
 
 

 مؤسسة دعم  طلبات الحصول على منحة إنعاش لألعمال التجاریة الصغیرة من قبل  - ) Verizonشركة فیرایزون (
 ) LISCالمبادرات المحلیة (

  
مؤسسة دعم المبادرات المحلیة التي ستقوم  مساعدةال نوعسوف نستخدم ھذه المعلومات لتحدید طلب.  ھذا ال لك على تعبئةشكرا 

)LISC یرجى اإلجابة على ھذا االستبیان بناًء على ،بالنسبة ألصحاب األعمال الذین لدیھم أعمال تجاریة متعددة .لك) بتقدیمھا 
یرجى إرسال  .یقتصر كل مستفید من المنحة على منحة واحدة لكل فرد ومعرف ضریبي لألعمال .أكبر نشاط تجاري تملكھ

 .لألسئلة واستكشاف األخطاء وإصالحھا  verizongrantinfo@lisc.org إلى  برید إلكترونيال
 

  ھذا البرنامج غیر مؤھل لموظفي .إلى تقدیم طلب دقیق وكامل لتضمین المستندات المطلوبة التي تم تحمیلھا  األحقیةتستند 
 ). LISC(مؤسسة دعم المبادرات المحلیة  أو) Verizonفیرایزون (

 
قد تفقد عملك أیًضا إذا  .مالحظة أن صفحة الویب ھذه قد ال تحفظ عملك إذا غادرت الموقع قبل إكمال الطلب وإرسالھالیرجى 

نوصي المستجیبین بحفظ إجاباتھم  .أو نتیجة لمشاكل أخرى محتملة في متصفح الویب ،كان اإلنترنت الخاص بك غیر متصل
   .سبب في مستند منفصل كنسخة احتیاطیة في حالة اختفاء عملھم الجاري على ھذه الصفحة ألي

 
 
  

 مقدم الطلب . 1* 
 

 االسم االول
 الكنیة

 عنوان البرید االلكترونى
 رقم الھاتف

 
 العمل. معلومات 2* 
 

 )في حال عدم التوفر N/Aضع الموقع اإللكتروني (
 االسم التجاري القانوني

 عنوان العمل
 المدینة / البلدة

 الوالیة
  / الرمز البریدي رقم المنطقة

 
  

 . الھیكل القانوني لألعمال3* 
 

 / شركة بغرض الربح
 مساھمة مؤسسة غیر ربحیة / 

 شركة ذات مسؤولیة محدودة 
 (محدودة أو عامة) شراكة 

 ملكیة فردیة

https://liscnational.createsend1.com/t/r-l-jhhhjjjt-omkrutyky-r/


. ما ھي صناعتك األساسیة؟ 4*   

 
 رعایة الطفل

 ناءالباعمال 
 / التخزین (النقل واإلمداد) التوزیع / اللوجستیات

 وسائل الترفیھ
 / الزراعة الفالحة

 الرعایة الصحیة
 تصنیعال

 إلخ.) ،تنسیق الحدائق ،عمال نظافة ،الخدمات الشخصیة (حالقة
 احترافیةخدمات 

 مطعم / تموین 
 التجزئة

 لیس من أجل الربح
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 العمل. سنوات 5* 
 

 سنوات أو أكثر  10
 سنوات  6-9
 سنوات  3-5

 سنتان أو أقل
 

 )؟ 31/12/2019إلى  1/1/2019(  2019. ما ھو إجمالي دخل مؤسستك في السنة التقویمیة 6* 
 

 دوالر 100000أقل من 
 دوالًرا 299999إلى  100000
 دوالًرا 499999دوالر إلى  300000
 دوالر أو أكثر  500000

 
 2020 (شباط) فبرایر 15. عدد العاملین قبل 7
 
 أو أقل 1

 موظفین 5إلى  2من 
 موظفین 9إلى  6من 
 أو أكثر 10

 
 2020 (نیسان) أبریل 1. عدد العاملین بعد 8
 
 أو أقل 1

 موظفین 5إلى  2من 
 موظفین 9إلى  6من 
 أو أكثر 10

  



یرجى تقدیم معلومات بناًء على  .بیانات اجتماعیة واقتصادیة وھو مطلوب لھذه المنحةتقدیم  االستقصاءالجزء التالي من  یتطلب
  .تحدید ھویتككیفیة 

  
تظل الطلبات المقدمة إلى البوابة سریة لعامة   .یتحمل كل مقدم طلب مسؤولیة المعلومات المقدمة من خالل عملیة التقدیم

 Verizon أو  )LISC( مؤسسة دعم المبادرات المحلیةبتحمیل  مقدمو الطلبات یقوم لن  .الجمھور وأي زمالء متقدمین
وأعضائھا وشركائھا وموظفیھا مسؤولیة أي خسائر أو أضرار أو تكالیف أو نفقات من أي نوع تتعلق  والشركات التابعة لھا 

 . باستخدام أو كفایة أو دقة أو اكتمال أي معلومات یتم تحمیلھا في النموذج
  

 )LISC(مؤسسة دعم المبادرات المحلیة  رابط إلى سیاسة خصوصیة
 
 . العمر9
 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

 
 . العرق أو اإلثنیة (یرجى التحدید)10* 

  
   األساسي الفرعي

 سكان أالسكا األصلیین /الھنود األمریكیین   
 آسیوي  
 أسود / أمریكي من أصل أفریقي  
 أبیض / قوقازي  
 / التیني ھسباني  
 آخر  

