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غیر الربحیة والمقاولین المستقلینمؤسساتوالللشركات مھمةمصادر

اللغة الفیتنامیة اللغة االسبانیة اللغة الصینیة العربیةاللغة

، بإرسال تحدیثات مھمة إلى دوريوبشكل ،ستقوم إدارة تطویر االقتصاد والقوى العاملة في المدینة
ھذه  .  الداعمة لھاالمنظمات إلى شركائنا من و،المقاولین المستقلینو،غیر الربحیةؤسساتوالمالشركات 

یرجى للحصول على معلومات عن جمیع برامج الدعم المتاحة.المتاحةصادرالمط الضوء على یسلتمجرد 
موقعزیارة

Business & Worker Resource web page. 

ً 0,0001بمبلغللمشاریع الصغیرةم طلب للحصول على قرض یتقد دوالر مقدما
ھو نسخة مبسطة و، "قرض كارثة اإلصابات االقتصادیة"أیضا سمى یو، للمشاریع الصغیرةقرض الكوارث 

على جذري بشكل تطبیق على االنترنت تم تبسیطھ عبارة عن وھو . السابقالكوارث قرض و محدثة عن 
:الموقع التالي

www.covid19relief.sba.gov
أنھ كوارث المشاریع الصغیرةومن السمات الھامة لقرض.دقیقة20التتجاوزفي مدة تعبئة الطلب یمكن 

ً دوالر10،000یأتي مع منحة نقدیة قدرھا  ، و یمكن إرسالھا إلى حسابك المصرفي في غضون تُقدم سلفا
للمنظمات غیر ٪ 2.75٪ مع سداد طویل األجل، أو 3.75یعادلمعدل فائدة القرض نفسھ. ثالثة أیام
مالالیأتي ھذا . ، ویمكن تغییر مبلغ القرض بعد تقدیم طلبكمسبقةال توجد رسوم أو غرامات .  الربحیة

، المنظمات غیر الربحیةو ، نحن نشجع الشركات المتضررة. الخزانة األمیركیةمباشرة من وزارة
.اتھمطلبم یالمقاولین المستقلین على تقدو

الذي یتم تنفیذه بالشراكة مع بنوك و الصغیرةللشركاتالثانيقرضالھو برنامج برنامج حمایة الراتب
و أكبر قرضھذا . المؤسسة المالیة المشاركةحسبأبریل، 3ابتداًء من تاریختقدیم الطلبات یمكن . مختارة
ملیون دوالر من أجل الحفاظ على رواتب الموظفین، أو إعادة التوظیف بسرعة، 10حتى إعفاءیمكن 

إدارة الشركات ستقوم والرواتب، لدفعمن القرض % 75یجب استخدام.  یات الرواتبالحفاظ على مستوو
الرواتب وبعض لدفعجزء من عائدات القرض التي تستخدم لتغطیة األسابیع الثمانیة األولى بإعفاء الصغیرة

ً كما .النفقات األخرى على موقعھم؛ غیر أن مؤسسة منھعینة وجدو ی; سریعالتقدیمأن  یبدو أیضا
.التقدیم الخاصة بھااإلقراض المشاركة تحدد متطلبات 



البطالةعن تعویضالطلب تقدیم 
، فقد تكون مؤھالً 19_كوفیدألسباب تتعلق بـالعمل الخاصة بكفضت ساعاتإذا فقدت وظیفتك أو خُ 

یعمل لحسابھ الخاص، قد شخص مقاول مستقل أو أو ، مؤقتإذا كنت عامل . للحصول على تأمین البطالة
لحصول على من أجل اتقدم أیضا طلب علیك أنیجب،  CARES)یرسك (تكون مؤھال بموجب قانون

.البطالةعلىالتأمین 

األساسیةالمعلومات المطلوب نشرھا من قِبل األعمال 
یجب على ،2020مایو 3حتى مفعولھالساريو المتعلق بالبقاء بالبیت،مقاطعة أالمیدا الجدیدوفقًا ألمر
. 2020أبریل 3بحلول تباعد اإلجتماعيالإجراءاتوتنفیذ ونشرإكمالمستمرةاألساسیة الاألعمال
– Aالموجود في الملحقالقالباستخدام
الفیتنامیة|الصینیة|اإلسبانیة|اإلنجلیزیةاللغةتحمیل

؟موظفین جددعیینتبتقوم ھل 
19-أكوفیداألساسیة التي تحتاج إلى توسیع نطاق عملھا لتلبیة الطلب المتزاید خالل جائحة لألعمالبالنسبة 

الباحثیین عن عمل مع أصحاب العمل خالل فترة ربطعلى  Onwardca.orgسوف یساعد الموقع 
لمساعدة الباحثین عن مشاركتھا مع شركائنا ُمقدمي الخدمات كما سیتم تجمیع المعلومات المقدمة و . الوباء
من عناوین االتصالیرجى مشاركة . الذین ربما تم تسریحھم أو تخفیض ساعات عملھم نتیجة للوباءو عمل
.النموذج عبر اإلنترنتالوظائف الشاغرة باستخدام ھذا  أجل 


