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وعات المتناه�ة الصغر منح الم�ش
1الجولة 

ا ق�مة كل منها 4,600سيتم توج�ه  وعات إ� $ 2,500منحة تق��ب� الم�ش
لة ي مختلف أنحاء مقاطعة لوس أنالمتناه�ة الصغر الُمؤهَّ

جل�س، بما �ف
ي الوصول إ� م

ي تواجه عوائق �ف وارد رأس فيها مدينة لوس أنجل�س، الئت
.المال

نامج نظرة عامة ع� ال�ب
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ي  لة"تعئف وعات المتناه�ة الصغر الُمؤهَّ ي و�صك�ان أعمال ر��ي أي " الم�ش
ا ع� �ستو�ف ادق ذات��

ف  :جميع المعاي�ي التال�ة تحت طائلة عق��ة الحنث بال�مني

ي مق1.
ا وأن �كون مقرها �ف ا ماد�� وعات المتناه�ة الصغر موقع� اطعة لوس �جب أن يتوفر للم�ش

ي ذلك مدينة لوس انجل�س
.أنجل�س، بكال�فورن�ا، بما �ف

ا و�ي تعمل منذ د�سم�ب 2. وعات المتناه�ة الصغر حال�� .ع� األقل2019يتم �شغ�ل الم�ش

وس كورونا ال3. ا بجائحة ف�ي � ا كب�ي وعات المتناه�ة الصغر تأثر� مستجد وقد تأثرت الم�ش
)COVID-19.(

وعات المتناه�ة الصغر 4. ي $ 50,000لما ما هو أقل من وانخفضت إيرادات الم�ش �ئب ي العام ال�ف
�ف

2019.

ف �عملون5. ف مكافئني ا أقل من خمسة موظفني وعات المتناه�ة الصغر حال�� بنظام الدوام تضم الم�ش
ي 
ف �عملون بنظام الدوام ال�امل �ف ف مكافئني العام ال�امل وكانت تضم أقل من خمسة موظفني

ي  �ئب ي 2019ال�ف �ئب �ب�ة 2020والعام ال�ف ي التصديق العن ط��ق ع� أساس الملفات ال�ف
ذايت

.ع� أي من الطلبات الصالحة

متطلبات األهل�ة

ي ُ�ستثئف من المش6. ا ضمن المشار�ــــع الئت وع� وع المتنا�ي الصغر ل�س م�ش ي برنامج منح الم�ش
اركة �ف

وس كورونا المستجد  ا ل) COVID-19(إغاثة ف�ي ي كال�فورن�ا، وفق�
ة �ف وعات الصغ�ي ما هو للم�ش

ي الفقرة 
.12100.82من القسم ) ز(من القسم الفر�ي ) 2(محدد �ف

وع المتنا�ي الصغر تقد�م أي شكل مقبول من أشكال تحد�د ال7. ي �جب ع� مالك الم�ش ه��ة الئت
ي تصدرها الحكومة مثل :  تحمل صورة شخص�ة، والئت

oرخصة الق�ادة
oبطاقة ه��ة خاصة بالوال�ة
oجواز سفر

ا ع� أ��ب 8. وع المتنا�ي الصغر الذي يتقدم للمنحة حائز� ي �جب أن �كون مالك الم�ش
حصة �ف

وع هو وس�لة ا ا له وأن �كون هذا الم�ش ل ومدير� وع المتنا�ي الصغر الُمؤهَّ لدخل الرئ�س�ة الم�ش
ي  �ئب ي العام ال�ف

.  2019لمال�ه �ف

وع المتنا�ي الصغر قد تل�ت منحة بموجب برنامج منح إغ9. وس �جب أال �كون مالك الم�ش اثة ف�ي
ي كال�فورن�ا) COVID-19(كورونا المستجد 

ة �ف وعات الصغ�ي .للم�ش
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وعات المتناه�ة الصغر ال"، ال �شملهنا ع� الرغم من متطلبات األهل�ة المدرجة  "مؤهلةالم�ش
ا مما ��ي  ي أ��

ي �ستو�ف :ال��انات الئت

ي وال�ة كال�ف1.
ي الوال�ة ومقرها غ�ي موجود �ف

ي ل�س لها وجود مادي �ف وعات الئت ورن�ا؛الم�ش

ي األ�شطة الس�اس�ة أو المرتبطة بالت2.
ي تنخرط �شكل رئ��ي �ف وعات الئت أث�ي ع� صناع الم�ش

، )6)(ج(501، أو )3)(ج(501القرار، بغض النظر عما إذا كان ال��ان مسجً� ضمن 
؛)19)(ج(501أو 

ف الذين �قدمون الجدول3. كات االستثمار والمستثمرون غ�ي الفاعلني وعات، و�ش ي الم�ش
ه �ف

