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کمک ه��نه های کسب وکارهای ُخرد
1دور 

دالر ازط��ق کانیت 2,500کمک ه��نه به مبلغ 4600ق��ب به 
Los Angeles که شامل شهر ،Los Angeles شود، به آن �

ا�طدسته از  رد واجد �ش
ُ

� به که با موان� در دسکسب وکارهای خ �ت
.منابع �ما�ه مواجه هستند اختصاص خواهد �افت

برر� اجما� برنامه
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ا�ط« �ر را دارا است و که کل�ه مع�ارهای ز �ک نهاد تجاری انتفا� �عین » کسب وکار ُخرد واجد �ش
ن این مع�ارها را گوا� � کند ، با علم به مجازات شهادت کذب، داشنت ن :خودش ن�ی

�� داشته باشد و دف�ت مرکزی آن در کانیت ل1. ن س آنجلس ا�الت کسب وکار ُخرد با�د مح�ط ف�ی
.کال�فرن�ا، که شامل شهر لس آنجلس � شود، واقع شدە باشد

مشغول فعال�ت 2019کسب وکار ُخرد با�د درحال حا�ن فعال بودە و حداقل از ماە دسام�ب 2.
.بودە باشد

ی کوو�د3. ی روی آن کسب وکار ُخرد گذاشته باشد19-همه گ�ی .اثر چشمگ�ی

.درآمد کسب کردە باشددالر 50,000حدا��� 2019کسب وکار ُخرد در سال مال�ایت 4.

سال های کسب وکار ُخرد درحال حا�ن کم�ت از پنج کارمند هم ردۀ تمام وقت داشته باشد و در 5.
هارنامه خوداظهاری در �ک اظبرمبنای، طبق مدارک مال�ایت تکم�ل شدە 2020و 2019مال�ایت 

، کم�ت از پنج کارمند هم ردۀ تمام وقت در اخت�ارش بودە باشد .معت�ب

ن صالح�ت الزامات تعینی

19-ذر از کوو�دبرنامه کمک ه��نه گ«کسب وکار ُخرد نبا�د کسب وکاری باشد که از مشارکت در 6.
 California Small Business COVID-19(» برای کسب وکارهای کوچک کال�فرن�ا

Relief Grant Program ( محروم شدە باشد، همان طور که در بند)(از ز���خش ) 2g (
.مقرر شدە است12100.82در بخش 

ادرە از دولت را مال� این کسب وکار ُخرد با�د ن�ع قابل قبو� از �ک کارت شناسایی عکس دار ص7.
: ارائه دهد، که نمونه های آن عبارتند از

o 
گ

گواهینامه رانند�
o کارت شناسایی ا�الیت
oپاسپورت

و مدیر آن مال� کسب وکار ُخردی که برای کمک ه��نه درخواست � دهد با�د سهام دار ُعمدە8.
.  بودە باشد2019کسب وکار ُخرد بودە و آن کسب وکار روش اص� درآمدزایی او در سال مال�ایت 

برای 19-وو�دبرنامه کمک ه��نه گذر از ک«مال� آن کسب وکار ُخرد نبا�د کمک ه��نه ای طبق 9.
.در�افت کردە باشد» کسب وکارهای کوچک کال�فرن�ا
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ن صالح�ت که در  ا�«عنوان شد، اینجا گذشته از الزامات تعینی نبا�د » طکسب وکار ُخرد واجد �ش
وط ز�ر مطابقت داشته باشد :شامل نهادهایی شود که با ه��ک از �ش

ی دف�ت مرکزی در ا�ال1. �� در ا�الت و عدم قرارگ�ی ن ت کال�فرن�ا؛کسب وکارهای بدون حضور ف�ی

 در فعال�ت های الیب گری �ا س�ا� نقش دارند، فارغ2.
�
از اینکه نهاد کسب وکارهایی که عمدتا

ثبت شدە باشد �ا نباشد؛(19)(c)501�ا (6)(c)501�ا (3)(c)501تحت 

کت های �ما�ه گذاری �ا کسب وکارهای منفعل که برنامه 3. را در E�ما�ه گذاران، �ش
اظهارنامه های مال�ایت خود تنظ�م � کنند؛

 درگ�ی کسب وکار وام د� هستند، از قب4.
�
�ل بانک ها، کسب وکارها �ا مؤسسات ما� که عمدتا

کت های وصول مطالبات؛ ن ما� �ا �ش کت های تأمنی �ش

قانوین بر اساس قانون فدرال، ا�الیت �ا مح5. �؛کسب وکارهای فعال در هر فعال�ت غ�ی

ن 6. ظرف�ت، محدود کسب وکارهایی که �شتیباین ما� �ا تجاری را به هر دل�ل به غ�ی از نداشنت
� کنند؛

کسب وکارهای فعال در قمار؛7.

