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برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها

ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

مکانهایاز («برنامه»)برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها در کالیفرنیا 
اییط ومستقلواجدشر

ی
روی 19-کوویدپشتیبانن یم کند کهبرگزاریرویدادهایزندگ

.آن ها تأثی  داشته است تا کمک کند به فعالیت خود ادامه دهند

کمک هزینه ها
دویستوکمک های اعطانی از طریق این برنامه مبلغن برابر با  پنجاههزاردالرمبلغکمتر

%( 20)درصد20یا( 250,000$) ا در در کالیفرنیازدرآمدخالصکسبشدهمتقاضی
.است2019سال مالیانی 

اولویت بندی برنامه
ن محافظت برابر ای التی اولویت بندی بر اساس این معیارها تا حد مجاز تحت قوانی 

:و فدرال است
ایط باید بر اساس درصد کاه ش درآمد کمک هزینه به رویدادهای زنده مستقل واجد شر
مدهای ناخالص اکتسانی ناخالص ثبت شده بر اساس یک دوره گزارش دیه در مقایسه با درآ

و درآمدهای 2022کسب شده در سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 
2019ال ناخالص اکتسانی کالیفرنیا در سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم س

.اولویت بخشر شود

روند ثبت درخواست
ایط باید درخواستی جدید و جد• اگانه برای متقاضیان رویدادهای زنده مستقل واجد شر

 تمام کمک هزینه های تخصیص یافته تحت این برنامه تکمیل کنند، ح
ً
تی اگر قبال

مخصوص کسب وکارهای کوچک در 19-درخواستی برای برنامه اعطای کمک کووید
.قانون دولتی کالیفرنیا تکمیل کرده باشند12100.83کالیفرنیا تحت بخش 

یا مخصوص کسب وکارهای کوچک در کالیفرن19-اگر تحت برنامه اعطای کمک کووید•
اییط قانون دولتی کالیفرنیا به رویداد زنده مستقل واجد 12100.83تحت بخش  شر

ینه اعطانی کمک هزینه اعطا شده باشد، مبلغ این کمک هزینه باید از مبلغ کمک هز 
قانون 12100.83اگر کمک هزینه اعطا شده تحت بخش . تحت این برنامه کرس شود

نده مستقل واجد دولتی کالیفرنیا بیش از مبلغ اعطانی تحت این برنامه باشد، رویداد ز 
ایط نیم توانید تحت این برنامه کمک هزینه دریافت کند و هیچ مبل غن کرس نخواهد شر

.شد

برریساجمایلبرنامه

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید
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ایط»با توجه به اهداف ذکرشده در این برنامه،  انن دارای این به معنای مک«مکانواجدشر
 هاست

ی
:ویژگ

.عملکرد و فضای مخاطب تعریف شده1.

ات میکس، سیستم نشانن عمویم و ریگ نوردیه2. ن .تجهی 

:به کار گماردن یک یا دو نفر جهت اجرای حداقل دو مورد از وظایف زیر3.
.مهندس صدا•
.رزروکننده نوبت•
.تبلیغ کننده•
.مدیر صحنه•
.پرسنل حراست•
.مدیر گیشه بلیط فروشر •

.د ناخالص استییک از سه نهاد، مکان یا فرنچایز مرتبط با متقاضن با باالترین درآم4.

انتفایع که روید5. ادهای رایگان در رابطه با مکان تحت مالکیت یا مدیریت نهادی غی 
 کارکنان دارای حقوق، نه داوطلبان، این رویدادها ر 

ً
ا مدیریت برگزار یم کند، عمدتا

.و برگزار یم کنند

ایط»: تعاریف «مکانواجدشر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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ایط»در راستای اهداف این برنامه،  ادی است به معنای نه« رویداد زنده مستقل و واجد شر
ایط باشد :دارای تمام این شر

کت 1. کت با مالکیت فردی، شر کت Cیک شر کت با مسئولیS، شر ، شر کت تعاونن ت ، شر
انتفایع ثبت شده  ، مشارکت محدود یا نهاد غی  است که c((3 )(501محدود، مشارکتی

بخش ( ز)در بخش فریع ( 1)بند ( و)تا ( ب)از معیار تعریف شده در بندهای فریع 
.قانون دولتی کالیفرنیا برخوردار است12100.82

ن سیستم طبقه بندی صنعت آمریکای شمایل 2. یا رده بندی ( NAICS)ییک از این قوانی 
:است، شامل( NTEE)میل نهادهای معاف 

ن رو)سینماها -512131• (.به استثنای سینماهای ماشی 
ن رو-512132• .سینماهای ماشی 

oایط است باید کاربری اصیل ط واجد شر آن نهادی که تحت این شر
ن رو باشد ط، . سینمای ماشی  سینمای »در راستای اهداف این شر

