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COVID-19 اشترك في النشرة اإلخباریة الخاصة باالستجابة االقتصادیة والمجتمعیة للكوفید-١٩ 
 

    Resources for Business 
  موارد للشركات واألعمال الحرة

 
Resources for Individuals 

 موارد لألفراد
 

Resources for Communities    
   موارد للمجتمعات

  
VERMONT EMERGENCY ECONOMIC RECOVERY GRANTS 

  منح فیرمونت  الطارئة لالنتعاش االقتصادي
 في یوم الجمعة 19 یونیو 2020 ، وقع حاكم الوالیة فیل سكوت  (Scott) على القانون 115 ، "قانون یتعلق
 بإنشاء منح االنتعاش االقتصادي الطارئ" یشمل القانون 115 (S.350 سابًقا) 70 ملیون دوالر لمنح التعافي

CRF))) االقتصادي الطارئة. تم توفیر هذه األموال لوالیة فیرمونت من خالل صنادیق اإلغاثة الفیدرالیة 
 CFDA # 21.019. ستعمل وكالة التجارة وتنمیة المجتمع (ACCD) ومصلحة الضرائب في والیة فیرمونت

 مًعا إلدارة هذه األموال.



 
 یوم الخمیس 2 یولیو 2020 ، وقع الحاكم سكوت (Scott) على القانون H.966 ، والذي یتضمن 96 ملیون

 دوالر إضافیة لعدد من قطاعات األعمال وسیدیره كل من ACCD ووكاالت أخرى بما في ذلك وكالة الخدمات
 البشریة ، وكالة اإلدارة  واالعمال، ووكالة الزراعة واألغذیة واألسواق.

 
 ستبدأ عملیة تقدیم طلبات الحصول على منح االنتعاش االقتصادي یوم االثنین 6 یولیو.

 
 ستدیر ACCD منح االنتعاش االقتصادي، إلى جانب إدارة الضرائب ووكاالت الوالیة األخرى التي تلقت

  تمویًال من الهیئة التشریعیة في والیة فیرمونت لبعض أنواع األعمال وهیاكل الملكیة.
 انظر الي القسم أدناه حول "أین وكیف یمكنني التقدیم؟" للحصول على معلومات إضافیة لقطاعات تجاریة

 محددة.
 

What are the eligibility criteria for the Economic Recovery Grants administered 
by ACCD? 

 ما هي معاییر القبول للحصول على منح االنتعاش االقتصادي التي تدیرها ACCD؟
 

 سیكون النشاط التجاري المؤهل عبارة عن منظمة خاصة غیر عامة:
 

 أن یكون مقرالمنظمة أو مكان عملها األساسي في فیرمونت▪
  ان یكون لدیها موظف واحد أو أكثر من غیر المالكین لها في والیة فیرمونت ، باستثناء▪

   الشركات اململوكة للنساء واألقلیات اليت ال یوجد لدیها

.ACCD موظفون فهي مؤهلة للحصول على املنح من خالل 

 ان تكون املنظمة كانت مفتوح�ة ونشًطة قبل 15 فربایر 2020▪

 ان تكون مفتوحة يف وقت تقدمي الطلب ، أو مت إغالقها بسبب▪

 قیود COVID-19 ولكن ميكنه تأكید نیته على إعادة الفتح

COVID-19 عند رفع قیود ال 

 لیست شركة أو مؤسسة، ولیست شركة تابعة لشركة أو▪

 مؤسسة ، وال مملوكة لشركة أو مؤسسة ، او أبلغت عن أكثر

 من 20.000.000 دوالر من إمجايل اإلیرادات

 شهدت اخنفاض�ا بنسبة 50٪ أو أكثر يف إمجايل اإلیرادات يف▪

 خالل الفرتة من 1 مارس 2020 إىل 31 أغسطس 2020 ، مقارنًة

 بالشهر نفسه يف عام 2019

▪chapter 7 ان ال تكون حالیا يف حالة إفالس ل  

  جيب ان تكون يف وضع جید مع مصلحة الضرائب يف والیة▪

 فريمونت

 جيب ان تكون يف وضع جید مع سكرتري والیة فريمونت▪

 مل تتلق منحة االنتعاش االقتصادي الطارئة من والیة▪

  فريمونت او من اي وكالة أو إدارة أخرى غري والیة فريمونت

 



                 Where and How Do I Apply? 