ا�ط کسب وکارهای فاقد �ش

درصد از سهم مال�انه در آن است و �ک 10کسب وکارهای دارای هر مال� که صاحب ب�ش از 8.
:�ا چند مورد از مع�ارهای ز�ر را دارد

.iادر مال�، در طول سه سال گذشته، محکوم شدە است �ا حکم مدین عل�ه مال� ص
وع شدە است، از جمله آزادی وط �ا تعل��ت او �ش شدە است، �ا دورە آزادی م�ش

داری �ا جرم جنایی در ارتباط ب وع کاله�ب ا ا�تساب، اقدام تعل��ت نزد قا�ن به دل�ل �ش
نش مح�، به ا�تساب �ا اجرای ترا�نش �ا قرارداد فدرال، ا�الیت �ا مح� تحت ترا�

، دزدی، تخ� از مقررات فدرال �ا ا�الیت ضد تراست �ا تدارکات �ا ارتکاب اختالس
ر�افت جعل و تقلب، رشوە، �ا جعل �ا نابود کردن مدارک، ارائه اظهارات نادرست �ا د

.امال� �قیت 
.ii تحت ) 1(مال� در حال حا�ن به دل�ل ارتکاب هرکدام از جرم های ذکرشدە در بند

ت مح� به جرم پ�گرد قرار گرفته باشد �ا به صوریت توسط نهاد فدرال، ا�الیت �ا دول
.جنایی �ا مدین متهم شدە باشد

کت های وا�سته، طبق تع��ف بخش 9. ؛ �ا13عنوان 121.103�ش ن ن نامه قواننی آینی

ادامه در صفحه بعد
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ن شدە توسط ادارە حا� کسب وکارهای کوچک کال�فر 10. ن�ا سایر کسب وکارهای تعینی
)CalOSBA( اعطای برنامه، مطابق با محدود�ت ها و استثنائات ذکرشدە در دورهای قبل از

.19-کمک ه��نه گذر از کوو�د

ا�ط کسب وکارهای فاقد �ش
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ا�د گوا� کند که از مال� �ک کسب وکار ُخرد که طبق این برنامه در�افت کنندە �ک کمک ه��نه است ب
:دوجوە این کمک ه��نه برای �ک �ا چند مورد از موارد استفادە مجاز ز�ر استفادە خواهد ش

، که البته محدود به این ن�1. ات تأی�دشدە جد�د، ازجمله چ�خ دسیت ن .ستخ��د تجه�ی

.�ما�ه گذاری روی �ما�ه در گردش2.

ار درخواست برای �ک مجوز مح�، �ا تمد�د آن، ازجمله مجوز کار به عنوان غرفه دار کن3.
.پ�ادە رو

ی کوو�د4. .بوجود آمدە است19-پرداخت بد� شغ� که به خاطر همه گ�ی

ی کوو�د5. و محدود�ت های مرتبط با سالمت و امن�ت، �ا 19-ه��نه های نا�ش از همه گ�ی
ی کوو�د ، طبق تع���ن که در 19-اختالالت در کسب وکار �ا تعط�� های نا�ش از همه گ�ی

.  آمدە است12100.83از بخش ) I(ز���خش 

موارد مجاز استفادە از بودجه
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:برای ثبت درخواست عض��ت در این برنامه، ارائه اسناد ز�ر الزا� است
گوا� متقا�ن 1.

کل�ه صفحات (فدرال 2019�سخه امضاشدە و دستکاری �شدە اظهارنامه های مال�ایت سال 2.
)بارگذاری شود

شهرداری مح�، �ا ) که با�د فعال باشد(ثبت رس� مدارک نزد دف�ت وز�ر امور خارجه کال�فرن�ا 3.
حسب ن�از، برای کسب وکار شما نظ�ی �� از این موارد 

کت؛ • اساسنامه �ش
گوا� سازمان؛ •
؛• نام فر�ن تجاری ثبیت
گوا� حرفه ای؛•
.مجوز کسب وکار صادرە از دولت•

oس ن�ست، مجوز کسب وکاری که اعتبار آن گ ذشته باشد ا�ر مجوز فع� دردس�ت
.با ارائه مدر� دال بر پرداخت ه��نه تمد�د قابل قبول است

اسناد موردن�از برای ثبت درخواست

، که در درخواست Personaبارگذاری کارت شناسایی صادرە از دولت ازط��ق س�ستم 4.
:انواع قابل قبول کارت های شناسایی صادرە از دولت. گنجاندە خواهد شد

• 
گ

گواهینامه رانند�
کارت شناسایی ا�الیت •
پاسپورت•

.  متصل شدە باشد، و در درخواست گنجاندە خواهد شدPlaidحساب بان� معت�ب که با�د به 5.