�ب�ة الخاصة؛ اإلقرارات ال�ف

ي أعمال اإلقراض، مثل4.
ي تنخرط �شكل رئ��ي �ف كات الئت البنوك، المؤسسات المال�ة أو ال�ش

ي �شاط التخص�م؛
ي تعمل �ف كات الئت كات التم��ل، وال�ش و�ش

، أو ال5. ي بموجب القانون الف�درا�ي
ي أي �شاط غ�ي قانويف

ي تنخرط �ف وعات الئت مح�ي الم�ش
أو قانون الوال�ة؛

ا للسعة؛6.
�
ي تق�د �شاط ال��ائن ألي سبب خالف وعات الئت الم�ش

ي تنطوي ع� مخاطر عال�ة؛7. وعات المضار�ة الئت م�ش

وعات غ�ي المؤهلة الم�ش

وعات مع أي مالك �ملك أ��� من 8. ي 10أي م�ش
ي المائة من حصة حقوق المل��ة، والذي �ستو�ف

�ف
ا أو أ��� من المعاي�ي التال�ة :واحد�

.i ي
أو أن �كون المالك قد أدين خالل السنوات الثالث السابقة أو صدر ضدە حكم مديف

از�ة  وط أو الخض�ع إلجراءات اح�ت ضمن بما يت(بدأ أي شكل من أشكال اإلفراج الم�ش
از�ة المفروضة قبل الحكم و ج��مة ، �سبب ارتكاب فعل احت�ا�ي أ)االجراءات االح�ت

لمحل�ة أو لدى الحكومة الف�درال�ة أو ا(جنائ�ة تتعلق بالحصول ع� صفقة حكوم�ة 
، أو عقد بموجب صفقة حكوم�ة، أو محاولة الحصول ع� أي منهما ) حكومة الوال�ة

�ات ع� ال ف مكافحة االحتكار أو المش�ت مستوى أو تنف�ذ أي منهما، أو انتهاك قوانني
وة أو الف�درا�ي أو ع� مستوى الوال�ة، أو ارتكاب اختالس أو �قة أو تزو�ر أو رش

.وقةتح��ف أو إتالف للسجالت أو اإلدالء ب�قرارات كاذبة أو استالم ممتل�ات م� 
.iiا بتهمة جنائ�ة أو مدن�ة من قبل ك�ان حكو�ي ف ا حال�� �درا�ي أو أن �كون المالك متهم�

ي البند 
).1(مح�ي أو لدى الوال�ة بارتكاب أي من الجرائم المذكورة �ف

ي القسم 9.
كات التابعة، وفق تع��فها �ف من قانون اللوائح الف�درال�ة؛ 13من الباب 121.103ال�ش

أو

ي الصفحة التال�ة
ُيتبع �ف
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ي كال�فورن�ا 10.
ة �ف وعات الصغ�ي كات األخرى المحددة من مكتب محا�ي الم�ش ، )CalOSBA(ال�ش

ي الجوالت السابقة من 
ا للقيود واالستثناءات المحددة �ف وس كورونا برنامج منح إغاثة ف�ي وفق�

.)COVID-19(المستجد 

وعات غ�ي المؤهلة الم�ش
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وعات المتناه�ة الصغر   1الجولة –منح الم�ش



6

نامج أن � ا لهذا ال�ب وع المتنا�ي الصغر المستف�د من المنحة وفق� ا ع� �جب ع� مالك الم�ش صادق ذات��
ي استخدام أو أ��� من االستخدامات المؤهلة التال�ة

:أن أموال المنحة سُتستخدم �ف

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، ع��ة نقل المنت1.
اء معدات معتمدة جد�دة بما �ف .جات�ش

ي رأس المال المتداول2.
.االستثمار �ف

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، ت��ــــح ال3.
عمل كبائع ع� طلب أو تجد�د ت��ــــح مح�ي بما �ف

.جانب مم�ش المشاة

وس كورونا المستجد 4. ).COVID-19(سداد الديون التجار�ة المستحقة �سبب جائحة ف�ي

وس كورونا 5. وقيود الصحة والسالمة ذات ) COVID-19(تكبد التكال�ف الناتجة عن جائحة ف�ي
وس كورونا المستجد  وع أو إغالقاته نت�جة لجائحة ف�ي ، )COVID-19(الصلة، أو توقفات الم�ش

ي القسم الفر�ي 
.12100.83من القسم ) ل(وفق ما هو محدد �ف

االستخدامات المؤهلة لألموال

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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نامج :المستندات التال�ة مطل��ة للتقدم لهذا ال�ب
شهادة المتقدم بالطلب1.