 

 جنسال. 11* 
 

 ذكر
 أنثى

 
 المحاربون القدماء. 12

 
 نعم
 ال

 ؟ DD214 نزویدنا بشھادة اإلطالق أو التفریغ من الخدمة النشطة ھل تستطیع  ،كانت اإلجابة نعمإذا 
  



 والمخزون وما إلى ذلك)مرتبات الموظفین . نوع المنحة التي یحتاجھا المقترض (مثل 13* 
 

 مرتبات الموظفین 
 جرد للعملیات الجاریة

 إلخ) ،اللوازم ،(اإلیجارالفواتیر المستحقة الدفع والدائنة 
 آخر

 
 أخرى (یرجى الوصف)

 
 . كیف سمعت عن البرنامج؟14* 
 

 فیریزون
 تویتر

 األخبار / وسائل التواصل االجتماعي
 شركاء األعمال الغیر ربحیةأو   / )LISC( مؤسسة دعم المبادرات المحلیة

 غیر ذلك (یرجى التحدید)
 

 وجد) منظمة (إن ال. اسم شریك اإلحالة و15
 
 

 . ھل تملك أو تستأجر موقع عملك الحالي؟16* 
 

 الملكیة التجاریة الخاصة
 اإلیجار

 العمل من المنزل
 

 ھل عرض مالك العقار أي امتیاز أو تمدیدات لإلیجار؟ ،. في حالة اإلیجار17
 

 نعم
 ال
 

 وما بعده؟  (نیسان) . ھل أنت قلق من قدرتك على دفع فواتیرك في أبریل18
 

 نعم
 ال
 
 . ھل ما زلت قادًرا على بیع منتجك / خدماتك؟19 *
 

 نعم
 ال
 

على إیراداتك (أي النفقات  COVID-19 فیروس كورونا  . یرجى وصف الطرق المباشرة وغیر المباشرة التي أثر بھا 20* 
 وما إلى ذلك) ،ومتطلبات اإلغالق المحلیة ،العامة والثابتة

  



 
 أو الحكومة المحلیة التي تعمل فیھا حالة الطوارئ؟ الوالیة. ھل أُعلنت 21

 
 نعم
 ال

 لست متأكدا 
 

 . ھل تفرض والیتك أو حكومتك المحلیة إغالق أو تقیید خدماتك أو ساعات عملك؟ 22* 
 

 نعم
 ال

 لست متأكدا 
 

 . ھل یعتبر عمل منظمتك "ضروریا"؟23* 
 

 نعم
 ال
 

 ؟COVID-19 فیروس كورونا  ظل. ما ھي الخدمات البدیلة التي تقدمھا في 24
 
 

 . یرجى تحدید كل ما ینطبق:25
 

 توصیل منزلي
 االستالم من المتجر

 خدمات عبر االنترنت
 ساعات متداخلة

 ال ینطبق
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 ؟COVID-19 فیروس كورونا  ثیر. ھل تقدمت بطلب للحصول على أي من المساعدة التالیة بسبب تأ 26* 
 

 المساعدة البلدیة المحلیة
 مساعدات الدولة

 المساعدة الفیدرالیة
 مساعدات أخرى (یرجى التوضیح أدناه)

 ال یوجد
 

 . یرجى وصف المساعدة أو البرامج التي تقدمت لھا:27* 
 

 البلدیة المحلیةمن المساعدة 
 مساعدات الدولة

 المساعدة الفیدرالیة
 یوجدال 

 أخرى (یرجى التوضیح أدناه)
  



فیروس  . ھل تتوقع أن تضطر إلى التقدم بطلب للحصول على منح الطوارئ الحكومیة أو المنح الفیدرالیة بسبب تأثیر28* 
 ؟COVID-19 كورونا 

 
 نعم
 ال

 وصف (اختیاري):الیرجى 
 

 . تعلیقات عامة أو أي معلومات أخرى تود مشاركتھا معنا: 29
 
 

 على الشركة / المؤسسة؟  )UCC( القانون التجاري الموحد لدیك أي قروض / امتیازات. ھل 30
 

 نعم
 ال

 وصف (اختیاري):الیرجى 
 

 . ھل تتلقى تمدیدات من المقرضین؟31
 

 نعم
 ال

 یرجى وصف (اختیاري):
 

 . ھل تبحث عن تمویل إضافي؟32
 

 نعم
 ال

 یرجى الوصف (اختیاري)
 

وخطاب  ،المطلوبة: المعّرف الفیدرالي / رقم التعریف الضریبي (خطاب تحدید مصلحة الضرائب للشركات. المستندات 33* 
 للمالكین الوحیدین) Cوالجدول الحالي  ،تحدید مصلحة الضرائب غیر الربحي للمؤسسات غیر الربحیة

 
 اختر ملف

 
 

فالرجاء مراجعة االستبیان  ،في الصفحة التالیة بعد النقر فوق تم وستتلقى تأكیدًا. إذا لم تتلق تأكیدًا ،یُرجى النقر فوق "تم" أدناه
 والتي سیتم اإلشارة إلیھا بواسطة "!" والرسائل حول ما یجب إصالحھ. ،أعاله بحثًا عن إدخاالت غیر مكتملة

 لألسئلة واستكشاف األخطاء وإصالحھا. verizongrantinfo@lisc.orgیرجى إرسال برید إلكتروني 
 

 تم
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