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
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ائه شدە به عنوان بخ�ش از فرایند درخواست، شما ملزم به خود گوا� صداقت و صحت اطالعات ار 
.  ست�دتوسط خود در درخواست آنالین و مدارک �شتیبان به وس�له امضای گوا� متقا�ن ه

س است و � توان�د آن را دانلود و تک ون�� در دس�ت گوا� . م�ل کن�دگوا� متقا�ن به صورت ال��ت
وری در این فرایند اعطای کمک است و با�د آن را به صو  رت فا�ل متقا�ن امضاشدە �ک مدرک �ن

PDFدر پورتال آپلود کن�د.

:به دو روش � توان�د گوا� متقا�ن را تکم�ل نمای�د
ون�� گوا�، �ا1. دانلود و امضای ال��ت
.چاپ و تکم�ل دسیت فرم2.

گوا� متقا�ن 

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
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ون�� گوا� متقا�ن  نحوۀ تکم�ل ال��ت

1مرحله 

ە ک .ن�دروی آ�کون دانلود       کل�ک و گوا� متقا�ن را دانلود و آن را روی دستگاهتان ذخ�ی

2مرحله 

ا�ن شما به صورت گوا� متق. گوا� متقا�ن را در دستگاهتان پ�دا نمای�د و فا�ل را از آنجا باز کن�د
.  باز � شودPDFفا�ل 

3مرحله 

 خود در تمام موارد شمارە دار و سپس درج امضا و 
گ

با وارد کردن حروف اول نام و نام خانواد�
.  اطالعات کسب وکارتان در صفحه آخر � توان�د گوا� متقا�ن را تکم�ل کن�د

4مرحله 

، مجددا� با مراجعه به  ە> فا�ل «�س از تکم�ل گوا� متقا�ن مه های �ا فشار دادن دک» ذخ�ی
CTRL+Sە کن�د .صفحه کل�د، گوا� متقا�ن تکم�ل شدە خود را ذخ�ی

5مرحله 

.  در پورتال آپلود کن�دPDFگوا� متقا�ن را در طول فرایند درخواست، به صورت فا�ل 
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نحوۀ تکم�ل دسیت گوا� متقا�ن 

1مرحله 

.با کل�ک روی آ�کون پ��ن�ت         ، گوا� متقا�ن را چاپ کن�د

2مرحله 

.با استفادە از خودکار مش� و دست خط خوانا، گوا� متقا�ن را تکم�ل کن�د

3مرحله 

، مجددا� با مراجعه به  ە> فا�ل «�س از تکم�ل گوا� متقا�ن مه های �ا فشار دادن دک» ذخ�ی
CTRL+Sە کن�د .صفحه کل�د، گوا� متقا�ن تکم�ل شدە خود را ذخ�ی

5مرحله 

.  در پورتال آپلود کن�دPDFگوا� متقا�ن را در طول فرایند درخواست، به صورت فا�ل 
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نمونه هایی از 
مدارک موردن�از
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2019اظهارنامه های مال�ایت فدرال برای سال 

1040فرم 1120فرم  1065فرم 
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ثبت مدارک نزد وز�ر امور خارجه کال�فرن�ا �ا شهرداری مح�: مثال

کت نام فر�ن ثبت شدەاساسنامه �ش

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 



15

ثبت مدارک نزد وز�ر امور خارجه کال�فرن�ا �ا شهرداری مح�: مثال

مجوز کسب وکار صادرە از دولت گوا� سازمان

فقط برای مال�ان فردی

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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کارت شناسایی عکس دار صادر شدە توسط دولت: مثال

:ن� شوداین ن�ع کارت های شناسایی پذیرفته انواع قابل قبول کارت های شناسایی صادرە از دولت
کارت شناسایی منق�ن شدە•
کارت ات��وس•
کارت دا�ش آموزی•
کارت اتحاد�ه•
�شان شغ�•
کارت کتابخانه•

 
گ

گواهینامه رانند� پاسپورت

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
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نکایت در ثبت درخواست
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استفادە از آدرس ا�م�ل معت�ب : 1نکته شمارە 

ی استفادە نمای�د و از امالی صحیح آن در   دقت کن�د که از آدرس ا�م�ل معت�ب
�
فرم لطفا

