAL-Fillable.pdf
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نکاتی در مورد ارائھ درخواست
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یداز گوگل کروم استفاده کن: 1شماره نکتھ 
.نیدبرای بھترین کاربری، لطفاً در کل فرایند تقاضا از گوگل کروم استفاده ک

ضای شما سایر مرورگرھای وب ممکن است از رابط کاربری ما پشتیبانی نکنند و در تقا
.خطا ایجاد کنند

توانید آن را بھ صورت رایگان درمی اگر در کامپیوتر خود گوگل کروم ندارید،
https://www.google.com/chrome//دانلود کنید

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

ذخیره شده اطالعاتی ھستند کھ از یک ھای داده:حافظھ پنھان خود را پاک کنید1.
ی سریعتر وب سایت یا برنامھ کھ قبالً استفاده شده است، ذخیره شده اند و عمدتا برا

ال، با این ح. شوندمی کردن روند مرور با پر کردن خودکار اطالعات شما استفاده
قدیمی یا  ھای ذخیره شده ممکن است شامل اطالعات قدیمی مانند گذرواژه ھای داده

قاضای تواند خطاھایی در تمی این. اطالعاتی باشد کھ قبالً بھ اشتباه وارد کرده اید
.گذاری برای تقلب احتمالی شودعالمتشما ایجاد کند و ممکن است منجر بھ 

دھد اطالعات را بھ می حالت ناشناس بھ شما امکان: حالت ناشناس را باز کنید2.
صورت خصوصی وارد کنید و از بھ خاطر سپردن یا ذخیره شدن اطالعات شما 

.کندمی جلوگیری

است آپ-برنامھ ما شامل چندین پیام پاپ:آپ را غیرفعال کنید-مسدود کننده پاپ3.
ن برای مشاھده ای. شودمی کھ برای تأیید صحت اطالعات ارائھ شده شما استفاده

.آپ را در گوگل کروم غیرفعال کنید-باید مسدود کننده پاپ ھا پیام

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

https://www.google.com/chrome/
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نحوه پاک کردن حافظھ پنھان
روی سھ نقطھ در گوشھ باال سمت راست کلیک کنید و سپس بھ 1.

بروید(Settings)"تنظیمات"

پاک "بروید و سپس ")Privacy and Security(امنیت و حریم خصوصی "بھ 2.
.را انتخاب کنید")Clear Browsing Data(کردن حافظھ مرورگر

را انتخاب کنید")clear data( ھا پاک کردن داده"3.

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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از حالت ناشناس استفاده کنید

روی سھ نقطھ در گوشھ سمت راست باالی مرورگر وب خود کلیک کنید و1.
مرورگر شما )پنجره ناشناس جدید("New incognito window“سپس

.را انتخاب کنید.پنجره جدیدی باز خواھد کرد

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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.آپ را غیرفعال کنید-مسدود کننده پاپ

در گوگل کروم، روی سھ نقطھ در گوشھ1.
باال سمت راست کلیک کنید و سپس 

"Settings"را انتخاب کنید

.2"Privacy and Security") امنیت و
را انتخاب کنید)حریم خصوصی

را انتخاب کنید"تنظیمات سایت"3.

.4"Pop-up and Redirects")آپ -پاپ
را انتخاب کنید)و تغییر مسیرھا

شود وآبی روی دکمھ کلیک کنید تا 5.
بھ )مسدود("Blocked"وضعیت از 

"Allowed")تغییر کند)مجاز

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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ارسال کنیدPDFھمھ اسناد را در قالب : 2شماره نکتھ 
 ای ھ آزار دھندهفرم الکترونیکی باید واضح باشد، مستقیم تراز شده باشد و ھیچگونھ زمین

.نداشتھ باشد

:نکات مھم برای بارگذاری اسناد
.ارسال شودPDFھمھ اسناد باید در قالب •
.مگابایت باشد15حجم فایل باید کمتر از •
+)._*() ^&٪@#$(!تواند شامل ھیچ نویسھ خاصی باشد نمی نام فایل•
ر غیر شود، باید آن را در پورتال وارد کنید، دمی اگر فایل شما با گذرواژه محافظت•