�ب�ة الف�درال�ة لعام 2. عة و�دون أي تعد�ل أو كشط 2019اإلقرارات ال�ف
َّ
تم ي(ع� أن تكون ُموق

)تحم�ل جميع الصفحات

وعك لدى وزارة الخارج�ة بوال�ة كال�فورن�3. الذي �جب (ا التقد�م الرس�ي للملفات الخاصة بم�ش
ا ي منها ما ��ي ع� سب�) أن �كون �شط� ل المثال أو البلد�ة المحل�ة، حسب االقتضاء، والئت

عقد التأس�س؛ •
شهادة المنظمة؛ •
؛• إ�داع ملف االسم التجاري الوه�ي
رخصة مهن�ة؛•
.رخصة أعمال صادرة من الحكومة•

oا، ُ��ت�ف بالرخصة التجار�ة منت خ�ص الحا�ي متاح� ه�ة الصالح�ة إذا لم �كن ال�ت
.مع إثبات دفع رسوم التجد�د

المستندات المطل��ة للتقدم للمنحة

ة 4. ف ي Personaإثبات ه��ة صادر عن الحكومة يتم تحم�له من خالل م�ي
ي سيتم تضمينها �ف ، والئت

:األشكال المقبولة لبطاقة تع��ف اله��ة الصادرة من الحكومة. طلب التقدم للمنحة
رخصة الق�ادة•
بطاقة ه��ة خاصة بالوال�ة•
جواز سفر•

ة 5. ف ي سار� �جب ر�طه من خالل م�ي
ي طلب Plaidحساب م��ف

ي سيتم تضمينها �ف ، والئت
.  التقدم للمنحة

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ي كجزء من عمل�ة تقد�م الطلب، سُ�طلب منك المصادقة الذات�ة ع� مصداق�ة ودقة المع لومات الئت
نت والمستندات الداعمة من خالل التوقيع ع� إقرار مقدم ي الطلب ع�ب اإلن�ت

.  الطلبتقدمها �ف

�له و�كماله ف ي �مكنك ت�ف
ويف ي شكل نموذج إل��ت

إقرار الطلب والتوقيع �عت�ب . وسيتاح إقرار مقدم الطلب �ف
ي ص�غة

ي إجراءات هذە المنحة، و�جب تحم�له إ� البوابة �ف
ا �ف ا إلزام�� .PDFملف عل�ه مستند�

ف  :�مكنك إ�مال إقرار مقدم الطلب بط��قتني
ا، أو1. ون�� �ل اإلقرار والتوقيع عل�ه إل��ت ف ت�ف
ا2. .طباعة النموذج و�كماله �دو��

إقرار مقدم الطلب

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ا ون�� ك�ف�ة إ�مال إقرار مقدم الطلب الخاص بك إل��ت

1الخطوة 

�ل  ف �ل إقرار مقدم الطلب وحفظه ع� جهازكانقر فوق أ�قونة الت�ف ف .لت�ف

2الخطوة 

الخاص س�فتح إقرار مقدم الطلب. حدد موقع إقرار مقدم الطلب ع� جهازك وافتح الملف من هناك
ي صورة ملف بتنسيق 

.  PDFبك �ف

3الخطوة 

ثم أ�مل إقرار مقدم الطلب من خالل إدخال األحرف األو� من اسمك بجانب جميع البنود المرقمة،
ة ي الصفحة األخ�ي

وعك �ف .  إدخال توق�عك و��انات م�ش

4الخطوة 

< Fileبعد إ�مال إقرار مقدم الطلب، احفظه مرة أخرى باالنتقال إ�  Save �أو الضغط ع
CTRL+S�ذە بال�املع� لوحة المفاتيح لد�ك لحفظ إقرار مقدم الطلب الخاص بك الذي تم تنف.

5الخطوة 

ي صورة ملف بتنسيق 
ي البوابة أثناء عمل�ة تقد�م PDFقم بتحم�ل إقرار مقدم الطلب المكتمل �ف

�ف
.  الطلب

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ا ك�ف�ة إ�مال إقرار مقدم الطلب الخاص بك �دو��

1الخطوة 

.اطبع إقرار مقدم الطلب من خالل النقر ع� أ�قونة الطابعة

2الخطوة 

.قم بتعبئة إقرار مقدم الطلب باستخدام قلم غامق وكتابة واضحة بخط ال�د

3الخطوة 

أو الضغط ع� File > Saveبعد إ�مال إقرار مقدم الطلب، احفظه مرة أخرى باالنتقال إ� 
CTRL+S�ذە بال�املع� لوحة المفاتيح لد�ك لحفظ إقرار مقدم الطلب الخاص بك الذي تم تنف.