.  درخواست اطمینان �اب�د
 کن�د ارسال اخبار جد�د و راهنمایی های تکم�� برای درخواستتان به آدرس ا�م�� که ارائه �•

قابل شناسایی ن�ست و ممکن Lendistryبع�ن از آدرس های ا�م�ل در س�ستم . خواهد شد
.است منجر به تأخ�ی در مکاتبات م��وط به درخواست شما شود

آدرس های ا�م�ل نامعت�ب 

:آدرس های ا�م�ل ز�ر در س�ستم ما پذیرفته �ا �شخ�ص دادە نخواهد شد

@infoا�م�ل هایی که با 
وع شود info@mycompany.com: مثال�ش

noreply.com@�ا contact.com@ا�م�ل هایی که با 
mycompany@contact.com: مثالتمام شود

mycompany@noreply.com: مثال

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
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PDFآمادە سازی مدارک در قالب : 2نکته شمارە 

مدارک با�د موقع آپلود واضح . در پورتال آپلود شودPDFفقط در قالب کل�ه مدارک الزم با�د 
.دباشند، در راستای مستق�م هم تراز شدە باشند، و فاقد هرگونه �س زمینه مزاحم باشن

:نکات مهم در مورد آپلود مدارک
مدرک شناسایی صادرە از دولت را � توان هم در (ارائه شوند PDFکل�ه مدارک با�د با قالب 1.

).ارائه کردJPEGو هم PDFقالب 
.مگابا�ت باشد15اندازە فا�ل با�د کم�ت از 2.
.باشد+) _*()^&%@#$(!نام فا�ل ن� تواند حاوی ن��سه های خاص 3.
.ا�ر فا�لتان با گذرواژە محافظت شدە است، با�د آن را وارد کن�د4.

اسک�ن ندار�د؟
.دتوص�ه � کن�م �س از دانلود، از برنامه های را�گان اسکن با م��ا�ل استفادە نمای�

آپلود صحیح: نمونه

آپلود نادرست: نمونه

از �شدە است1. .مدرک درست هم�ت
ت مدرک جلوی �ک پنجرە گرفته شدە اس2.

�دە و �ک دست در عکس د) �س زمینه شل�غ(
.� شود

12

از شدە است .مدرک واضح است و درست هم�ت

Genius Scan
Apple |برای دانلود روی اینجا کل�ک کن�د

Android |دبرای دانلود روی اینجا کل�ک کن�

Adobe Scan
Apple |برای دانلود روی اینجا کل�ک کن�د

Android |برای دانلود روی اینجا کل�ک کن�د

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 

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
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Personaبرر� تج��ه های برتر در تکم�ل موفق : 3نکته شمارە 

Personaچ�ست؟
Persona ک پلتفرم شخص ثالث است که توسط�Lendistry داری و ی از کاله�ب در پ�شگ�ی

امکان � دهد تا ه��ت فرد تأی�د شود Lendistryبه Personaپلتفرم . کاهش آن استفادە � شود
سه نقطه ای و و با مقا�سه خودکار سل�ن شخص با عکس کارت شناسایی به کمک برر� های مرکب

ی کند �ک در �شخ�ص تص��ر زندە، از جعل ه��ت جلوگ�ی .بیوم�ت

از ط��ق آپلود تص��ر �� از مدارک Personaمتقاض�ان با�د ه��ت خود را با استفادە از •
.شناسایی معت�ب صادرە از دولت تأی�د کنند

oوارد ز�ر شکل های موردپذیرش کارت شناسایی عکس دار صادر شدە توسط دولت شامل م
:است

o؛
گ

گواهینامه رانند�
oگذرنامه ا�االت متحدە؛ و
o کارت شناسایی ا�الیت.

ن با�د جهت تکم�ل احراز ه��ت در • ، با استفادە از �ک دستگاە Personaمتقاض�ان همچننی
ند ن جلو، �ک سل�ن از خود بگ�ی .مجهز به دور�نی

Personaتج��ه های برتر در تکم�ل موفق 

ن جلو استفادە کن�د1. مپیوتر بدون ا�ر از برنامه خود روی لپ تاپ �ا کا. از دستگاە دارای دور�نی
د که  ن استفادە � کن�د، در هر زمان این امکان در اخت�ارتان قرار � گ�ی را با Personaدور�نی

ارائه شدە �ا QRو اسکن کد » ادامه روی دستگاە د�گر«استفادە از تلفن همراە و کل�ک روی 
.  درخواست لینک از ط��ق پ�امک �ا ا�م�ل تکم�ل کن�د