.توانیم سند را مشاھده کنیمنمی این صورت ما

:اده کنیدتلفن ھمراه رایگان زیر استف ھای کنیم از برنامھمی اگر اسکنر ندارید، توصیھ
Genius Scan

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

Adobe Scan
برای دانلود اینجا کلیک کنید| اپل 

برای دانلود اینجا کلیک کنید| اندروید 

درست

نادرست

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

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: 3شماره نکتھ 
بھ . نیدکمی لطفاً ھنگام درخواست، مطمئن شوید کھ از یک آدرس ایمیل معتبر استفاده

دھید می دیگر را از طریق آدرس ایمیلی کھ ارائھ ھای و دستورالعمل ھا روز رسانی
.دریافت خواھید کرد

:شوندنمی ایمیل زیر در سیستم ما پذیرفتھ یا شناختھ ھای آدرس-نکتھ مھم 

info@ ایمیل ھایی کھ با 
info@mycompany.com: شوند مثالمی شروع

noreply.com@یا  contact.com@ایمیل ھایی کھ بھ 
example@contact.com: شوند مثالمی ختم
example@noreply.com: مثال

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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یدبرای وامی کھ بر اساس طبقھ بندی کسب و کار شما است، درخواست دھ: 4شماره نکتھ
واھد تقاضای متفاوتی وجود خ ھای شغلی زیر، پورتال ھای برای ھر یک از طبقھ بندی

:داشت
کسب و کارھای انتفاعی•
سازمانھای غیر انتفاعی•
سازمانھای غیر انتفاعی ھنری و فرھنگی•

.دلطفاً با استفاده از برنامھ صحیح برای کسب و کار خود درخواست دھی

.شودمی ھر نوع برنامھ با کادرھای رنگی مختلف برچسب گذاری

در صورت ارسال نادرست نوع درخواست، درخواست شما قابل انتقال نبوده و باید
کالھبرداری احتمالی ،با این حال، ارسال چندین درخواست. مجدداً درخواست دھید

کندمی شناسایی شده و درخواست شما را مختل

برنامھ
فرھنگی و ھنری

یکسب و کارھا
انتفاعی

ی سازمانھا
غیرانتفاعی

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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:کمک بھ کاربر برای درخواست
منابع دیگر
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ابزار ترجمھ
:زیر ترجمھ کرد ھای توان بھ زبانمی کل وب سایت و درخواست ما را

ً : نکتھ مھم  با مرکز برای پشتیبانی از زبان غیر انگلیسی در تکمیل درخواست، لطفا
.تماس ما تماس بگیرید

.ابزار ترجمھ در گوشھ سمت راست باالی مرورگر وب شما در دسترس خواھد بود

ارمنی
)کانتونی(چینی 
)ماندارین(چینی 

دری
فارسی

فرانسوی

ھندی
ھمونگ
ژاپنی
کره ای
پرتغالی
پنجابی

روسی
)نوکال(اسپانیایی 
)سوکال(اسپانیایی 

تاگالوگ
تایلندی
ویتنامی

وب سایت
CARELIEFGRANT.COM

درخواست
آنالین

پورتال
lendistry

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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قابلیت دسترسی
ت تا وب سایت ما ھمچنین دارای قابلیت دسترسی اس
اطمینان حاصل شود کھ خدمات آن برای افراد 

دون ب، دارای معلولیت قابل دسترسی است، از جملھ
محدودیت با سھولت استفاده از وب سایت و 

.دسترسی بیشتر برای افراد دارای معلولیت

ابزار دسترسی بھ وب careliefgrant.comسایت 
UserWayدھد، کھ توسط می را در دسترس قرار

یک سرور دسترسی پذیر اختصاصی راه اندازی
منوی دسترس پذیری . شده است

careliefgrant.comتوان با کلیک روی می را
ھ آیکون منوی دسترس پذیری کھ در گوشھ صفح

پس از فعال کردن منوی. شود، فعال کردمی ظاھر
نوی دسترسی پذیری، لطفاً کمی صبر کنید تا م