5الخطوة 

ي صورة ملف بتنسيق 
ي البوابة أثناء عمل�ة PDFقم بتحم�ل إقرار مقدم الطلب المكتمل �ف

�ف
.  تقد�م الطلب

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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�ب�ة الف�درال�ة لعام  2019اإلقرارات ال�ض

1040النموذج 1120النموذج  1065النموذج 

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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إ�داع الملف لدى مكتب وز�ر خارج�ة وال�ة كال�فورن�ا أو البلد�ة المحل�ة: مثال

االسم الوه�ي للتسج�لعقد التأس�س

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر   1الجولة –منح الم�ش
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إ�داع الملف لدى مكتب وز�ر خارج�ة وال�ة كال�فورن�ا أو البلد�ة المحل�ة: مثال

رخصة أعمال صادرة من الحكومة شهادة المنظمة

ف فقط ف الفرديني للمال�ني

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر   1الجولة –منح الم�ش



16

بطاقة تع��ف ه��ة مزودة بصورة وصادرة عن جهة حكوم�ة: مثال

:يتم قبول أشكال بطاقات اله��ة التال�ةلناألشكال المقبولة لبطاقة تع��ف اله��ة الصادرة من الحكومة
بطاقات اله��ة المنته�ة الصالح�ة•
تصار�ــــح الحافالت•
بطاقات اله��ة المدرس�ة•
بطاقات اله��ة النقاب�ة•
الشارات الوظ�ف�ة•
بطاقات المكتبة•

رخصة الق�ادة جواز سفر

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر   1الجولة –منح الم�ش
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ا): 1(النص�حة  ي صالح�
ويض استخدم عنوان ب��د إل��ت

ا وأنه مكتوب �شكل صح ي صالح�
ويض ي الطلبير�ب التأ�د من أنك �ستخدم عنوان ب��د إل��ت

.  يح �ض
ي •

ويف �د اإلل��ت ال .  الذي تقدمهسيتم إرسال التحديثات واإلرشادات اإلضاف�ة لطلبك إ� عنوان ال�ب
ي نظام 

ي معينة �ف
ويف ي Lendistry�مكن التعرف ع� عناو�ن ب��د إل��ت

وقد يتسبب ذلك �ف
ي التواصل ف�ما يتعلق بطلبك

ات �ف .تأخ�ي

ي غ�ي صالحة
ويض �د اإلل��ت عناو�ن ال�ب

ي نظامنا
ي التال�ة أو لن يتم التعرف عليها �ف

ويف �د اإلل��ت :لن ُتقَبل عناو�ن ال�ب

ي  ي الئت
ويف �د اإلل��ت @infoبـ تبدأعناو�ن ال�ب

info@mycompany.com: مثال

ي 
ويف �د اإلل��ت noreply.com@أو contact.com@بـ المنته�ةعناو�ن ال�ب

mycompany@contact.com: مثال
mycompany@noreply.com: مثال

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ض مستنداتك بتنسيق ): 2(النص�حة  PDFقم بتجه�ي

�جب أن تكون . فقطPDF�جب تحم�ل جميع المستندات المطل��ة ع� البوابة بتنسيق 
.المستندات واضحة و�محاذاة مستق�مة وال تحتوي ع� خلف�ات مزعجة عند تحم�لها

:مالحظات مهمة �شأن تحم�ل المستندات
PDF�مكن تقد�م بطاقة ه��ة حكوم�ة بص�غة (PDF�جب تقد�م جميع المستندات بتنسيق 1.

).JPEGأو 
.م�جابا�ت15�جب أن �كون حجم الملف أقل من 2.
+)._*()^&%@#$(!ال �مكن أن �حتوي اسم الملف ع� أي أحرف خاصة 3.
ا بكلمة مرور، فستحتاج إ� إدخاله4. .إذا كان الملف الخاص بك محم��

؟ ي
أل�س لد�ك ماسح ضويئ

ي ع� الهاتف المحمول
�ل واستخدام تطبيق مسح مجايف ف .نو�ي بت�ف

تحم�ل صحيح: عّينة

تحم�ل غ�ي صحيح: عّينة

.ملم تتم محاذاة المستند �شكل مستق�1.
ظهر وت) خلف�ة مزدحمة(المستند أمام النافذة 2.

ي الصورة
.�د �ف

12

.المستند واضح ومحاٍذ �شكل مستق�م

Genius Scan
Apple |ل� ف انقر هنا للت�ف

Android |ل� ف انقر هنا للت�ف

Adobe Scan
Apple |ل� ف انقر هنا للت�ف

Android |ل� ف انقر هنا للت�ف

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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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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�شكل ناجحPersonaراجع أفضل الممارسات إل�مال ): 3(النص�حة 

؟Personaما هو 
Persona ي منصة طرف ثالث �ستخدمها�Lendistryي عمل�ة منع االحت�ال والتخف�ف منه

.  �ف
ن Personaمنصة 

�
من التحقق من ه��ة أي فرد والحما�ة من تزو�ر اله��ة من Lendistryُتمك

ي (خالل المقارنة التلقائ�ة للصورة الذات�ة 
ة به مع التحقق من للفرد بصورة اله��ة الخاص) صورة س�ل�ف

�ة �سمح بالتعرف ع� الوجوە بدقة بة بيوم�ت
�
.ثالث نقاط مرك

عن ط��ق تحم�ل صورة Personaسُ�طلب من مقد�ي الطلبات التحقق من ه��تهم باستخدام •
.لبطاقة اله��ة الحكوم�ة السار�ة

o�ة ما ��ي تتضمن أشكال بطاقة تع��ف اله��ة المزودة بصورة والصادرة عن جهة حكوم:
oرخصة الق�ادة؛
o؛ جواز سفر أم���ي
oبطاقة ه��ة خاصة بالوال�ة.