ن روی اصل ن روی تجاری با کاربری دائ« ماشی  یم گفته به سینمای ماشی 
یم شود که هدف اصیل ملک آن، نمایش فیلم در فضای باز برای
یان در خودرو با استفاده از پروژکتورهای دیجیتال دارای مشیی

یا 35حرفه ای یا فیلم ( DCI)انطباق راهکارهای سینمای دیجیتال 
ی است75 .مییل میی

های نمایشر –7111• کت های هین .شر
کت های نمایش تئاتر و کافه های نمایش-711110• .شر
کت های رقص–711120• .شر
مندان-711130• .گروه های موسیقی و هین
.تیم ها و باشگاه های ورزشر –711211•

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

ایط»: تعاریف «رویدادزندهمستقلوواجدشر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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، ورزش و رویدادهای مشابه-7113• های نمایشر .تبلیغ کنندگان هین
، ورزش و رویدادهای مشاب-711310• های نمایشر ه دارای تبلیغ کنندگان هین

.محل برگزاری
، ورزش و رویدادهای مشاب-711320• های نمایشر ه بدون تبلیغ کنندگان هین

.محل برگزاری
.سایر صنایع شگریم و تفرییح–7139•
.تمام صنایع شگریم و تفرییح دیگر–713990•
وب فروشر –722410• (.نوشیدنن های الکیل)مرسر
.رستوران های دارای خدمات کامل–722511•

•A20– 
ی

ی و فرهنیک .چندمنظوره-سازمان های هین
•A23–قویم ،

ی
.آگایه فرهنیک

•A25– آموزش هین.
•A50–موزه ها.
•A54–موزه های تاری    خ.
•A56–موزه های تاری    خ طبیغ، علوم طبیغ.
•A60– های نمایشر .سازمان های هین
•A61– های نمایشر .مراکز هین
•A62–رقص.
•A63–رقص باله.
•A65–تئاتر.
•A68– موسیقی.
•A69– ارکسیی سمفونن.
•A6A–پرا

ُ
.ا

•A6B– هم شانی ، .آوازخوانن
•A6C– گروه ها، باندها و دسته های موسیقی.
•A90–ی .فعالیت ها و سازمان های خدمات هین

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

ایط»: تعاریف «رویدادزندهمستقلوواجدشر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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:ییک از این موارد است3.
:فرد یا نهادی که دارای هر دو معیار زیر است•

o یت یا برگزاری به عنوان فعالیت کسب وکار اصیل، دارای وظیفه سازماندیه، تبلیغ، ایجاد، مدیر
مندان در م حل کنرست های زنده، نمایش های کمدی، اجراهای تئاتر یا سایر رویدادهای هین

ایط را بر عهده دارد که هر دوی این موارد در آن انجام شود هزینه پوشش( الف: )واجد شر
دستمزد ( ب)خدمات از طریق بلیط فروشر یا هزینه ورودی در محل ورود اعمال شود؛ و 

.اجراکننده ها پرداخت شود
o درصد از درآمد کسب شده فرد یا نهاد از طریق هزینه های پوشش خدمات یا 70حداقل

 ها، غذا یا وسایل فروش بلیط، هزینه های تولید یا بازپرداخت هزینه تولید، یا فروش نوشیدنن 
.در رویداد به دست آید

لیط آماده هر نهاد یا فرد، به عنوان فعالیت کسب وکار اصیل، برای رویدادها ب•
س عموم قرار دهد؛ این اقدام باید حداقل  روز 30کند و جهت خرید در دسیی

ط زیر باشد :قبل از تاری    خ رویداد انجام شود و دارای هر دو شر
o یت یا برگزاری به عنوان فعالیت کسب وکار اصیل، دارای وظیفه سازماندیه، تبلیغ، ایجاد، مدیر

مندان در م حل کنرست های زنده، نمایش های کمدی، اجراهای تئاتر یا سایر رویدادهای هین
ایط را بر عهده دارد که هر دوی این موارد در آن انجام شود هزینه پوشش( الف: )واجد شر

دستمزد ( ب)خدمات از طریق بلیط فروشر یا هزینه ورودی در محل ورود اعمال شود؛ و 
.اجراکننده ها پرداخت شود

oن به صورت کتتی یا ق رارداد دستمزد اجراکننده ها مبلغن بر اساس درصد فروش، تضمی 
.استاندارد، یا توافق نامه رسیم منفعت دار برای دو طرف پرداخت شود

:فرد یا نهادی که دارای هر دو معیار زیر است•
o یت یا برگزاری به عنوان فعالیت کسب وکار اصیل، دارای وظیفه سازماندیه، تبلیغ، ایجاد، مدیر

اییط بر عهده دارد که هر دوی این موارد رویدادهای ورزشر زنده را در محل برگزاری واجد شر
در هزینه پوشش خدمات از طریق بلیط فروشر یا هزینه ورودی( الف: )در آن انجام شود