.دسترسی بھ طور کامل بارگیری شود

وب سایت
CARELIEFGRANT.COM

درخواست
آنالین

پورتال
lendistry

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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ویدیوھا
در ، ھمچنین ویدیوھای کوتاھیاینجاعالوه بر ویدیوھای درخواستی در وب سایت ما در

شما و نحوه تکمیل آن بخش را بھیھر وید. ھر بخش از برنامھ آنالین تعبیھ شده است
.  کلیک کنید) تماشای ویدیو(Watch Videoبرای مشاھده ویدیو، روی. دھدمی نشان

.شودمی شما بازرویدیو در تب جدیدی از مرورگ

ی کند اسناد را بارگذارمی ھمچنین ویدیوھایی در پورتال وجود دارد کھ بھ شما کمک
.کرده و اطالعات بانکی خود را پیوند دھید

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

https://careliefgrant.com/videos-on-demand/
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در برنامھرسانیاطالع ھای آیکون
.اطالعات را در برنامھ اضافھ کردیم ھای برای راھنمایی بیشتر، آیکون•

.نشانگر را روی آیکون نگھ دارید تا اطالعات بیشتر نشان داده شود•

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

i

i

نشانگر را روی آیکون 
نگھ دارید تا اطالعات 
.بیشتر نشان داده شود

نشانگر را روی آیکون 
نگھ دارید تا اطالعات 
.بیشتر نشان داده شود
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نحوه ارسال درخواست



ھمکارنحوه انتخاب 
توانید یکمی شما. خود انجام دھیدھمکاربرای درخواست وام، باید این کار را از طریق 

.پیدا کنیدwww.CAReliefGrant.comرا از طریق زبان یا بخش در ھمکار
ر ھ. کند انتخاب کنیدمی ی را کھ در منطقھ شما ارائھ خدماتھمکارتوانید ھر می شما•

توانند از آن موردی می خواھند داشت کھ مشاغلھمکاربخش و ھمھ زبانھا حداقل یک 
ر مناطق بیشتری نسبت بھ سای ھای برخی از بخشھا و زبانھا گزینھ. را درخواست کنند

.خواھند داشت
د انتخاب کنید با نیازھای شما بیشترین مطابقت دارمی توانید یکی را کھ فکرمی شما•

م سرمایھ در گردش، وا ھای مالی دیگری مانند وام ھای توانند کمکمی کنید، زیرا آنھا
.تجھیزات و ھمچنین کمک فنی برای کمک بھ شما و کسب و کار شما ارائھ دھند

خود یادداشت برداریھمکاراز . درخواست دھیدھمکارلطفاً یکبار و فقط از طریق یک 
.خود شویدھمکاربرای بارگذاری اسناد، باید وارد پورتال مختص . کنید

.وب پیدا کنیدURLخود را در ھمکاربرای اطمینان از ورود صحیح بھ پورتال، نام 

www.partnername.mylendistry.com: مثال
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پیدا CARELIEFGRANT.COMی را در ھمکار: 1مرحلھ 
.کنید

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

http://www.careliefgrant.com/


دستورالعمل ھا
)  Apply Now"(، روی www.CAReliefGrant.comدر ھمکارپس از انتخاب 1.

.شویدمی خود ھدایتھمکارشما بھ صفحھ اصلی پورتال . کلیک کنید"

.کلیک کنید"Click Here to Apply"در صفحھ اصلی، روی 2.
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یک وام پیدا کنید: 2مرحلھ 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

http://www.careliefgrant.com/


 ھادستورالعمل
:نیدرا کھ بیشتر برای طبقھ بندی کسب و کار شما کاربرد دارد انتخاب ک ای برنامھ

کسب و کارھای انتفاعی•
سازمانھای غیر انتفاعی•
سازمانھای غیر انتفاعی ھنری و فرھنگی•
کالیفرنیا ھای حوزه•

ددا را کھ برای طبقھ بندی کسب و کار شما نیست ارسال کنید، باید مج ای اگر برنامھ
.درخواست دھید

ما با این حال، ارسال چندین درخواست کالھبرداری احتمالی شناسایی شده و درخواست ش
کندمی را مختل

:نکات مھم
ت در صور. توانند برای یک وام درخواست دھندمی متقاضیان با مشاغل متعدد فقط•

