منحة قانون  CARESلمقاطعة أالميدا
نظرة عامة على البرنامج

نظرة عامة

لقد تم اعتماد برنامج منحة  CARESلمقاطعة أالميدا بواسطة هيئة ر
المش ن
نوفمب 2020 ،عندما أعادت الهيئة توجيه
في بمقاطعة أالميدا ن يف 10
ر
ماليي دوالر من أموال قانون  CARESرلبنامج منح ر
ن
للشكات الصغبة كاستجابة للتأثبات االقتصادية ،والصحية والمتعلقة بالسالمة جراء وباء
5
ن
ر
.COVID-19
الت تسببت فيها حالة طوارئ الصحة العامة جراء COVID-
تهدف المنح إىل مساعدة الشكات الصغبة يف تغطية التكاليف الالزمة ي
ديسمب .2020 ،يمكن ر
 19الت حدثت نف الفبة ما ن
للشكات المستحقة الحصول عىل منحة تصل إىل  5000دوالر لمرة
بي  17مارس 2020 ،و 30
ر
ي
ي
واحدة.
ُ
البنامج أولوية المنح ر
للشكات الصغبة ،والناشئة المحلية ن يف نطاق مقاطعة أالميدا للمساعدة ن يف تكاليف التوقف عن العمل بسبب COVID-
عط ر
ي ي
ن
المتقدمي عىل
 .19ال تتطلب المنحة مساهمة من مقدم الطلب نظبها ولن تتطلب سدادها .األموال محدودة وال يوجد ضمان لحصول كل
التمويل.

شروط االستحقاق
•
•
•
•
•
•

فعليا نف مقاطعة أالميدا (باستبعاد المناطق غب المسجلة) الت تأثرت ً
تواجد المنشآت التجارية تواجدا ً
سلبا بوباء COVID-19
ي
ي
ن
يتحتم الموافقة عىل اتباع إرشادات  COVID-19الصادرة عن والية كاليفورنيا وإدارة الصحة العامة يف مقاطعة أالميدا للحفاظ عىل مكان
عمل آمن.
َ
ً
ن
توظيف من  1إىل  25موظفا (األفراد العاملي لحسابهم الخاص مؤهلون أيضا للحصول عىل المنحة)
وجود رخصة تجارية سارية لمقر المنشأة
يتحتم رفع استمارة  W-9تجارية صادرة عن مصلحة ن
الضائب األمريكية .IRS
الشكة ً
تأثر ر
سلبا بأحد هذه اإلجراءات
 .1إغالق ألي مدة بسبب COVID-19؛
 .2تشي ح موظف واحد أو ر
أكب بسبب COVID-19

ر
ئيس ن يف مقاطعة أالميدا ،و المؤسسات
الت ال يقع
المستبعدون :تستبعد منح  CARESلمقاطعة أالميدا جميع الشكات متعددة الفروع ي
مقرها الر ي
ً
الشكات التجارية ،ر
والمقرضي ،ومالك العقارات السكنية أو ر
ن
والشكات المتداولة علنا ،والمؤسسات غير الربحية.
المالية ،والبنوك،

استخدام األموال
ال يجوز استخدام أموال منح  CARESلمقاطعة أالميدا إال لتغطية التكاليف التي لم يتم تعويضها المتكبدة من  17مارس 2020 ،إلى  30ديسمبر 2020،
للعناصر التالية:
•
•
•
•
•
•

مدفوعات اإليجار/اإلستئجار/الرهن العقاري والخدمات العامة للمرافق التجارية
كشوف الرواتب
ن
مصاريف التشغيل مثل التوريدات ،والمواد ،والتأمي ،وما إىل ذلك
معدات الحماية الشخصية ( ،)PPEومعدات المرافق الصحية أو السالمة الصحية
سداد تكاليف معدات و/أو منصات التكنولوجيا الرقمية
التعديالت المادية الداخلية والخارجية (عىل سبيل المثال ،الحواجز والالفتات والمقاعد الخارجية وما إىل ذلك)

منحة قانون  CARESلمقاطعة أالميدا
نظرة عامة على البرنامج
للحصول على التفاصيل ،واألسئلة الشائعة ،والتقديم عبر اإلنترنت ،يرجى
زيارةhttps://eastbayeda.org/grants :
آخر موعد للتقديم:
ن
اإلثني 30 ،نوفمب الساعة  11:30مساء

