
 
 

) ألزمة فیروس  LISC(من قبل مؤسسة دعم المبادرات المحلیة  فیریزون شركة خالل من  تقدیم طلبشكرا لك على اھتمامك في 
مؤسسة دعم  . تبدي األثر المالي المباشر الخاص بك بسبب ھذا الوباء للمساعدة على معالجةللحصول على دعم منحة  COVID-19 كورونا

 .لشراكة فیریزون لجعل ھذا البرنامج حقیقة امتنانھا )LISC( المبادرات المحلیة 

 .مساًء بالتوقیت الشرقي 11:59، الساعة  (نیسان) أبریل 4السبت  یجب إكمال طلبك بحلول .  الطلبللوصول إلى  انقر ھنا

 : یرجى مراعاة ما یلي

 .بالنسبة ألصحاب األعمال الذین لدیھم أعمال تجاریة متعددة ، یرجى اإلجابة على ھذا االستبیان بناًء على أكبر نشاط تجاري تملكھ •
 .المعّرف إلكمال الطلب ھذاستحتاج إلى  .ضریبي معرف یقتصر كل حائز على منحة واحدة لكل •
 .تستند األھلیة إلى تقدیم طلب دقیق وكامل لتضمین المستندات المطلوبة التي تم تحمیلھا •
   )LISC( مؤسسة دعم المبادرات المحلیة  أو )Verizonفیرایزون ( ھذا البرنامج غیر مؤھل لموظفي •
 .مساًء بالتوقیت الشرقي 11:59، الساعة (نیسان)  أبریل 4السبت  یجب إكمال طلبك بحلول •
 

سنقوم بالرد علیك  . لألسئلة واستكشاف األخطاء وإصالحھا verizongrantinfo@lisc.org  البرید اإللكترونيأرسل رسالى إلى عنوان 
 .في أقرب وقت ممكن

 اآلن  الطلب قدم
  
  

  VERIZON-LISCالتجاریة الصغیرة  األعمالإنعاش ب الدعم المالي الخاصحول 

یمكن للدعم المالي في ھذا الوقت  COVID-19 كورونا  لوباء الصغیرة في جمیع أنحاء البالد تحدیات اقتصادیة شدیدة نتیجةتواجھ الشركات 
 . أن یصنع الفرق بین البقاء في العمل أو اإلغالق بشكل دائم ، مما یؤدي إلى فقدان الدخل والوظائف واالستقرار االقتصادي الحرج

تتمكن  منًحا لمساعدة الشركات الصغیرة على سد الثغرات المالیة الملحة حتى  LISC، تقدم Verizon ملیون دوالر من 2.5استثمار  بفضل
 .من استئناف العملیات العادیة أو حتى یتوفر تمویل دائم أكثر

، وھو بث مباشر أسبوعي من أسماء كبیرة لدفعھ إلى األمام # PayItForwardLIVE  مؤخًرا  Verizonأطلقت باإلضافة إلى ذلك ،
مساًء بتوقیت المحیط الھادئ  5مساًء بالتوقیت الشرقي /  8یمكن للمشاھدین االستماع في كل یوم ثالثاء وخمیس في الساعة  .للشركات الصغیرة

نظًرا ألن األشخاص یدعمون أعمالھم التجاریة الصغیرة .  501قناة  Fiosو  Twitchو Yahoo و Twitter على Verizon @ على
دوالرات إضافیة لكل استخدام عالمة التصنیف ، ما یصل إلى  10بمبلغ  Verizon،ستلتزم PayItForwardLIVE # باستخدامالمفضلة 

 مالیین دوالر للدعم  5ملیون دوالر ، لما مجموعھ  2.5
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