.گیردمی درخواست چندین وام، تنھا یک مورد بررسی قرار

.کلیک کنید"Apply Now"برای شروع درخواست خود، روی 
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Apply Now Apply Now

یک وام بر اساس طبقھ بندی کسب و کار خود انتخاب کنید: 3مرحلھ 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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درخواست
بھ چھ اطالعاتی احتیاج دارید و چگونھ آن را تکمیل کنید



چھ اطالعاتی نیاز است؟
نام•
نام خانوادگی•
ایمیل•
شماره تلفن•
کسب و کارنام •
کد پستی کسب و کار•

ھ روز ب. کنیدمی لطفا مطمئن شوید در این قسمت از یک ایمیل معتبر استفاده: نکتھ مھم
.ودشمی دھید ارسالمی بیشتر بھ آدرس ایمیلی کھ ارائھ ھای مھم و دستورالعمل ھای رسانی

عھ مراج" نکات مربوط بھ درخواست"ایمیل نامعتبر بھ  ھای برای مشاھده لیستی از آدرس
.کنید

متنی/پیامکیراھکارھای
رای ب. نیز امکان پذیر خواھد بودمتن /بھ روزرسانی وضعیت درخواست وام شما با پیامک

ت زدن متن، لطفاً پس از خواندن بازنمود با عالم/از طریق پیامک ھا دریافت بھ روزرسانی
ا خواھید از این قابلیت انصراف دھید، کادر رمی اگر. کادر، رضایت خود را اعالم کنید

.عالمت نزده بگذارید

:متنی ھای خودکار یا پیام ھای موافقت با تماس
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شروع کنیدرادرخواست خود: 1قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



چھ اطالعاتی نیاز است؟
نام مالک•
نام خانوادگی مالک•
ایمیل مالک•
مالکمربوط بھ آدرس شھر، ایالت، کد پستی و بخش •
تاریخ تولد مالک•
تامین اجتماعی مالک•
درصد مالکیت•

شرایط و ضوابط
.  بزنیدرا خوانده و موافقت کرده اید، کادر را عالمتشرایط و ضوابط برای تأیید اینکھ کھ 

.برای پیشبرد درخواست اعطای وام خود باید موافقت کنید
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شرایط و ضوابط

جزئیات مربوط بھ مالک: 2قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



چھ اطالعاتی نیاز است؟
نام تجاری•
•DBA)در صورت امکان) (کسب و کار با نام تجاری(

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

شماره شناسایی تجاری•
شماره تلفن تجاری•
نوع کسب و کار•
منطقھ مشارکت•
اعی و غیر انتف ھای فقط برای سازمان(وضعیت غیر انتفاعی•

)فرھنگی غیر انتفاعی ھای برنامھ
تأیید کنید کھ خدمات سازمان شما یکی از چھار اولویت •

و غیر انتفاعی ھای فقط برای سازمان(. برنامھ اصلی است
)ھنری و فرھنگی ھای درخواست برنامھ

آدرس تجاری شھر، ایالت، کد پستی و بخش•
تاریخ آغاز کسب و کار•
وب سایت تجاری•

اگر کسب و کار شما وب سایت ندارد، : نکتھ 
"none.com "را در این قسمت تایپ کنید.
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اطالعات تجاری: 3قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



چھ اطالعاتی نیاز است؟
ھدف از گرفتن وام•
مبلغ درخواستی•

.توانید درخواست دھید بر اساس درآمد ساالنھ شما استمی مبلغ وامی کھ: توجھ
کند؟می آیا این وام مشاغل جدیدی ایجاد•
)باید با اظھارنامھ مالیاتی شما مطابقت داشتھ باشد(2019درآمد ساالنھ سال •
کارکنان تمام وقتتعداد•
کارکنان پاره وقتتعداد•
مشاغل ایجاد شدهتعداد•
مشاغل حفظ شدهتعداد•

نحوه بررسی صالحیت برای مبلغ وام بالعوض
.، بر اساس درآمد ساالنھ شما است)مبلغ درخواستی(Amount Requestedقسمت فرم،

Check Eligibilityبرای بررسی میزان وامی کھ برای آن واجد شرایط ھستید، روی 
کلیک کنید)بررسی صالحیت(