 تاپ روی تلفن همراە خود، به طور خودکار به برنامه روی لپPersona�س از تکم�ل •
.�ا کامپیوترتان هدا�ت خواه�د شد

.2 
�
وع کار با پ�ش ازلطفا ، �ک عکس از �شت و روی کارت شناسایی صادر شدە Persona�ش

ە کن�د تا س �د و آن را روی دستگاە مدنظر برای استفادە ذخ�ی ل�ن شما برای توسط دولت بگ�ی
.  ��ــــع تر پ�ش بردن فرایند ثبت شود

د و نور کارت شناسایی صادر شدە توسط دولت را روی سطح سف�د و صا�ن قرار ده�•
.  کا�ن به آن بتابان�د

ن استفادە نکن�د، چون ممکن است انعکاس آن در عکس مشخص• .  شوداز فالش دور�نی

، از نور کا�ن مستق�م به چهرە تان استفادە کن�د و حت3. ن  سط�ح سف�د را از هنگام سل�ن گرفنت
�
ما

.�شت �تان بردار�د
.  جلوی در �ا دیوار خا� با�ست�د و از �س زمینه شل�غ اجتناب کن�د•
ن استفادە نکن�د، چون ممکن است انعکاس آن در عکس مشخص• .  شوداز فالش دور�نی

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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Personaنحوۀ تکم�ل 

1مرحله 

وع تأی�د«روی  را انتخاب کن�د کل�ک کن�د و سپس ن�ع کارت شناسایی صادر شدە توسط دولت» �ش
.که � خواه�د از آن برای تأی�د ه��ت خود استفادە نمای�د

2مرحله 

�د �ا عکس آن را آپلود کن�درویاز  فادە از این است«برای ادامه، . کارت شناسایی خود عکس بگ�ی
م�ل این برای مشاهدە تج��ه های برتر در مورد نحوۀ تک. را انتخاب کن�د) Use this File(» فا�ل

.مراجعه کن�د20صفحه مرحله به 

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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Personaنحوۀ تکم�ل 

3مرحله 

�د �ا عکس آن را آپلود کن�د�شتاز  تفادە از این اس«برای ادامه، . کارت شناسایی خود عکس بگ�ی
م�ل این برای مشاهدە تج��ه های برتر در مورد نحوۀ تک. را انتخاب کن�د) Use this File(» فا�ل

.مراجعه کن�د20صفحه مرحله به 

4مرحله 

ن  ا با نگاە به جلو، ، دستورهای روی صفحه برای ثبت سل�ن ر جلوبا استفادە از دستگاە دارای دور�نی
ن مرحله به برای مشاهدە تج��ه های برتر در مورد نحوۀ تکم�ل ای. چپ، و سپس راست دنبال کن�د

را انتخاب کن�د تا به برنامه ) Done(» انجام شد«جهت تکم�ل، گ��نه . مراجعه کن�د20صفحه 
.هدا�ت ش��د

از این عکس استفادە شود

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 



23

Google Chromeاستفادە از : 4نکته شمارە 

 � کل فرآیند درخواست از 
�
�ن عمل�رد را تج��ه کن�د، لطفا Google Chromeبرای اینکه به�ت

.  استفادە نمای�د

ن � تواند من جر به خطاهایی در مرورگرهای د�گر ممکن است از رابط کار�ری ما �شتیباین نکنند و همنی
.درخواستتان شود

ندار�د، به مراجعه به آدرس Google Chromeا�ر روی دستگاهتان 
https://www.google.com/chrome/توان�د آن را را�گان دانلود کن�د �  .

 موارد ز�ر را در 
�
وع کن�د، لطفا :انجام ده�دGoogle Chromeقبل از اینکه درخواستتان را �ش

)Clear Your Cache(پا� کردن حافظه پنهان 1.
)Use Incognito Mode(استفادە از حالت ناشناس 2.
فعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپر 3. )Disable Pop-Up Blocker(غ�ی

پا� کردن حافظه پنهان 
)Clear Your Cache(

 استفادە دادە های حافظه پنهان اطالعایت است که از وب سا�ت ها �ا فرم های درخواسیت که قب�ً 
 برای این است که با اشاعۀ خودکار اطالعات شما، � 

�
ە شدە است و عمدتا عت مرور در کردە ا�د ذخ�ی

� نظ�ی با این حال، دادە های حافظه پنهان ممکن است اطالعایت قد�. وب را برایتان افزا�ش دهد
واند خطاهایی را در این � ت. گذرواژە های قب� �ا اطالعایت که قبً� به غلط وارد کردە ا�د را شامل شود