.دستمزد اجراکننده ها پرداخت شود( ب)محل ورود اعمال شود؛ و 
o درصد از درآمد کسب شده فرد یا نهاد از طریق هزینه های پوشش خدمات یا 70حداقل

 ها، غذا یا وسایل فروش بلیط، هزینه های تولید یا بازپرداخت هزینه تولید، یا فروش نوشیدنن 
.در رویداد به دست آید

oیا باشگاه ورزشر فرد یا نهاد یک تیم یا باشگاه ورزشر حرفه ای یا لیگ اصیل نیست یا یک تیم
.حرفه ای یا لیگ اصیل مالکیت آن را بر عهده ندارد

ایط»: تعاریف «رویدادزندهمستقلوواجدشر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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ییک در ایالت و بودن دفیی مرکزی واقع د• ن .ر ایالتکسب وکارهای بدون حضور فی 

 در فعالیت های النی گری یا سیاش نقش دار •
ً
ند، بدون توجه کسب وکارهانی که عمدتا

.ثبت شده استc((19 )(501یا ( 6))c(501یا ( 3))c(501به اینکه نهاد تحت 

کت های شمایه گذاری یا کسب وکارهای منفعل که بر • را در Eنامه شمایه گذاران، شر
.اظهارنامه های مالیانی خود ثبت یم کنند

 درگی  کسب وکار قرض دادن هس•
ً
تند، از قبیل کسب وکارها یا مؤسسات مایل که عمدتا

کت های وصول مطالبات ن مایل یا شر کت های تأمی  .بانک ها، شر

قانونن بر اساس قانون فدرال، ایال• .تی یا محیلکسب وکارهای فعال در هر فعالیت غی 

ایط»با توجه به سه صفحه قبل،  واجدشر نهادهای لشام« «رویدادزندهمستقلغتر
ایط زیر نیم شود :دارای ییک از شر

کت س• ل و مالکیت عمده یک شر کت سهایم عام است، یا تحت کنیی هایم عام یک شر
.قرار دارد

ل نهادهانی در بیش از پنج ایالت یا در کشوری دی•
گر است، یا دارای مالکیت یا کنیی

شوری تحت مالکیت نهادی است که دارای نهادهانی در بیش از پنج ایالت یا در ک
.دیگر است

.درصد از درآمد ناخالص خود را در کالیفرنیا به دست یم آورد75کمیی از •

درصد شده 30دچار کاهش در درصد درآمد اکتسانی ناخالص در کالیفرنیا به کمیی از •
اهه است؛ آماری که بر اساس دوره گزارش دیه سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه م

.است2019در مقایسه با سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه 2020چهارم 

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

ایط واجدشر کسبوکارهایغتر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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کت های وابسته، طبق تعریف بخش • ن 13عنوان 121.103شر ن نامه قوانی  آیی 
.فدرال

ن شده توسط اداره حایم کسب وکارهای کوچک• کالیفرنیا سایر کسب وکارهای تعیی 
(CalOSBA)رنامه ، مطابق با محدودیت ها و استثنائات ذکرشده در دوره های قبل ب

.19-اعطای کمک هزینه کووید

 مایل یا تجاری را به هر دلیل به غی  •
، کسب وکارهانی که پشتیبانن ن از ظرفیت نداشیی

.محدود یم کنند

.کسب وکارهای فعال در قمار•

درصد از سهم مالکانه در آن 10کسب وکارهای دارای هر مالیک که دارای بیش از •
:است و دارای یک یا چند مورد از این معیارهاست

.iادر مالک، در طول سه سال گذشته، محکوم شده است یا حکم مدنن علیه مالک ص
وع شده است، از جمله آزادی ت وط یا تعلیقی او شر علیقی شده است، یا دوره آزادی مرسر

داری یا جرم جنانی در ارتباط با اکتساب، وع کالهیی
اقدام به نزد قاضن به دلیل شر

حیل، تخیط از اکتساب یا اجرای تراکنش یا قرارداد فدرال، ایالتی یا محیل تحت تراکنش م
ل و تقلب، مقررات فدرال یا ایالتی ضد تراست یا تدارکات یا ارتکاب اختالس، دزدی، جع

.قتی رشوه، یا جعل یا نابود کردن مدارک، ارائه اظهارات نادرست یا دریافت امالک ش 
.ii تحت ( 1)مالک در حال حاضن به دلیل ارتکاب هرکدام از جرم های ذکرشده در بند

ت محیل به جرم پیگرد قرار گرفته باشد یا به صورنی توسط نهاد فدرال، ایالتی یا دول
.جنانی یا مدنن متهم شده باشد

ایط واجدشر کسبوکارهایغتر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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19-ی کوویدکمک های اعطانی تحت این بخش باید فقط برای هزینه های ناشر از همه گی  
سب وکار ناشر و محدودیت های بهداشت و ایمتن مربوطه، یا تعطییل یا وقفه در فعالیت ک