و مبلغی را کھ واجد شرایط آن ھستید پیدا کنید

.توانید مبلغی را کھ واجد شرایط آن ھستید درخواست کنیدمی شما فقط
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توانیم بھ شما کمک کنیم؟چگونھ می: 4قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



چھ اطالعاتی نیاز است؟
مشتریان ثابت شما چھ کسانی ھستند؟•

.1B2B: فروش محصوالت بھ (تجارت بھ تجارت
)دیگر ھای شرکت

.2B2C: فروش (تجارت بھ مصرف کننده
)محصوالت بھ مصرف کننده

دھد؟ کسب و کار شمامی کسب و کار شما چھ خدماتی ارائھ•
از چھ نوع است؟

اطالعات بیشتری بھ ما بدھید•
NAICSکد •
مشاغل متعلق بھ بانوان؟•
کھنھ سربازان؟•
معلولین؟•
؟ھانژاد•
قومیتی اقلیتی؟•
؟شعبھ فرانچایز•
روستایی؟•
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جمعیت شناسی مشاغل: 5قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



دستورالعمل ھا
"  Submit"بازنمود، روی قسمت ھای پس از تکمیل تمام 

.کلیک کنید تا درخواست شما کامل شود
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بازنمودھا: 6قسمت 
کسب و کارھای

انتفاعی

سازمانھای
غیر انتفاعی

برنامھ موسسات فرھنگی 
غیر انتفاعی

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



دستورالعمل ھا
:در پایان درخواست، دو گزینھ دارید

درخواست خود را ذخیره کرده و بعداً آن را بھ پایان برسانید1.
د محل وارخواھید درخواست خود را ذخیره و بعدا تکمیل کنید، می اگر•

"  Save & Continue Later"و روی کردن متن را خالی گذاشتھ 
ام درخواست شما باید تکمیل شود تا برای و: نکتھ مھم. کلیک کنید

.مورد بررسی قرار گیرد

درخواست خود را تکمیل کرده و ارسال کنید2.
خواھید درخواست خود می اگر تمام اطالعات ارائھ شده صحیح است و•

.  کلیک کنید"Continue“و روی را تایپ کرده "Yes“را تکمیل کنید،
آن را ویرایش توانیدنمی پس از ارسال درخواست خود: نکتھ مھم

.کنید

پ در آ-شود، لطفاً مطمئن شوید کھ مسدود کننده پاپنمی اگر این پیام تأیید ظاھر
.مرورگر وب شما غیرفعال شده است
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:1گزینھ 
درخواست خود را ذخیره کرده و بعدا 

.تکمیل کنید

درخواست شما بھ صورت ناقص ثبت
.شودمی 

:2گزینھ 
درخواست خود را تکمیل کرده و 

.ارسال کنید

تایید: 7قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



دستورالعمل ھا
.ردھنگامی کھ درخواست شما با موفقیت ارسال شد، پیام زیر را دریافت خواھید ک

؟بعد از آن باید منتظر چھ چیزی باشید
. ردیک ایمیل جداگانھ حاوی نام کاربری و رمز ورود بھ پورتال دریافت خواھید ک

:تفاده کنیدلطفاً برای تکمیل کلیھ مراحل زیر از اطالعات کاربری ورود بھ سیستم اس
.فعال کنید و وارد پورتال شوید1.
.ھمھ اسناد مورد نیاز را در قالب قابل قبول بارگذاری کنید2.
ا تأیید بانکی شما ر ھای اطالعات بانکی خود را پیوند دھید تا ما بتوانیم صورت3.

تخاب شده اند این فقط برای متقاضیانی کھ ان. (کرده و سپرده مستقیم ایجاد کنیم
).الزم است

نام کاربری و یافتن را برای Spamو Clutter ،Junkلطفاً ایمیل خود از جملھ 
بررسی کنید تا حساب خود را no-reply@mylendistry.comرمز عبور خود از 

.فعال کرده و اسناد را بارگذاری کنید
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پیام تایید: 8قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



دستورالعمل ھا
واست درخ" بیایید با درخواست شما شروع کنیم"لطفاً آدرس ایمیلی را کھ در بخش 1.