داری پرچ م گذاری درخواست شما ا�جاد کند و منجر گردد که درخواستتان به خاطر احتمال کاله�ب
.شود

استفادە از حالت ناشناس 
)Use Incognito Mode(

 از حالت ناشناس به شما این امکان را � دهد که اطالعات را به نحوی محرمانه وارد کن�د و ض
�
منا

ی � کند ن دادە ها در حافظه پنهان جلوگ�ی .به خاطر ماندن �ا قرار گرفنت

فعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باال  پر غ�ی
)Disable Pop-Up Blocker(

ایت که ارائه فرم درخواست ما شامل پ�ام های متعددی از ن�ع باالپر است که برای تأی�د صحت اطالع
Google Chromeبرای د�دن این پ�ام ها با�د مسدودکنندۀ باالپر را در . � کن�د بکار � رود

فعال کن�د .غ�ی

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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)Clear Your Cache(نحوە پا� کردن حافظه پنهان 

1مرحله 

باز کن�د، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت راستGoogle Chrome�ک پنجرە جد�د در 
.  برو�د) Settings(» تنظ�مات«کل�ک کن�د و سپس به 

2مرحله 

پا� «برو�د و سپس گ��نه ) Privacy and Security(» ح��م خصو� و امن�ت«به قسمت 
.را انتخاب کن�د) Clear Browsing Data(» کردن دادە های وب گردی

3مرحله 

.را انتخاب کن�د) Clear Data(» پا� کردن دادە ها«گ��نه 

1

1
2

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 

1

2
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نحوە استفادە از حالت ناشناس

1مرحله 

پنجرە ناشناس «روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت راست مرورگرتان کل�ک کن�د، و سپس گ��نه
.را انتخاب کن�د) New Incognito window(» جد�د

2مرحله 

، در کل فرآیند ثبت درخواست. را باز خواهد کردGoogle Chromeمرورگرتان �ک پنجرە جد�د از 
.از حالت ناشناس استفادە کن�د

1

2

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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فعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپر نحوە غ�ی

1مرحله 

باز کن�د، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت راستGoogle Chrome�ک پنجرە جد�د در 
.  برو�د) Settings(» تنظ�مات«کل�ک کن�د و سپس به 

2مرحله 

برو�د و سپس گ��نه ) Privacy and Security(» ح��م خصو� و امن�ت«به قسمت 
.را انتخاب کن�د) Site Settings(» تنظ�مات سا�ت«

3مرحله 

روی . را انتخاب کن�د) Pop-up and Redirects(» پنجرە های باالپر و تغی�ی مس�ی «گ��نه 
تغی�ی ) Allowed(» مجاز«به ) Blocked(» مسدود«دکمه کل�ک کن�د تا آیب شود و حالت آن از 

.�ابد

1

2

1

2

3

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 

1
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روند باز�یین 

چطور بدانم که کمک ه��نه به من اعطا شدە است؟
داقل الزاماِت ابتدا با�د ح. روند درخواست برای این برنامه شامل تأی�د اعتبار چند مرحله ای � باشد

ن : نکته مهم.این برنامه را داشته باش�د تا برای اعطای کمک ه��نه لحاظ ش��د  حداقل الزامات داشنت
ن صالح�ت تضمیین بر اعطای کمک ه��نه ن�ست .تعینی

ن شد، درخواست شما سپس برای تأی�د ا عتبار نهایی زماین که صالح�ت شما برای این برنامه تعینی
ن شود که برای در�افت بودجه تأی�د �ا رد � ش��د خ�ش از این روند به عنوان ب. ارسال � شود تا تعینی

وری است شما بر�ن از اطالعات را بطور زندە �شت تلفن تأی�د کتأی�د اعتبار، عضوی از . ن�د�ن
.بطور مستق�م با شما تماس خواهد گرفت تا این روند را تکم�ل کن�دLendistryت�م 

در�افت خواه�د کرد تا Lendistryزماین که درخواست شما کامً� مورد تأی�د قرار گرفت، ا�م�� از 
.تأی�د �ا رد شدن برای در�افت وجه کمک ه��نه اطالع رساین شود

چگونه وضع�ت درخواست خودم را برر� کنم؟
به وس�له نام کار�ری، گذرواژە و Lendistryهرزمان که خواست�د � توان�د با وارد شدن به پورتال 

وقیت وارد . شمارە تلفن همرا� که با آن ثبت نام کرد�د، وضع�ت درخواست خود را برر� کن�د
.شد�د، وضع�ت در داشبورد نما�ان خواهد شد