ی کووید :استفاده شود، از جمله این موارد19-از همه گی 

، مزایای مراقبت های ب• ، هزینه های کارکنان از جمله هزینه های فیش حقوقی هداشتی
، مرخیص پزشیک یا مرخیص زایمان و مبالغ حق بیمه .مرخیص استعالجی

، رهن• و سود هزینه های کارمندان و هزینه های باالشی، شامل اجاره، خدمات همگانن
ل پرداخت ها، اما به استثنای پیش پرداخت های رهن و تعهدات بدیه، شامل اص

.بوده است2020مارس 1و سود که پیش از 

کامل یا مقطغ هزینه های مرتبط با بازگشانی عملیات های کسب وکار پس از تعطییل•
به 19-ویدبه دلیل محدودیت و تعطییل کسب وکارها مربوط به سالمت و ایمتن کو 

.دستور ایالت

در 19-وویدهزینه های مرتبط با انطباق با دستورالعمل های فدرال، ایالتی یا محیل ک•
وری، از جمله، اما نه فقط، رابطه با بازگشانی با رعایت پروتکل های ایمتن ضن

ات، موانع پلکش گالس، ضف غذا در فضای باز، تجه ن ات حفاظتی هزینه های تجهی  ن ی 
ن و آموزش کارمندان(PPE)شخیص  .، تست گرفیی

 توسط کمک ها، وام های قابل بخشش19-سایر هزینه های مرتبط با کووید•
ً
که قبال

، بخش یا شهر پوشش داده یا دیگر کمک ها از طریق برنامه های فدرال، ایالتی
.شده است

از که هزینه های منابع انسانن برای سهم ایالت19-سایر هزینه های مرتبط با کووید•
شکل مدیکید، پاداش های کارمندان، هزینه انفصال از خدمت، مالیات، حل وفصل م

ات ک مرتبط با تأثی  ، هزینه های شخیص یا دیگر هزینه های غی  ، 19-وویدحقوقی
 بیمه پوشش داده است یا بازپرداخت به ا

ً
ات خسارانی که قبال هداکننده ها بابت تعمی 

.اهدای خدمات یا وسایل نیستند

مواردمجازاستفادهازبودجه

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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وری هستند و باید در پورتال آپلود شوند :تمام این مدارک ضن

.1 (PDF)گوایهمتقاضی
وسط تکمیل و امضا شده جهت خود گوایه صداقت و صحت اطالعات ارائه شده ت

.شما در درخواست آنالین و مدارک پشتیبان

(PDF)امورمایلکسبوکار2.
رای تمام صفحات اظهارنامه های مالیانی فدرال در رابطه با کسب وکار ب•

2019سال 
 وکار برای تمام صفحات اظهارنامه های مالیانی کالیفرنیا در رابطه با کسب•

2019سال 
رای تمام صفحات اظهارنامه های مالیانی فدرال در رابطه با کسب وکار ب•

2020سال 
 وکار برای تمام صفحات اظهارنامه های مالیانی کالیفرنیا در رابطه با کسب•

2020سال 

(JPEGیاPDF)مدارکصادرشدهتوسطدولت3.
 یا گذرنامه 

ی
(نیم شودکارت شناسانی منقیصن شده پذیرفته)گواهینامه رانندگ

(PDF)اظهاریهمایلموقت4.
ال اظهاریه مایل موقت که سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم س•

را پوشش یم دهد2019
ال اظهاریه مایل موقت که سه ماهه دوم، سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم س•

را پوشش یم دهد2020

یا شهرداری ( دکه باید فعال باش)ثبترسیممدارکنزدوزیرامورخارجهکالیفرنیا5.
:(PDF)محیل، در صورت امکان، برای کسب وکارها نظی  ییک از این موارد 

کت• اساسنامه شر
گوایه سازمان•
نام فرضن ثبت شده•
(  مالک فردی بدون نام فرضن )مجوز کسب وکار صادر شده توسط دولت •

انتفایع6. طجدیدتریننامهمعافیتازمالیاتتوس: فقطسازمانهایغتر
(PDF)آیآراس

اندهدبایدمدارگبهوزیرامورخارجهکالیفرنیاارائهشودکهنش: توجه7.
2019ژوئن1کسبوکارپیشاز

ی
درایالتکالیفرنیادرحالفعالیتقانون

.بودهاست

مدارکالزم

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



هابرنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویداد
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

نحوۀ تکمیل گوایه متقاضن 



اطالعات به عنوان بخشر از فرایند درخواست، شما ملزم به خود گوایه صداقت و صحت
ی گوایه ارائه شده توسط خود در درخواست آنالین و مدارک پشتیبان به وسیله امضا

.  متقاضن هستید

س است و یم توانید آن را د ونییک در دسیی انلود و تکمیل گوایه متقاضن به صورت الکیی
وری در این فرایند اعطای کمک. کنید است و گوایه متقاضن امضاشده یک مدرک ضن