ا مقدمو الطلبات إ� التقاط صورة ذات�ة • ي (س�حتاج أ�ض�
ا أمام�ة باستخدام جهاز ب) س�ل�ف ه كام�ي

.Personaإل�مال التحقق من 

�شكل ناجحPersonaأفضل الممارسات إل�مال 

ا أمام�ة1. ا ذا كام�ي أو كمبيوتر إذا كنت تعمل ع� طلبك ع� جهاز كمبيوتر محمول. استخدم جهاز�
ا، فسيتم منحك خ�ار إ�مال  ي أي Personaال �حتوي ع� كام�ي

باستخدام جهاز محمول �ف
م ومسح رمز االستجابة ال��عة الذ" متابعة ع� جهاز آخر"وقت عن ط��ق النقر ع�  ي ُ�قدَّ

ة  ي ) SMS(لك أو طلب رابط ع�ب الرسائل النص�ة القص�ي
ويف �د اإلل��ت .  أو ال�ب

ا إ�Personaبمجرد إ�مال • طلبك ع� جهازك المحمول، ستتم إعادة توجيهك تلقائ��
.ع� جهاز ال�مبيوتر المحمول أو ال�مبيوتر الخاص بك

بدء قبلالتقط صورة لبطاقة معرف اله��ة الصادرة من الحكومة من األمام والخلف 2.
Persona ي (واحفظها ع� الجهاز الذي ستستخدمه اللتقاط صورة ذات�ة

.  تكون فعا�ً ل) س�ل�ف
ضع بطاقة معرف اله��ة الصادرة من الحكومة ع� سطح أب�ض سادة واستخدم •

.  إضاءة كاف�ة
ي ز�ادة لمعان الصورة•

ا ح�ث قد يتسبب �ف .  ال �ستخدم فالش ال�ام�ي

ي (عند التقاط صورة ذات�ة 3.
نب ، استخدم إضاءة مناسبة ووجهها نحو وجهك مع تج)س�ل�ف

ي تصدر من خلفك .مصادر الضوء الالمع الئت
.  قف أمام حائط أو باب سادة وتجنب الخلف�ات ذات األلوان المتداخلة•
ي ز�ادة لمعان الصورة•

ا ح�ث قد يتسبب �ف .  ال �ستخدم فالش ال�ام�ي

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر  1الجولة –منح الم�ش
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Personaك�ف�ة إ�مال 

1الخطوة 

ثم حدد ن�ع معرف اله��ة الصادر من الحكومة،" ،)ابدأ التحقق(Begin Verifying"انقر ع� 
.والذي ستستخدمه للتحقق من ه��تك

2الخطوة 

" Use this File"حدد . من معرف اله��ة الخاص بكاألما�ي حمل أو التقط صورة للجانب 
ة لالطالع ع� أفضل الممارسات الخاصة بك�ف�20الصفحة راجع . لالستمرار) استخدم هذا الملف(

.إ�مال هذە الخطوة

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر   1الجولة –منح الم�ش
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Personaك�ف�ة إ�مال 

3الخطوة 

ي حمل أو التقط صورة للجانب 
" Use this File"حدد . من معرف اله��ة الخاص بكالخل�ض

ة لالطالع ع� أفضل الممارسات الخاصة بك�ف�20الصفحة راجع . لالستمرار) استخدم هذا الملف(
.إ�مال هذە الخطوة

4الخطوة 

ا أمام�ةباستخدام جهاز به  ي تظهر ع� الشاشة اللتقاط صكام�ي ي (ورة ذات�ة ، اتبع المطالبة الئت
)  س�ل�ف

ف  لالطالع ع� أفضل الممارسات الخاصة 20الصفحة راجع . بالنظر لألمام، ثم إ� ال�سار وال�مني
.وستتم إعادة توجيهك إ� التطبيق) تم" (Done"بمجرد إ�مالها، حدد . بك�ف�ة إ�مال هذە الخطوة

Use This Photo)استخدم هذە الصورة(

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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Google Chromeاستخدم ): 4(النص�حة 

طوال عمل�ة تقد�م Google Chromeللحصول ع� أفضل تج��ة للمستخدم، ُير�ب استخدام 
.  الطلبات بأ�ملها

ي 
ي حدوث أخطاء �ف

. طلبكإن بعض متصفحات ال��ب األخرى قد ال تدعم واجهتنا، وقد تتسبب �ف

ا من Google Chromeإذا لم �كن لد�ك متصفح 
�
�له مجان ف ع� جهازك، ف�مكنك ت�ف

https://www.google.com/chrome/.