:ش��دLendistryاز اینجا وارد پورتال 
https://lacountyeog.mylendistry.com/landing

ن  بودجه مورد اسناد و اطالعات بان� من بطور کامل مورد تأی�د قرار گرفته است و من برای تأمنی
چه زماین بودجه را در�افت خواهم کرد؟. تأی�د قرار گرفته ام

�د شد، توافق زماین  که درخواست شما بطور کامل مورد تأی�د قرار گرفت و برای وجه کمک ه��نه تأی
س شما قرار Lendistryدر پورتال DocuSignسند با عنوانW-9منتقل ال�ه و فرم  در دس�ت

 وارد ش��د و از دستوالعمل های .خواهد گرفت
�
وی کن�د تا هر دو سند را آغاز DocuSignلطفا پ�ی

.کن�د، امضا نمای�د و تار�ــــخ بزن�د

:ش��دLendistryاز اینجا وارد پورتال 
https://lacountyeog.mylendistry.com/landing

.وجوە شما تا وقیت این فرآیند تکم�ل �شود اعطا نخواهد شد: نکته مهم

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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وضع�ت برنامه

اقدام موردن�از از سوی متقا�ن مفهوم آنوضع�ت

وع کردە اما ارسال نکردە ا�دناقص وع آن تکم�ل کن�د30کل�ه قسمت های درخواست را ظرف .درخواسیت را �ش درخواست های ناقص برای اعطای. روز از زمان �ش
.کمک ه��نه برر� �ا لحاظ نخواهد شد

فعال  روز ناقص بودە و از روند باز�یین خارج شدە 30درخواستتان به مدت ب�ش از غ�ی
.است

 با 
�
فعال خود دار�د، لطفا �د اختصا� ما تم» مرکز تماس«ا�ر ما�ل به برگرداندن درخواست غ�ی اس بگ�ی

باشد با فقط درصوریت که ن�از به اطالعات �ا اسناد ب�ش�ت Lendistry. اقدام د�گری ازطرف شما ن�از ن�ست.شما کل�ه بخش ها را تکم�ل کردە و درخواست را ارسال نمودە ا�ددرخواست در وضع�ت ارسال شدە
.شما تماس خواهد گرفت

ک درخواست در وضع�ت ارسال شدە، اما ن�از به مدار 
.ب�ش�ت 

بتواند به Lendistryشما درخواست را ارسال کردە ا�د، اما برای اینکه 
 کند، ن�از به مدارک �ا اطالعات ب�ش�ت دارد

گ
.درخواستتان رس�د�

شما تا درخواست. وارد ش��د و کل�ه مدارک �ا اطالعات درخواسیت جد�د را آپلود کن�دLendistryبه پورتال 
.  وقیت کامل �شود قابل پردازش نخواهد بود

ن درخواست در وضع�ت برر� الزامات حداق� تع ینی
صالح�ت

 قرار گرفته است
گ

تان تحت ا�نون درخواست. درخواست و مدارک شما مورد رس�د�
ن صالح�ت است .برر� جهت تعینی

صالح�ت �ا عدم صالح�ت شما را برای Lendistry�س از اینکه . اقدام د�گری ازطرف شما ن�از ن�ست
.در�افت کمک ه��نه مشخص کند، با شما تماس خواهد گرفت

ا�ط ن�ست ز�را با الزامات درخواست شما واجد �ش
ن صالح�ت در این برنامه مطابق .  ت نداردحداق� تعینی

ن در این برنامه برخوردار نبود و ب رای اعطای درخواستتان از الزامات حداق� تعینی
.کمک ه��نه لحاظ نخواهد شد

ا�ط الزم را برای عض��ت در این برنامه کمک ه��نه نداشته باش�د، ازط��ق ا�م�ل به شما اطالع رساین ا�ر �ش
نیت شما �ا در اسناد و مدار� که � درخواستتان. خواهد شد ارائه کرد�د ا�ر خطایی در فرم درخواست این�ت

 ظرف پنج 
�
روز از زمان در�افت این ا�م�ل، با مرکز تماس اختصا� ما تماس ) 5(وجود داشته است، لطفا

�د  توجه داشته باش�د که این اقدام تضمیین بر معکوس شدن نت�جه صالحی. بگ�ی
�
در . تتان نخواهد بودلطفا

ی تقاضا شود ظرف Lendistryا�ر . ادامه فرآیند تأی�د درخواستتان ممکن است مدارک و اطالعات ب�ش�ت
ی از شما در�افت نکند، عدم صالح�ت شما نهایی � شود و پروندە تان �س .ته خواهد شدبازە زماین مذکور خ�ب