.در پورتال آپلود کنیدPDFباید آن را به صورت فایل 

:به دو روش یم توانید گوایه متقاضن را تکمیل نمایید
ونییک گوایه، یا1. دانلود و امضای الکیی
.چاپ و تکمیل دستی فرم2.
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 گوایهمتقاضی

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



1مرحله 

ه روی آیکون دانلود       کلیک و گوایه متقاضن را دانلود و آن را روی دستگاهت ان ذخی 
.کنید

2مرحله 

وایه متقاضن شما گ. گوایه متقاضن را در دستگاهتان پیدا نمایید و فایل را از آنجا باز کنید
.  باز یم شودPDFبه صورت فایل 

3مرحله 

 خود در تمام موارد شماره دار و سپس درج
ی
امضا با وارد کردن حروف اول نام و نام خانوادگ

.  کنیدو اطالعات کسب وکارتان در صفحه آخر یم توانید گوایه متقاضن را تکمیل

4مرحله 

 با مراجعه به 
ً
، مجددا ه< فایل »پس از تکمیل گوایه متقاضن ار دادن یا فش« ذخی 

ه کنیCTRL+Sدکمه های  .دصفحه کلید، گوایه متقاضن تکمیل شده خود را ذخی 

5مرحله 

.  در پورتال آپلود کنیدPDFگوایه متقاضن را در طول فرایند درخواست، به صورت فایل 
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 ونییکگوایهمتقاضی نحوۀتکمیلالکتر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



1مرحله 

.با کلیک روی آیکون پرینیی         ، گوایه متقاضن را چاپ کنید

2مرحله 

.یدبا استفاده از خودکار مشیک و دست خط خوانا، گوایه متقاضن را تکمیل کن

3مرحله 

 با مراجعه به 
ً
، مجددا ه< فایل »پس از تکمیل گوایه متقاضن ار دادن یا فش« ذخی 

ه کنیCTRL+Sدکمه های  .دصفحه کلید، گوایه متقاضن تکمیل شده خود را ذخی 

5مرحله 

.  در پورتال آپلود کنیدPDFگوایه متقاضن را در طول فرایند درخواست، به صورت فایل 
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 گوایهمتقاضی نحوۀتکمیلدستر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



ادهابرنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری روید
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

نمونه هایی از مدارک موردنیاز
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: مثال
اظهارنامههایمالیانر

انتفایعبرای کسب وکارهای انتفایع سازمان های غی 

2019

1040فرم 1065فرم 1120فرم 

2020

1040فرم 1065فرم 1120فرم 

20192020

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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کالیفرنیا: مثال
اظهارنامههایمالیانر

انتفایعبرای کسب وکارهای سودساز سازمان های غی 

2019

540فرم 565فرم 100فرم 

2020

540فرم 565فرم 100فرم 

2019

199RRF-1CT-TR-1فرم

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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عکسدارصادرشدهتوسطدولت: مثال کارتشناسانی

:نیمشوداین نوع کارت های شناسانی پذیرفته دولتفرم های موردپذیرش کارت های شناسانی صادر شده توسط
کارت شناسانی منقیصن شده•
کارت اتوبوس•
کارت دانش آموزی•
کارت اتحادیه•
نشان شغیل•
کارت کتابخانه•

 
ی
گذرنامه ایاالت متحدهگواهینامه رانندگ

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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ثبترسیممدارکنزدوزیرامورخارجهکالیفرنیایاشهرداریمحیل: مثال

کت نام فرضن ثبت شدهاساسنامه شر

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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ثبترسیممدارکنزدوزیرامورخارجهکالیفرنیایاشهرداریمحیل: مثال

مجوز کسب وکار صادر شده توسط دولت گواهی سازمان

فقط برای مالکان فردی

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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نامهمعافیتازمالیات: مثال

گواهی سازمان

انتفایع .فقط برای سازمان های غی 

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



ابرنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویداده
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

نکایی در ثبت 
درخواست



ن سیستم طبقه بندی صن ایط باید در ییک از این قوانی  عت آمریکای متقاضیان واجد شر
ذکر 6و5صفحههایکه در ( NTEE)یا رده بندی میل نهادهای معاف ( NAICS)شمایل 

.شده است، قرار داشته باشند

:  خود، به آدرس روبرو برویدNAICSبرای بازبیتن کد 
https://www.naics.com/search/.
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خودرابرریسکنیدNAICSکد: 1نکتهشماره

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

https://www.naics.com/search/


یاستفادهنماییدوازامالیص دقتکنیدکهازآدرسایمیلمعتتر
ً
حیحآندرلطفا

.  فرمدرخواستاطمینانیابید
ه ارائه یم کنید اخبار جدید و راهنمانی های تکمییل برای درخواستتان به آدرس ایمییل ک•