:Google Chromeقبل بدء عمل�ة تقد�م الطلب، ُير�ب الق�ام بما ��ي ع� 
امسح ذا�رة التخ��ن المؤقت1.
ي 2.

استخدم وضع التصفح المتخ�ض
ل حاجب النوافذ المنبثقة3. عطِّ

امسح ذا�رة التخ��ن المؤقت

ي تم تخ��نها من موقع أو تطبيق مستخدم ا �ي المعلومات الئت ا، وُ�ستخدم الب�انات المخزنة مؤقت� مسبق�
ي لمعلوماتك

، قد �شتمل ومع ذلك. �شكل أسا�ي لجعل عمل�ة التصفح أ�ع من خالل الملء التلقايئ
ا ع� معلومات قد�مة مثل كلمات المرور القد�مة أو المعل ا أ�ض� ي الب�انات المخزنة مؤقت� ومات الئت

ا �شكل غ�ي صحيح ي طلبك وقد يؤدي. أدخلتها مسبق�
إ� تصن�فه وهذا قد يؤدي إ� حدوث أخطاء �ف

.باعتبارە عمل�ة احت�ال محتملة

ي 
استخدم وضع التصفح المتخ�ض

ي ب�دخال المعلومات �شكل �ي و�منع تذكر ب�انات
ك أو تخ��نها �سمح لك وضع التصفح المتخ�ف

ا .مؤقت�

ل حاجب النوافذ المنبثقة عطِّ

لتأ�د من صحة �شتمل عمل�ة تقد�م الطلبات لدينا ع� العد�د من الرسائل المنبثقة المستخدمة ل
ي تقدمها Google Chrome�جب عل�ك تعط�ل حاجب النوافذ المنبثقة ع� . المعلومات الئت

.لرؤ�ة هذە الرسائل

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ك�ف�ة مسح ذا�رة التخ��ن المؤقت

1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�مئف العل��Google Chromeافتح نافذة 
ة، ثم جد�دة، واضغط فوق النقاط الثالث �ف

).اإلعدادات" (Settings"انتقل إ� 

2الخطوة 

 Clear"، ثم حدد )الخصوص�ة واألمان" (Privacy and Security"انتقل إ� 
Browsing Data) "محو ب�انات التصفح(.

3الخطوة 

.)محو الب�انات(" Clear Data"حدد 

1

1
2

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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1

2
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ي 
ك�ف�ة استخدام وضع التصفح المتخ�ض

1الخطوة 

انقر ع� النقاط الثالث بالزاو�ة ال�مئف العل��ة من متصفح ال��ب، ثم حدد 
"New incognito window ") ي

.)نافذة جد�دة للتصفح المتخ�ض

2الخطوة 

ي طوال عمل�. جد�دةGoogle Chromeس�فتح المتصفح نافذة 
ة استخدم وضع التصفح المتخ�ف

.تقد�م الطلب

1

2

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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ك�ف�ة تعط�ل حاجبات النوافذ المنبثقة

1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�مئف العل��Google Chromeافتح نافذة 
ة، ثم جد�دة، واضغط فوق النقاط الثالث �ف

.  )اإلعدادات(" Settings"انتقل إ� 

2الخطوة 

"Site Settings"، ثم حدد )الخصوص�ة واألمان" (Privacy and Security"انتقل إ� 
.)إعدادات الموقع(

3الخطوة 

انقر ع� الزر حئت . )النوافذ المنبثقة و�عادة التوج�ه(" Pop-up and Redirects"حدد 
.)السماح" (Allowed"إ� ) حظر("Blocked"يتحول إ� اللون األزرق وستتغ�ي الحالة من 

1

2

1

2

3

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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عمل�ة المراجعة

ك�ف سأعرف ما إذا تم من�ي المنحة؟
نامج ع� مراحل متعددة من مراحل التحقق من الص �جب . حة�شتمل عمل�ة تقد�م الطلب لهذا ال�ب

ي حصول
نامج من أجل النظر �ف ك ع� عل�ك أوً� تلب�ة الحد األديف من متطلبات األهل�ة لل�ب

.ال �ضمن است�فاء الحد األديض من متطلبات األهل�ة منح المنحة: مالحظة مهمة.منحة

ي لتح
نامج، س�خضع طلبك بعد ذلك للتحقق النهايئ د�د ما إذا تمت بمجرد تحد�د أنك مؤهل لهذا ال�ب