اعطای وام برای نام کاربری و رمز عبور خود در پورتال ما وارد کرده اید، بررسی
.کنید

junkو spam ھای بینید، لطفاً پوشھنمی اگر این ایمیل را در صندوق ورودی خود
.خود را بررسی کنید

فعال کنید شما بھ " Click here to log in"حساب کاربری خود را با کلیک بر روی 2.
.شویدمی صفحھ اصلی درخواست برنامھ وام بالعوض کالیفرنیا ھدایت
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نام کاربری و گذرواژه خود را پیدا کنید: 9قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



دستورالعمل ھا
کھ در ایمیل تأییدیھ بھ شما اختصاص داده شده است ای از نام کاربری و گذرواژه1.

.برای ورود و فعال کردن حساب خود استفاده کنید

د بھ اطالعات کاربری ورو. خود وارد شویدھمکارلطفاً حتماً بھ پورتال : نکتھ مھم
وب پورتال، آن را URLبا مشاھده .نخواھد کردعملھمکارانسیستم شما با سایر 

.خود را ببینیدھمکارشما باید نام . بررسی کنید

شود کھ رمز عبور خود را برای حفظ می پس از ورود بھ سیستم، از شما خواستھ2.
-1(ھ گذرواژه جدید شما باید حداقل ھشت نویس. حریم خصوصی خود بازنشانی کنید

9 ،a-z ،A-Z ( داشتھ باشد کھ شامل یک نویسھ خاص!)$#@٪&^(*می باشد.
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خود شویدھمکاروارد پورتال : 10قسمت 

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



63

بارگذاری اسناد
نحوه بارگذاری اسناد در پورتال

)PDFفقط در قالب (



64

پورتال در یک نگاه

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

ستی زیر را مرور کنید تا مطمئن شوید اسناد شما بھ در ھای قبل از شروع، لطفاً یادداشت
:بارگذاری شده اند

نالین بالفاصلھ پس از تکمیل یک درخواست آ(*) یک ستاره قرمز اسناد ذکر شده با •
.مورد نیاز است

ای تنھا در صورتی مورد نیاز است کھ شما بر(*) یک ستاره آبی اسناد ذکر شده با •
هدر صورت انتخاب بھ شما اطالع داد. پیشبرد روند درخواست انتخاب شده باشید

.شودمی 

ید شده اطالعات بانکی تنھا در صورتی مورد نیاز است کھ شما برای تأمین اعتبار تأی•
.باشید

.را انتخاب کنیدN/Aکند، لطفاً نمی اگر سندی در مورد کسب و کار شما صدق•

باید کمتر از PDFحجم فایل . ارسال شوندPDFھمھ مدارک باید بھ صورت یک فایل •
pdfفایل ) 1(اسنادی کھ چند صفحھ ھستند باید بھ صورت یک . مگابایت باشد15

.ارسال شوند

پورتال ما . وارد نکنید+) _*() ^&٪@#$!~یعنی (خاص  ھای در نام فایل نویسھ•
.دھدنمی خاص را تشخیص ھای نویسھ

.شود، باید آن را در پورتال وارد کنیدمی اگر سند شما با گذرواژه محافظت•
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نحوه بارگذاری اسناد در پورتال

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.

تا پوشھ یک نوع سند را انتخاب کرده و روی پیکان رو بھ پایین کلیک کنید: 1مرحلھ 
.آن گسترش یابد

ام اسناد تم. کلیک کنید تا فایل را در دستگاه خود پیدا کنید" Browse"روی : 2مرحلھ 
.بارگذاری شوندPDFباید در قالب 

:3مرحلھ 
انتخاب کرده و  ای را از منوی کرکرهYESشود، می اگر سند شما با گذرواژه محافظت•

.گذرواژه را وارد کنید

انتخاب کرده  ای را از منوی کرکرهNOTشود، نمی اگر سند شما با گذرواژه محافظت•
.و قسمت گذرواژه را خالی بگذارید