قابل شناسانی Lendistryبعیصن از آدرس های ایمیل در سیستم . ارسال خواهد شد
.ا شودنیست و ممکن است منجر به تأخی  در مکاتبات مربوط به درخواست شم

اس اگرآدرسایمییلکهدردرخواستتانثبتکردیدنادرستیانامعتتر
ً
ت،لطفا

جهتPSTظبهوقت.ب7:00صبحتا7:00روزهایدوشنبهتاجمعهازساعت
اطالعاتخودبامرکزتماسمابهشماره

ی
تماس1173-984 (888)بهروزرسان

ید .بگتر

 عنوان ارائه درخواست های متعدد یم تواند به. از ارائه درخواست جدید خودداری نمایید
داری احتمایل شناسانی شود و در روند بازبیتن درخواستتان خلل ایج .  اد کندکالهیی

آدرس های ایمیل نامعتیی 

:آدرس های ایمیل زیر در سیستم ما پذیرفته یا تشخیص داده نخواهد شد

وع شودایمیل هانی که  @infoبا شر
info@mycompany.com: مثال

contact.com or @noreply.com@با تمام یم شودایمیل هانی که 
mycompany@contact.com: مثال

Example: mycompany@noreply.com

24

: 2نکتهشماره استفادهازآدرسایمیلمعتتر

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



ود مدارک باید موقع آپل. در پورتال آپلود شودPDFفقطدرقالبکلیهمدارکالزمباید
ینه مزاحم واضح باشند، در راستای مستقیم هم تراز شده باشند، و فاقد هرگونه پس زم

.باشند

:نکات مهم در مورد آپلود مدارک
وان مدرک شناسانی صادره از دولت را یم ت)ارائه شوند PDFکلیه مدارک باید با قالب 1.

(.ارائه کردJPEGو هم PDFهم در قالب 
.مگابایت باشد15اندازه فایل باید کمیی از 2.
.باشد(+_()*&^%$#@!)نام فایل نیم تواند حاوی نویسه های خاص 3.
.اگر فایلتان با گذرواژه محافظت شده است، باید آن را وارد کنید4.

ندارید؟ اسکتی
.اده نماییدتوصیه یم کنیم پس از دانلود، از برنامه های رایگان اسکن با موبایل استف

آپلود صحیح: نمونه

آپلود نادرست: نمونه

Genius Scan
Apple |یدبرای دانلود روی اینجا کلیک کن

Android |نیدبرای دانلود روی اینجا کلیک ک

Adobe Scan
Apple |برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

Android |دبرای دانلود روی اینجا کلیک کنی

از شده است .مدرک واضح است و درست همیی

از نشده است1. .مدرک درست همیی

ده مدرک جلوی یک پنجره گرفته ش2.
در و یک دست( پس زمینه شلوغ)است 

.عکس دیده یم شود
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PDFآمادهسازیمدارکدرقالب: 3نکتهشماره

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

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


Personaچیست؟
Persona یک پلتفرم شخص ثالث است که توسطLendistry ی از در پیشگی 

داری و کاهش آن استفاده یم شود امکان یم دهد تا Lendistryبه Personaپلتفرم . کالهیی
اسانی به کمک هویت فرد تأیید شود و با مقایسه خودکار سلقن شخص با عکس کارت شن
یک در تشخیص تصویر زنده، از جع ل هویت بررش های مرکب سه نقطه ای و بیومیی

ی کند .جلوگی 

از طریق آپلود تصویر ییک از Personaمتقاضیان باید هویت خود را با استفاده از •
.مدارک شناسانی معتیی صادره از دولت تأیید کنند

oت شامل شکل های موردپذیرش کارت شناسانی عکس دار صادر شده توسط دول
:موارد زیر است

o؛
ی
گواهینامه رانندگ

oگذرنامه ایاالت متحده؛ و
o کارت شناسانی ایالتی.

ن باید جهت تکمیل احراز هویت در • ، با استفاده از یک Personaمتقاضیان همچنی 
ند  از خود بگی 

ن جلو، یک سلقن .دستگاه مجهز به دوربی 
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Personaبرریستجربههایبرتردرتکمیلموفق: 4نکتهشماره

Personaتجربه های برتر در تکمیل موفق 

ن جلو استفاده کنید1. اپ یا کامپیوتر اگر از برنامه خود روی لپ ت. از دستگاه دارای دوربی 
ن استفاده یم کنید، در هر زمان این امکان در اختیارتان قرار یم د که بدون دوربی   گی 

Persona و « یگرادامه روی دستگاه د»را با استفاده از تلفن همراه و کلیک روی
.  کنیدارائه شده یا درخواست لینک از طریق پیامک یا ایمیل تکمیلQRاسکن کد 

اپ یا روی تلفن همراه خود، به طور خودکار به برنامه روی لپ تPersonaپس از تکمیل •
.کامپیوترتان هدایت خواهید شد