 أین وكیف ميكنين التقدمي؟

 اعتبار�ا من 6 یولیو، ستتمكن الشركات واملؤسسات غري الرحبیة

 التالیة من التقدم بطلب للحصول على منح االنتعاش

 االقتصادي:

 

 - إذا كنت متلك نشاًطا جتاری�ا ميثل يف األساس مطعم�ا أو بار�ا أو

 عقار إقامة وهو جيمع ضریبة الغرف والوجبات أو عملیة بیع

 أو تسلیه أو نوادي ترفیهیة جتمع ضریبة املبیعات واالستخدام

 ویتم تبلیغ مصلحة الضرائب يف والیة فريمونت على أساس شهري

 أو ربع سنوي، جيب علیك التقدم بطلب للحصول على منحة ايل

 إدارة الضرائب بدًءا من 6 یولیو 2020.

 أمثلة: مطعم، بار، فندق، نزل، متجر بیع ، بیع بالتجزئة

 عرب اإلنرتنت ، ملعب جولف ، مسرح  او سینما

 

 - مجیع األنشطة التجاریة األخرى اليت ال جتمع ضریبة الغرف

 والوجبات و / أو ضریبة املبیعات واالستخدام، أو إذا كان

 نشاطها التجاري یرفع تقاریر ضریبیة إىل قسم الضرائب مقابل

 احلد األدىن من إمجايل اإلیرادات، فیجب التقدم للحصول على منحة

 ايل ACCD. ویبدا التقدمي اعتبارا من 6 یولیو 2020.

 أمثلة: املصانع، إدارة املمتلكات، البناء، مسسار العقارات

 

 - جيب على املنظمات الفنیة والثقافیة غري الرحبیة التقدم

 بطلب للحصول على منحة ايل ACCD. ابتداًء التقدمي من 6 یولیو

.2020 

 أمثلة: متحف، مسرح، صالة عرض، جمموعة فنون أدائیة

 - جيب على الشركات اململوكة للنساء واألقلیات اليت ال تندرج

 حتت أي برنامج خاص بقطاع آخر التقدم بطلب للحصول على

 املنحة ايل ACCD. وهذا یشمل امللكیة الفردیة اململوكة للنساء

 واألقلیات بدون موظفني. ابتداًء التقدمي من 6 یولیو 2020.

 
 - جيب على شركات االستجمام اخلارجیة التقدم بطلب للحصول على

 املنحة ايل ACCD. ابتداًء التقدمي من 6 یولیو 2020.

 أمثلة: اماكن التزحلق على اجللید، مناطق طرق املشي، مراكز

 التسلق، جوالت الدراجات

 

 سیقوم مقدمو طلبات احلصول على منح االنتعاش االقتصادي ألنواع

 األعمال وهیاكل امللكیة املذكورة أعاله بإدخال املعلومات



 املطلوبة يف طلب عرب اإلنرتنت من خالل ACCD وتقدمي الطلب. عند

 تقدمي الطلب املختوم بعلم تاریخ التقدمي، سیتم وضع هذا

 الطلب يف "قائمة انتظار املراجعة". سیتم اعطاء املنح على

 أساس أسبقیة التقدمي. ستتم مراجعة الطلبات بالرتتیب الذي مت

 به تقدميها. سیعمل ACCD على فحص حقول البیانات والتحقق من

 الوثائق املطلوبة إما للموافقة أو الرفض أو الرجوع إىل

 مقدم الطلب للحصول على مزید من املعلومات و / أو التصحیح.

 

 جيب أن ترجع األنشطة التجاریة واملؤسسات غري الرحبیة للقطاعات

 وأنواع األعمال املدرجة أدناه إىل الوكالة أو اإلدارة احملددة

 هلا للحصول على مزید من التفاصیل حول األحقیة والتوقیت

 وشروط التقدمي للحصول على التمویل:

 

 - ميكن للمنتجني واملعاجلني الزراعیني التقدم بطلب للحصول على

.(AAFM) التمویل من خالل وكالة الزراعة واألغذیة واألسواق 

 ستقدم AAFM 25 ملیون دوالر ملنتجي االلبان ومنتجات األلبان،

 و 5 مالیني دوالر للمنتجني الزراعیني ملنتجات غري األلبان، و

 500.000 دوالر للمعارض الزراعیة، و 2 ملیون دوالر على األقل

 للمنظمات الزراعیة من خالل جملس مشروعات األراضي العاملة.