ز وضعیت سند ا. کلیک کنید تا بارگذاری کامل شودUpload Documentsروی •
PENDING بھCOMPLETEDتغییر خواھد کرد.
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پیوند دادن اطالعات بانکی شما
فقط برای متقاضیان تأیید شده



lendistry از فناوری شخص ثالث)Plaid ( برای راه اندازی انتقالACH با اتصال
lendistryمانند پورتال  ای ھر بانک یا اتحادیھ اعتباری در ایاالت متحده بھ برنامھ ھای حساب
ذارد و گنمی شخص ثالث اطالعات شخصی شما را بدون اجازه شما بھ اشتراک. کندمی استفاده

از این فناوری فقط lendistry. دھدنمی فروشد یا اجارهنمی خارجی ھای آنھا را بھ شرکت
ترجیح موال معاین روش تأیید بانکی . کندمی بانکی شما استفاده ھای برای تأیید صورت حساب

اما اگر موسسھ بانکی شما از طریق ارائھ دھنده در دسترس نباشد، ھمیشھ ،شودمی داده
ر توانید حساب بانکی خود را با استفاده از سایمی در این حالت،. کارایی نخواھد داشت

.روشھای رایج تأیید کنید

Plaidاز طریق lendistryنحوه تأیید حساب بانکی خود در پورتال 

1مرحلھ 
.باز شودPlaidبرای  ای کلیک کنید تا پنجره"Link Your Bank Account"روی •
.ادامھ دھید و موسسھ بانکی خود را پیدا کنیدPlaidاز طریق •
.متصل کنیدlendistryوارد حساب بانکی آنالین خود شوید و آن را بھ پورتال •

2مرحلھ 
.، تکمیل شودمعمولروش تأیید با روشی غیر از این مرحلھ باید 

.اطالعات بانکی خود را وارد کنید•
این . نوع حساب شما نیست)نام حساب تجاری(Business Account Nameقسمت•

انکی قسمت نام حساب شماست کھ باید بھ نام کسب و کار شما باشد و در صورت حساب ب
.شما ذکر شده باشد

شخصی تواند یک حسابمی اگر کسب و کار شما یک مالکیت انفرادی است، حساب بانکی•
.باشد، اما باید با نام شما مطابقت داشتھ باشد

1مرحلھ  2مرحلھ 
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نحوه پیوند دادن اطالعات بانک
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نحوه بررسی وضعیت
درخواست



دستورالعمل ھا
.توانید درخواست وام خود را مشاھده کنیدمی پس از ورود بھ پورتال،

:دھدمی پورتال اطالعات زیر را بھ شما نشان
)شماره درخواست(DIRشماره 1.

DIR400022432#: مثال

برنامھ وامی کھ برای آن درخواست داده اید2.
ذکر " CRG"، درخواست شما باید بھ عنوان مشاغل انتفاعی ھستیداگر

دھد کھ تحت نوع می ذکر شده است، نشان"CRG NPO"اگر بھ عنوان . شود
ھ لطفاً یک درخواست جدید ب. کسب و کار نادرست درخواست کرده اید

.عنوان مشاغل انتفاعی ارسال کنید

وضعیت درخواست شما3.
در انتظار فرآیند انتخاب: مثال

مبلغ وام4.
دالر15000:مثال

1

2

3

4
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Applied for: CR

توانید وضعیت درخواست خود را پیدا کنیدمی کجا

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



Selected, Pending Validation In Closing, Docs Out/Pending for 
Funding

Grant Funded, please allow 3-5 days for 
funds to appear
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درخواست ھای وضعیت

ناقص
ه شما یک درخواست آنالین را آغاز کرد:بھ معنای 

.اید اما آن را تکمیل نکرده اید

وارد پورتال شده و تمام : آنچھ باید انجام دھید
ر برای در نظ. قسمتھای درخواست را تکمیل کنید

سال گرفتن وام، باید یک درخواست نھایی و کامل ار
.کنید

در انتظار
فرآیند انتخاب

شما یک درخواست کامل ارسال کرده اید: بھ معنای
و در حال حاضر برای واجد شرایط بودن در حال 

.بررسی است

ایمیل خود را برای اطالع از : آنچھ باید انجام دھید
د، شما یا انتخاب خواھید ش. انتخاب خود بررسی کنید
روی در گیرید یا برای پیشمی یا در لیست انتظار قرار
.شویدنمی روند درخواست انتخاب