.2 
ً
وع کار با پیش ازلطفا ر ، یک عکس از پشت و روی کارت شناسانی صادPersonaشر

ید و آن را روی دستگاه مدنظر برای استفاده ذخ ه کنید تا شده توسط دولت بگی  ی 
.  سلقن شما برای شی    ع تر پیش بردن فرایند ثبت شود

و نور کاقن کارت شناسانی صادر شده توسط دولت را روی سطح سفید و صاقن قرار دهید •
.  به آن بتابانید

ن استفاده نکنید، چون ممکن است انعکاس آن در عکس مشخص• . شوداز فالش دوربی 

، از نور کاقن مستقیم به چهره تان استفاده کن3. ن  سطوح هنگام سلقن گرفیی
ً
ید و حتما

.سفید را از پشت شتان بردارید
.  جلوی در یا دیوار خایل بایستید و از پس زمینه شلوغ اجتناب کنید•
ن استفاده نکنید، چون ممکن است انعکاس آن در عکس مشخص• . شوداز فالش دوربی 

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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Personaنحوۀتکمیل

1مرحله 

وع تأیید»روی  ط دولت را کلیک کنید و سپس نوع کارت شناسانی صادر شده توس« شر
.انتخاب کنید که یم خواهید از آن برای تأیید هویت خود استفاده نمایید

2مرحله 

ید یا عکس آن را آپلود کنیقسمتجلویاز  برای ادامه، . دکارت شناسانی خود عکس بگی 
ورد نحوۀ تکمیل برای مشاهده تجربه های برتر در م. را انتخاب کنید« استفاده از این فایل»

.مراجعه کنید26صفحه این مرحله به 

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 
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Personaنحوۀتکمیل

3مرحله 

ید یا عکس آن را آپلود کنیقسمتپشتاز  برای ادامه، . دکارت شناسانی خود عکس بگی 
ورد نحوۀ تکمیل برای مشاهده تجربه های برتر در م. را انتخاب کنید« استفاده از این فایل»

.مراجعه کنید26صفحه این مرحله به 

4مرحله 

ن  سلقن را با نگاه ، دستورهای روی صفحه برای ثبتجلوبا استفاده از دستگاه دارای دوربی 
ورد نحوۀ برای مشاهده تجربه های برتر در م. به جلو، چپ، و سپس راست دنبال کنید

تخاب را ان« انجام شد»جهت تکمیل، گزینه . مراجعه کنید26صفحه تکمیل این مرحله به 
.کنید تا به برنامه هدایت شوید

از این عکس استفاده شود

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 



 یط کل فرآیند درخو 
ً
ین عملکرد را تجربه کنید، لطفا  Googleاست از برای اینکه بهیی

Chromeاستفاده نمایید  .

ن یم  نکنند و همی 
 تواند منجر به مرورگرهای دیگر ممکن است از رابط کاربری ما پشتیبانن

.خطاهانی در درخواستتان شود

ندارید، به مراجعه به آدرس Google Chromeاگر روی دستگاهتان 
https://www.google.com/chrome/یم توانید آن را رایگان دانلود کنید  .

 موارد زیر را در 
ً
وع کنید، لطفا انجام Google Chromeقبل از اینکه درخواستتان را شر

:دهید
(Clear Your Cache)پاککردنحافظهپنهان1.
(Use Incognito Mode)استفادهازحالتناشناس2.
فعالکردنمسدودکنندۀصفحاتباالپر3. (Disable Pop-Up Blocker)غتر

(Clear Your Cache)پاک کردن حافظه پنهان 

 داده های حافظه پنهان اطالعانی است که از وب سایت ها یا فرم های درخواستی 
ً
که قبال

 برای این است که با اشاعۀ خود 
ً
ه شده است و عمدتا کار اطالعات استفاده کرده اید ذخی 

هان با این حال، داده های حافظه پن. شما، شعت مرور در وب را برایتان افزایش دهد
 
ً
به غلط وارد ممکن است اطالعانی قدییم نظی  گذرواژه های قبیل یا اطالعانی که قبال

جر گردد این یم تواند خطاهانی را در درخواست شما ایجاد کند و من. کرده اید را شامل شود
داری پرچم گذاری شود .که درخواستتان به خاطر احتمال کالهیی

(Use Incognito Mode)استفاده از حالت ناشناس 

نید و حالت ناشناس به شما این امکان را یم دهد که اطالعات را به نحوی محرمانه وارد ک
ی یم ن داده ها در حافظه پنهان جلوگی   از به خاطر ماندن یا قرار گرفیی

ً
. کندضمنا

فعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپر   Disable Pop-Up)غی 
Blocker)

حت فرم درخواست ما شامل پیام های متعددی از نوع باالپر است که برای تأیید ص
نندۀ باالپر را در برای دیدن این پیام ها باید مسدودک. اطالعانی که ارائه یم کنید بکار یم رود

Google Chromeفعال کنید .غی 
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Google Chromeاستفادهاز: 5نکتهشماره