ن صالح� ت در این درخواستتان با الزامات حداق� تعینی
الح�ت مطابقت دارد و به مرحله بعدی تأی�د صبرنامه 

.خواهد رفت

ن صالح�ت در برنامه مطابقت د ارد و از درخواستتان با الزامات حداق� تعینی
نه تأی�د مرحله تأی�د عبور خواهد کرد تا مشخص شود که برای اعطای کمک ه��

.� ش��د �ا رد � ش��د

باشد با فقط درصوریت که ن�از به اطالعات �ا اسناد ب�ش�ت Lendistry. اقدام د�گری ازطرف شما ن�از ن�ست
.شما تماس خواهد گرفت

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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وضع�ت برنامه

اقدام موردن�از از سوی متقا�ن مفهوم آنوضع�ت

أی�د، برای ادامه روند درخواستتان در عبور از مرحله ت
ی ن�از است .به مدارک ب�ش�ت

ی شما تا درخواست. وارد ش��د و کل�ه مدارک �ا اطالعات درخواسیت جد�د را آپلود کن�دLendistryبه پورتال .ن�از استدر تکم�ل فرآیند تأی�د درخواستتان به مدارک و اطالعات ب�ش�ت
.  وقیت کامل �شود قابل تأی�د نخواهد بود

ا�ر . دا�ر درخواست شما برای در�افت کمک ه��نه رد شود، ازط��ق ا�م�ل به شما اطالع رساین خواهد ش.درخواستتان برای اعطای کمک ه��نه رد شدە استرد درخواست
 ظرف پنج 

�
روز از زمان در�افت این ا�م�ل، با مرکز ) 5(معتقد�د که درخواستتان به اشتباە رد شدە است، لطفا

�د  توجه داشته باش�د که این اقدام تضمیین بر معک. تماس اختصا� ما تماس بگ�ی
�
وس شدن نت�جه لطفا

.  ی تقاضا شوددر ادامه فرآیند تأی�د درخواستتان ممکن است مدارک و اطالعات ب�ش�ت . صالحیتتان نخواهد بود
ی از شما در�افت نکند، تصم�م به رد درخواستتان داLendistryا�ر  ئ� � شود و ظرف بازە زماین مذکور خ�ب

پروندە تان �سته خواهد شد

درقالب �ک سند W-9و ) Award Disbursement Agreement(توافق نامه پرداخت اعانه .درخواستتان برای اعطای کمک ه��نه تأی�د شدە استتأی�د درخواست
DocuSign روی پورتالLendistryس قرار خواهد گرفت با�د وارد ش��د و از دستوالعمل های. در دس�ت
DocuSignتان، امضا و تار�ــــخ را در هردو سند درج نما 

گ
وی کن�د تا حروف اول نام و نام خانواد� .  ی�دپ�ی

تأی�د درخواست، مدارک کمک ه��نه در وضع�ت
انتظار

-Wو ) Award Disbursement Agreement(توافق نامه پرداخت اعانه 
س قرار Lendistryروی پورتال DocuSignدرقالب �ک سند 9 در دس�ت

. دارند

وی کن�د تا حروف اول نام و نام DocuSignش��د و از دستوالعمل های Lendistryوارد پورتال  پ�ی
 تان، امضا و تار�ــــخ را در هردو سند درج نمای�د

گ
ند تکم�ل �شود وجوە شما تا وقیت این فرآی: نکته مهم. خانواد�

.اعطا نخواهد شد

رس�دە Lendistryبه دست W-9و » توافق نامه پرداخت اعانه«�سخه کامل در�افت مدارک کمک ه��نه
مرحله اطالعات بان� شما قبل از تخص�ص وجه، برای آخ��ن بار از �ک. است

.در�افت خواه�د کردACHشما وجوە را ازط��ق . تأی�د د�گر خواهد گذشت

� تان تنها درصوریت که مشک� در وار�ز وجه به حساب بانLendistry. اقدام د�گری ازطرف شما ن�از ن�ست
.وجود داشته باشد با شما تماس خواهد گرفتACHبا انتقال 

ا�طش بودە ا�د برایتان وار�ز شدوار�ز کمک ه��نه .پروندە تان ا�نون �سته � شود. اقدام د�گری ازطرف شما ن�از ن�ست.ە استکل مبلغ کمک ه��نه ای که واجد �ش

برنامه کمک ه��نه فرصت اقتصادی
1دور –کمک ه��نه های مختص کسب وکارهای ُخرد 
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