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 شروط االستحقاق

 هل األنشطة التجارية التي مقرها المنزل مؤهلة للتقديم؟ .1

 .نعم، األنشطة التجارية التي مقرها المنزل والتي لديها رخصة تجارية نشطة مؤهلة للتقدم

 

 للتقديم؟هل المؤسسات غير الربحية مؤهلة  .2

 .ال، المؤسسات غير الربحية ليست مؤهلة للتقديم

 

 هل أنا مؤهل للتقديم؟. الفنون والثقافةيندرج نشاطي التجاري في فئة  .3

منحة إنقاذ مج ، فيجب أن تفكر في التقدم إلى برناغير ربحيإذا كان نشاطك التجاري كيانًا . يُتاح التقديم فقط للكيانات الربحية في فئة الفنون والثقافة

المتأثرة  غير الربحيةيختص هذا البرنامج للمنح بالمؤسسات الفنية والثقافية  .Alameda County Art Relief Grant الفنون بمقاطعة أالميدا 

رح، وسيقدم منًحا للمؤسسات المستحقة التي تقدم برامج وخدمات الفنون في مجاالت الفنون المرئية، والرقص، والمس COVID-19بجائحة 

يرجى مالحظة أن آخر موعد لتقديم طلبات . ، والثقافة واإلبداع األخرى ذات الصلةوأشكال الفنون، واألدب، والشعر، والتقاليد الثقافية، والموسيقى

 ارةللمزيد من المعلومات، يُرجى زي .مساء   5:00نوفمبر، الساعة  20يوم الجمعة هو  Alameda County Art Relief Grantبرنامج منحة 

 https://www.acgov.org/arts/html/whats_new.html 

 

 هل أنا مؤهل للتقديم؟ .مناطق مقاطعة أالميدا غير المسجلةيقع نشاطي التجاري في  .4

سان لورينزو، أشالند، شيريالند، )لدى مقاطعة أالميدا برنامج منح منفصل لمساعدة األنشطة التجارية الواقعة في مقاطعة أالميدا غير المسجلة . ال

نفقات إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي تواجه خسائر اإليرادات وال Covid-19مع ( BAG)تهدف منح تكيف األنشطة التجارية (. كاسترو فالي، إلخ

 للتقديم في الجولة الثانية من التمويل، تفضل بزيارة. دوالر لمرة واحدة 5000يمكن للشركات المستحقة الحصول على منحة تصل إلى . المستمرة

 .http://www.edenupgrade.org/  

 

 هل أنا مؤهل للتقديم؟. صناعة القنبنشاطي التجاري في نطاق  .5

 . ال

 

 هل أنا مؤهل للتقديم؟. أنا مالك وحيد ليس لدي موظفين أو أعمل مع مقاولين مستقلين فقط .6

 .إذا كانت لديك رخصة لتشغيل نشاط تجاري في مقاطعة أالميدا، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على منحة

 

 هل شاحنات الطعام المتنقلة واألنشطة التجارية المؤقتة مؤهلة للتقديم؟ .7

 .ال

 

 زلت مؤهال  للتقديم إذا كانت رخصة نشاطي منتهية الصالحية؟ ماهل أنا  .8

 حول معلومات على للحصول لمدينتك اإللكتروني الموقع مراجعة يرجى .مع مدينتك يجب أن يكون لدى نشاطك التجاري رخصة تجارية سارية

 . األمر لزم إذا التجاري نشاطك رخصة تحديث
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ا أثناء  .9 ا بسبب أمر اإلحتماء في المكانلقد بدأت نشاط ا تجاري ا جديد   زلت مؤهال  للتقديم؟ هل ما. الجائحة ولكن لم أفتحه أبد 

يقع النشاط التجاري في مقاطعة أالميدا ولديكم رخصة تجارية سارية المفعول، مع )لمقاطعة أالميدا  CARESالمتقدمون المستوفون لمعايير منحة . نعم

 .مؤهلون للتقديم( مدينتكم

 

زلت مؤهال   هل ما. التجاري غير مسموح بفتحه أو صدر أُمر بإغالقه مرة أخرى، بموجب أمر الصحة العامة في مقاطعة أالميدا ال يزال نشاطي .10

 للتقديم؟

نوفمبر ستعمل كمرجع  3أالميدا الصادرة بتاريخ  بمقاطعة “األنشطة التجارية المعتمدة للعمل بموجب أمر الصحة العامة في مقاطعة أالميدا وقائمة 

يمكن لمقاطعة أالميدا  األهلية،بما في ذلك توسيع  البرنامج،تغيرات إرشادات  .2020نوفمبر  10ألهلية االستحقاق منذ اعتماد برنامج المنح هذا في 

  .منحها وفقًا لتقديرها وإذا توفر تمويل إضافي

 

 التجارية الخاصة بالحمامات البخارية )السونا( والحوض الساخن مؤهلة للتقديم؟هل النشاطات  .11