انتخاب شده،
در انتظار تایید اعتبار

شما از حداقل الزامات واجد شرایط بودن : بھ معنای
د تا انتخاب شده ایبرای درخواست برخوردار ھستید و

از در فرایند درخواست برای بارگذاری اسناد مورد نی
الی وام انتخاب شدن، تضمینی بر تامین م. پیش بروید

.نیست

ھمھ اسناد مورد نیاز را در : آنچھ باید انجام دھید
.بارگذاری کنیدpdfقالب 

،در حال تامین مالی
نھایی استاسناد 
یید شما بھ طور کامل و برای تأمین مالی تأ: بھ معنی

.شده اید

نامھ ایمیل خود را برای توافق:آنچھ باید انجام بدھید
ارسالDocuSignدریافت کننده وام، کھ از طریق 

قرارداد دریافت وام را برای. شود، بررسی کنیدمی 
.امضا کنیدمبلغ وامآزادسازی 

وام
استتامین مالی شده

ا ما توافق نامھ دریافت وام امضا شده شم: بھ معنای
.شما آزاد شده استمبلغ وامرا دریافت کرده ایم و 

تال حساب بانکی را کھ در پور:آنچھ باید انجام دھید
.  برای اعطای وام خود پیوند داده اید بررسی کنید

در روز کاری طول بکشد تا بودجھ 5-3ممکن است 
.دسنرس قرار گیرد

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.



Selected, Pending Validations Currently on the Waitlist Your application was not selected.

بارانتخاب شده، در انتظار تایید اعت
شده شما برای پیشروی و بارگذاری اسناد انتخاب

شتھ قبل از تأیید بودجھ باید اعتبار کامل دا. اید
.باشید

در حال حاضر در لیست انتظار
، از قبل تعیین شده است کھ شما از معیارھای

واجد شرایط بودن برای وام برخوردار ھستید و
.در انتظار اعتبار سنجی ھستید

درخواست شما انتخاب نشده است
شما از حداقل الزامات واجد شرایط بودن برای برنامھ 

برخوردار نیستید و درخواست شما رد صالحیت شده
.است

71

تصمیمات انتخابی

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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نانتخاب شد
برای وام بالعوض



73

بعد از انتخاب شدن چھ باید کرد
ھ آنھا اطالع تأیید انتخاب شده اند، از طریق ایمیل ب-متقاضیان واجد شرایط کھ برای پیش

پس از انتخاب، مراحل تأیید دیگری وجود دارد کھ باید قبل از تأیید. شودمی داده
.متقاضی برای تأمین بودجھ انجام شود

:پس از انتخاب، متقاضیان باید موارد زیر را انجام دھند
.وارد پورتال شده و کلیھ مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند

، بانکی ھای این مرحلھ برای تأیید صورت حساب. اطالعات بانکی خود را وارد کنند
.جلوگیری از تقلب و ایجاد سپرده مستقیم برای تامین مالی ضروری است

برای Docusignپس از تأیید کامل و تأیید اعتبار برای اعطای وام بالعوض، از طریق 
مانی نخواھد شد مگر اینکھ و تا زوام آزاد . شودمی شما یک توافقنامھ دریافت وام ارسال

.کھ توافق نامھ دریافت کننده بھ طور کامل اجرا شود

دیم، ھنگامی کھ ما توافق نامھ دریافت کننده وام بالعوض را بھ طور کامل دریافت کر
.در نظر بگیریدمبلغ وامروز کاری را برای دریافت 5لطفاً حداکثر 

در صورت وجود ھرگونھ مشکل در اسناد یا تأیید بانک، یکی از اعضای بخش 
فاً لط. گیردمی یا پیامک با شما تماس/از طریق تلفن، ایمیل وlendistryاعتبارسنجی 

دن روز کاری بھ ما فرصت بدھید تا با شما تماس بگیریم و در برطرف کر7حداکثر 
.مشکل بھ شما کمک کنیم

ده و توسط ایالت کالیفرنیا تامین مالی ش ھا این برنامھ
CalOSBAآوردمی آنھا را بھ اجرا در.
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