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید
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https://www.google.com/chrome/


1مرحله 

مت باز کنید، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سGoogle Chromeیک پنجره جدید در 
. بروید( Settings)« تنظیمات»راست کلیک کنید و سپس به 

2مرحله 

بروید و سپس گزینه ( Privacy and Security)« حریمخصوضوامنیت»به قسمت 
.را انتخاب کنید( Clear Browsing Data)« پاککردندادههایوبگردی»

3مرحله 

.را انتخاب کنید( Clear Data)« پاککردندادهها»گزینه 

1
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(Clear Your Cache)نحوهپاککردنحافظهپنهان

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید

2
1

برنامه اعطای کمک به مکان های برگزاری رویدادها
ن بودجه این برنامه توسط ایالت کالیفرنیا و اجرای آن توسط  .استCalOSBAتأمی 

1

2



1مرحله 

گزینه روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت راست مرورگرتان کلیک کنید، و سپس
.را انتخاب کنید( New Incognito window)« پنجرهناشناسجدید»

2مرحله 

در کل فرآیند ثبت . را باز خواهد کردGoogle Chromeمرورگرتان یک پنجره جدید از 
.درخواست، از حالت ناشناس استفاده کنید
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نحوهاستفادهازحالتناشناس

.ادامه را در صفحه بعدی مطالعه کنید
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1

2



1مرحله 

مت باز کنید، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سGoogle Chromeیک پنجره جدید در 
. بروید( Settings)« تنظیمات»راست کلیک کنید و سپس به 

2مرحله 

بروید و سپس گزینه ( Privacy and Security)« حریمخصوضوامنیت»به قسمت 
.را انتخاب کنید( Site Settings)« تنظیماتسایت»

3مرحله 

»گزینه  مستر . را انتخاب کنید( Pop-up and Redirects)« پنجرههایباالپروتغیتر
«  مجاز»به ( Blocked)« مسدود»روی دکمه کلیک کنید تا آنی شود و حالت آن از 

(Allowed )تغیی  یابد.
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فعالکردنمسدودکنندۀصفحاتباالپر نحوهغتر
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روند بازبینن 



چطوربدانمکهکمکهزینهبهمناعطاشدهاست؟
تدا باید اب. روند درخواست برای این برنامه شامل تأیید اعتبار چند مرحله ای یم باشد

نکته.ویدحداقل الزاماِت این برنامه را داشته باشید تا برای اعطای کمک هزینه لحاظ ش
براعطایکمکهزین: مهم صالحیتتضمیتی ی حداقلالزاماتتعیتر ی

.هنیستداشتر

ن شد، درخواست شما سپس بر  ای تأیید اعتبار زمانن که صالحیت شما برای این برنامه تعیی 
ن شود که برای دریافت بودجه تأیید یا رد یم به عنوان .  شویدنهانی ارسال یم شود تا تعیی 

ازاطالعاترابطوربخشر از این روند تأیید اعتبار، وریاستشمابرخی زندهپشتضی
ا بطور مستقیم با شما تماس خواهد گرفت تLendistryعضوی از تیم .تلفنتأییدکنید

.این روند را تکمیل کنید

 مورد تأیید قرار گرفت، ایمییل از 
ً
دریافت Lendistryزمانن که درخواست شما کامال

.ودخواهید کرد تا تأیید یا رد شدن برای دریافت وجه کمک هزینه اطالع رسانن ش

چگونهوضعیتدرخواستخودمرابرریسکنم؟
به وسیله نام کاربری، Lendistryهرزمان که خواستید یم توانید با وارد شدن به پورتال 

ود را بررش گذرواژه و شماره تلفن همرایه که با آن ثبت نام کردید، وضعیت درخواست خ
.وقتی وارد شدید، وضعیت در داشبورد نمایان خواهد شد. کنید

cavenues.mylendistry.com/landing:شویدLendistryازاینجاواردپورتال

ن بودجه اسناد و اطالعات بانیک من بطور کامل مورد تأیید قرار گرفته است و من برای تأمی 
چه زمانن بودجه را دریافت خواهم کرد؟. مورد تأیید قرار گرفته ام

زینه تأیید زمانن  که درخواست شما بطور کامل مورد تأیید قرار گرفت و برای وجه کمک ه
در Lendistryدر پورتال DocuSignسندبا عنوانW-9شد، توافق منتقل الیه و فرم 

س شما قرار خواهد گرفت  وارد شوید و از دستوالعمل های .دسیی
ً
وی DocuSignلطفا پی 

.کنید تا هر دو سند را آغاز کنید، امضا نمایید و تاری    خ بزنید

cavenues.mylendistry.com/landing:شویدLendistryازاینجاواردپورتال

اینفرآیندتکمیلنشوداعطانخواهدشد: نکتهمهم .وجوهشماتاوقتر

 روندبازبیتی
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