منك تأ��د سُ�طلبكجزء من عمل�ة التحقق هذە،. الموافقة عل�ك أو رفضك من الناح�ة التم��ل�ة
Lendistryسيتواصل معك أحد أعضاء ف��ق . معلومات معينة بالتواصل المبا�ش ع�ب الهاتف

ة إل�مال هذە العمل�ة .مبا�ش

ي من 
ويف إلعالمك بما Lendistryبمجرد التحقق من صحة طلبك بال�امل، ستتل�ت رسالة ب��د إل��ت

.إذا تمت الموافقة عل�ك أو رفضك ف�ما �خص تم��ل المنحة

ي الذي تقدمت به؟ ي معرفة حالة طليب
ك�ف ُ�مكنيض

ي أي وقت عن ط��ق �سج�ل الدخول إ� بوابة 
Lendistry�مكنك التحقق من حالة طلبك �ف

جرد بم. باستخدام اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسج�له
.�سج�ل الدخول، ستظهر الحالة ع� لوحة التحكم

ل الدخول إ� بوابة  :من هناLendistryسجِّ
https://lacountyeog.mylendistry.com/landing

ي بال�امل وتمت الموافقة لقد تم التحقق من صحة المستندات والمعلومات الم�ف�ة الخاصة يب
ميت سأحصل ع� التم��ل؟. ع� تم���ي 

من�ح ونموذج بمجرد التحقق من طلبك بال�امل والموافقة ع� تم��ل المنحة، ستصبح اتفاق�ة الم
W-9 ي ص�غة مستند

ف لك �ف ي بوابة DocuSignمتاحني
ير�ب �سج�ل الدخول .Lendistry�ف

� من لتوقيع كال المستندين وتأر�خهما والتوقيع باألحرف األوDocuSignواتباع التعل�مات من 
.االسم عليهما

ل الدخول إ� بوابة  :من هناLendistryسجِّ
https://lacountyeog.mylendistry.com/landing

.لن يتم تلق�ك أموالك حيت �كتمل ذلك: مهمةمالحظة 

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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حالة الطلب

اإلجراء المطل��ة من مقدم الطلبالمقصود منهالحالة

مهغ�ي مكتمل ا ول�نك لم ُتقدِّ ي غضون .لقد بدأت طلب�
ا من بدئه30أ�مل جميع أقسام الطلب �ف يها لن تتم مراجعة الطلبات غ�ي المكتملة أو النظر ف. يوم�

.للحصول ع� منحة

ا ولذلك تم سحبه من عمل�ة المراجعة30ظل طلبك غ�ي مكتمل أل��� من غ�ي �شط  �ب التواصل مع مركز االتصال المخصص لدين.يوم� ي إعادة تنش�ط حالة طلبك، ف�ي
ا إذا كنت ترغب �ف

اتم تقد�م الطلب ب باتخاذ أي إجراءات.لقد أ�ملت جميع األقسام وقدمت طلب�
�
إال إذا كانت هناك حاجة إ� معلومات أو Lendistryلن تتواصل معك . ال ُتطال

.مستندات إضاف�ة

تم تقد�م الطلب، ول�ن توجد حاجة لمستندات
.إضاف�ة

ا، ول�ن توجد حاجة لمستندات أو معلومات إضاف�ة ل�ي  تتمكن لقد قدمت طلب�
Lendistryمن معالجته.

ي تمLendistryقم بتسج�ل الدخول إ� بوابة  وقم بتحم�ل جميع المستندات أو المعلومات الجد�دة الئت
.  ال �مكن معالجة طلبك حئت �كتمل ذلك. طلبها

د األديف الطلب ق�د المراجعة للتأ�د من است�فائه للح
.من متطلبات األهل�ة

ب باتخاذ أي إجراءات.ليتهطلبك اآلن ق�د المراجعة للتأ�د من أه. تمت معالجة طلبك ومستنداتك
�
معك بمجرد أن نحدد ما إذا كنت مؤهً� أو غ�ي مؤهل Lendistryستتواصل . ال ُتطال

.للحصول ع� منحة

ي الحد األديف م
ن طلبك غ�ي مؤهل ألنه ال �ستو�ف

نامج .  متطلبات األهل�ة الخاصة بال�ب
نا مج ولن ُينظر لم �ستوِف طلبك الحد األديف من متطلبات األهل�ة الخاصة بال�ب

ي أي منحة
.إل�ه بخصوص تل�ت

نامج المنحة هذا ي إذا كنت غ�ي مؤهل ل�ب
ويف �د اإلل��ت ي حالة وجود خطأ . سيتم إخطارك ع�ب ال�ب

ي نموذج �ف
�ف

ي المستندات المقدمة كجزء من طلبك، ير�ب التواصل مع مرك
ز االتصال الطلب الخاص بك ع� الشبكة أو �ف