نوفمبر  3الصادرة بتاريخ    "األنشطة المفتوحة في لمحة"األنشطة التجارية المعتمدة للعمل بموجب أمر الصحة العامة في مقاطعة أالميدا وقائمة . ال

يمكن  األهلية،بما في ذلك توسيع  البرنامج،تغيرات إرشادات  .2020نوفمبر  10ستعمل كمرجع ألهلية االستحقاق منذ اعتماد برنامج المنح هذا في 

  .ا توفر تمويل إضافيلمقاطعة أالميدا منحها وفقًا لتقديرها وإذ

 

 تحولت شركتي من العمل من المكتب الى العمل عن بعد؟ إذاهل أننا مؤهل  .12

 .أقل أو موظفًا 25 بها ويعمل المفعول، سارية تجارية رخصة ولديك أالميدا، مقاطعة في تقع الشركة كانت إذا نعم،

 

ا من إدارة األعمال الصغيرة  .13  PPP, EIDL, Express)مثل ( SBA)هل أنا مؤهل للتقديم إذا تلقيت بالفعل منحة من مدينة أو إذا تلقيت قرض 

Bridge Loan)؟ 

 .نعم، على الرغم من أن طلب المنحة الخاص بك يجب أال يكون نظير أي نفقات غطتها هذه المصادر األخرى

 

 أدير أنشطة تجارية متعددة الفروع؟/إذا كنت أملكهل أنا مؤهل للتقديم  .14

 .موظفًا أو أقل 25ال، االستثناء الوحيد هو أن يتواجد المقر الرئيسي لسلسلتك أو شركة حق االمتياز الخاصة بك في نطاق مقاطعة أالميدا ويعمل بها 

 

 أدير شركة حق امتياز؟/هل أنا مؤهل للتقديم إذا كنت أمتلك .15

 .موظفًا أو أقل 25الشركة تقع في مقاطعة أالميدا، ولديك رخصة تجارية سارية المفعول مع مدينتكم، ويعمل بها نعم، إذا كانت 

 

 هل أنا مؤهل للتقديم ألكثر من منحة واحدة إذا كنت أمتلك مواقع متعددة في مدن مختلفة ضمن نطاق مقاطعة أالميدا؟ .16

 .موظفًا أو أقل 25سارية المفعول، في كل مدينة ضمن نطاق مقاطعة أالميدا ويعمل بها نعم، ولكن يجب على كل شركة أن تمتلك رخصة تجارية 

 

 هل يُسمح لي بالتقدم ألكثر من منحة واحدة إذا كنت أمتلك مواقع متعددة في نفس المدينة؟ .17

 .-ة فقطواحد-الشركة التي لها عدة مواقع في مدينة واحدة يُسمح لها بأن تتقدم بطلب لمنحة واحدة ومنحة . ال
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 هل المقاولون المستقلون مؤهلون؟ .18

يقع النشاط التجاري في مقاطعة أالميدا ولديكم رخصة تجارية سارية المفعول، مع )لمقاطعة أالميدا  CARESالمتقدمون المستوفون لمعايير منحة 

 .مؤهلون للتقديم( مدينتكم

 أسئلة أخرى

 ؟IRSالخاص بمصلحة الضرائب األمريكية  W-9لماذا أحتاج إلى ملء نموذج  .1

 .تحتاج مقاطعة أالميدا إلى هذا المستند إلستصدار دفعة منحة لنشاطك التجاري إذا تم اختيارك

 

 كيف أحصل على نسخة منه؟. IRSالخاص بمصلحة الضرائب األمريكية  W-9ليس لدي نموذج  .2

 pdf/fw9.pdf-https://www.irs.gov/pub/irs. انقر هنا لتنزيل نموذج

 

 هل أحتاج إلى االحتفاظ باإليصاالت إذا حصلت على منحة؟ .3

 .، سوف يتعين عليك االحتفاظ باإليصاالت وغيرها من مستندات إثبات النفقات في حالة خضوع مبلغ المنحة المدفوع لك للتدقيقنعم

 

 ما هو الموعد النهائي للتقديم؟ .4
نوفمبر  30في موعد أقصاه يوم االثنين،  www.eastbayeda.org/grantsطة التجارية ملء طلب إلكتروني مكتمل على موقع يتعين على األنش

 .مساءً  11:30الساعة 

 

 كيف سيتم تقديم المنح؟ .5

 .المتاحة، فسيتم تقديم المنح بالقرعةإذا كانت طلبات التمويل المقدمة من جميع طلبات المنحة تفوق مستويات التمويل 

 

 كيف ومتى سيتم إخطاري؟ .6

 .2020ديسمبر  30سيتم االتصال بالمتقدمين الذين فازوا بالمنح عبر البريد اإللكتروني في موعد أقصاه 

 

 

 

  

 