ي ) 5(المخصص لدينا خالل خمسة 
ويف �د اإلل��ت ح��ل ير�ب مالحظة أن هذا لن �ضمن ت. أ�ام من استالم هذا ال�ب

قق من قد يتم طلب مستندات ومعلومات إضاف�ة إلجراء م��د من التح. حالة عدم األهل�ة إ� حالة األهل�ة
ة الزمن�ة، فستظل عدم أهليتك كما �ي Lendistryإذا لم ترد إ� . صحة طلبك ، أخبار عنك خالل هذە الف�ت

.وسيتم إغالق ملفك

ي طلبك 
ل�ة من متطلبات األهالحد األديف �ستو�ف

نامج وسينتقل إ� مرحلة التحق .ق التال�ةالخاصة بال�ب
نامج و  ي طلبك الحد األديف من متطلبات األهل�ة الخاصة بال�ب

س�خضع �ستو�ف
صولك للتحقق لتحد�د ما إذا تمت الموافقة ع� حصولك ع� منحة أو رفض ح

.عليها

ب باتخاذ أي إجراءات
�
إال إذا كانت هناك حاجة إ� معلومات أو Lendistryلن تتواصل معك . ال ُتطال

.مستندات إضاف�ة

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
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حالة الطلب

اإلجراء المطل��ة من مقدم الطلبالمقصود منهالحالة

ة هناك حاجة إ� مستندات إضاف�ة لمواصلة معالج
.طلبك خالل مرحلة التحقق من صحة الطلب

شكل هناك حاجة إ� مستندات أو معلومات إضاف�ة للتحقق من صحة طلبك �
.كامل

ي تمLendistryقم بتسج�ل الدخول إ� بوابة  وقم بتحم�ل جميع المستندات أو المعلومات الجد�دة الئت
.  ال �مكن التحقق من صحة طلبك حئت �كتمل ذلك. طلبها

ي إذا تم رفض حصولك ع� منحة.تم رفض طلبك للحصول ع� منحةتم رفض الطلب
ويف �د اإلل��ت فضك عن ط��ق إذا كنت تعتقد أنه تم ر . سيتم إخطارك ع�ب ال�ب

ي غضون خمسة 
�ب االتصال بمركز االتصال المخصص لدينا �ف �د ) 5(الخطأ، ف�ي أ�ام من استالم هذا ال�ب

ي 
ويف ب مستندات قد يتم طل. ير�ب مالحظة أن هذا لن �ضمن تح��ل حالة عدم األهل�ة إ� حالة األهل�ة. اإلل��ت

أخبار عنك خالل هذە Lendistryإذا لم ترد إ� . ومعلومات إضاف�ة إلجراء م��د من التحقق من صحة طلبك
ة الزمن�ة، فس�ظل قرار الرفض الخاص بك كما هو �شكل دائم، وسيتم إغالق ملفك .الف�ت

ي بوابة DocuSignكوث�قة W-9سيتم توف�ي اتفاق�ة �ف المنحة الخاصة بك و.تمت الموافقة ع� طلبك للحصول ع� منحةتمت الموافقة ع� الطلب
ستحتاج . Lendistry�ف

رف لتوقيع كال المستندين وتأر�خهما والتوقيع باألحDocuSignإ� �سج�ل الدخول واتباع التعل�مات من 
. األو� من االسم عليهما

ي بوابة DocuSignكوث�قة W-9تتوفر اتفاق�ة �ف المنحة الخاصة بك وقةتمت الموافقة ع� الطلب، مستندات المنح معل
�ف

Lendistry  .
لتوقيع كال المستندين DocuSignواتباع التعل�مات من Lendistryير�ب �سج�ل الدخول إ� بوابة 

.�كتمل ذلكلن يتم تلق�ك أموالك حئت : مالحظة مهمة. وتأر�خهما والتوقيع باألحرف األو� من االسم عليهما

ذة بال�امل وLendistry�سلمت تم استالم مستندات المنحة ستخضع . W9اتفاق�ة �ف المنحة الُمنفَّ
ة قبل التم��ل  األموال عن سوف تتل�ت . معلوماتك الم�ف�ة لعمل�ة تحقق أخ�ي

.ACHط��ق 

ب باتخاذ أي إجراءات
�
ي إعداد تح��ل Lendistryلن تتواصل معك . ال ُتطال

إال إذا كانت هناك مشكالت �ف
ACH ي

.إ� حسابك الم��ف

ب باتخاذ أي إجراءات.لقد تم تم��لك بال�امل للحصول ع� منحة مؤهلةتم تم��ل المنحة
�
.تم اآلن إغالق ملفك. ال ُتطال

برنامج منح الفرص االقتصاد�ة
وعات المتناه�ة الصغر  1الجولة –منح الم�ش
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