 تتوفر معلومات التقدمي هلذه املنح على موقع

https://agriculture.vermont.gov/vermont-covid-agricult

.ure-assistance-program 

 
 - جيب أن تتقدم الشركات القابضة للغابات ومنتجات الغابات،

 مبا يف ذلك تلك اليت تعمل يف املقام األول يف إدارة أو مجع أو

 نقل الشاحنات أو معاجلة أو تصنیع أو صیاغة أو توزیع

 منتجات الغابات أو املواد اخلشبیة املشتقة من غابات فريمونت

 ، مبا يف ذلك اخلدمات االستشاریة للغابات والشركات املصنعة

 الثانویة للمنتجات اخلشبیة ، للحصول على منحة بقیمة 5

 مالیني دوالر لربنامج حتقیق االستقرار االقتصادي الذي تدیره

 إدارة الغابات واملتنزهات والرتفیه.و تتوفر املعلومات حول

 التقدمي للحصول على هذه املنح على املوفع

.https://fpr.vermont.gov/FESGrantProgram 

 

 - جيب على مقدمي الرعایة الصحیة التقدم بطلب للحصول على

AHS تدیر .(AHS) متویل من خالل وكالة اخلدمات اإلنسانیة 

 برنامج منح استقرار مقدم الرعایة الصحیة بقیمة 275 ملیون

 دوالر موعة واسعة من مقدمي الرعایة الصحیة مبا يف ذلك:

 املستشفیات ، واملمارسات الطبیة اخلاصة ، وأطباء األسنان ،



 واملراكز الصحیة ، ومراكز املختربات واالشعة ، ومقدمو الصحة

 العقلیة ، ومقدمو عالج اضطرابات النفسیة و تعاطي املخدرات

 ، واخلدمات الطبیة الطارئة ومقدمي خدمات سیارات اإلسعاف ،

 ومفدمي خدمات العالج الطبیعي ، وأخصائني طب األقدام ،

 وفاحصي النظر ، وتقومي العمود الفقري ، ومقدمي الرعایة

 الصحیة اآلخرین املرخصني من قبل جملس املمارسة الطبیة أو مكتب

 التنظیم املهين. وهذا یشمل أیض�ا وكاالت الصحة املنزلیة وبیوت

 الضیافة، وخدمات الصیدلة، ومقدمي الرعایة على املدى

 الطویل. تستهدف AHS أسبوع 13 یولیو لفتح بوابة التقدمي

 اخلاصة هبا. سیتاح ملقدمي اخلدمة حىت 15 أغسطس 2020 لتقدمي

 طلبات التمویل. سیتم ختصیص التمویل على أساس احلاجة، إىل

 احلد الذي تتوفر فیه األموال. ميكن للمنظمات معرفة املزید عن

 هذا الربنامج عرب اإلنرتنت على موقع

./https://humanservices.vermont.gov 

 
 
 - جيب على مقدمي رعایة األطفال واملخیمات الصیفیة وبرامج ما

 بعد املدرسة التقدم بطلب للحصول على متویل من خالل وكالة

 اخلدمات اإلنسانیة (AHS). تلقت AHS     12  ملیون دوالر

 لتقدمي منح إعادة تشغیل إضافیة وتكالیف أخرى ملقدمي رعایة

 األطفال واملخیمات الصیفیة وبرامج ما بعد املدرسة. جيب على

املنظمات التقدمي عرب اإلنرتنت  علي موقع: //

.dcf.vermont.gov/cdd 

 

 - جيب على املدن والبلدات والقرى والكیانات احلكومیة األخرى

 التقدم بطلب للحصول على التمویل من خالل وكالة التنظیم و

 اإلدارة ، اليت ستدیر صندوق منح خاص وتصدر منح�ا لوحدات

 احلكومة احمللیة لتعویض نفقات COVID-19 املؤهلة اليت مت تكبدها

 يف أو قبل 30 دیسمرب 2020 ، مبا يف ذلك بدل املخاطر واللوازم

 واملعدات والصرف الصحي وتعدیالت املرافق وتعویض العمل اإلضايف

 وإعادة توجیه املوظفني الحتیاجات االستجابة األوىل وأي نفقات

 أخرى لـ COVID-19 مؤهلة ال تغطیها مصادر التمویل األخرى ،

 مبا يف ذلك التمویل املقدم من الوكالة الفدرالیة إلدارة

 الطوارئ. وتتوفر املزید من املعلومات على موقع

./https://aoa.vermont.gov 

 

 - املالك الوحیدون - األعمال التجاریة اململوكة لشخص واحد

 ولیس لدیها موظفني - غري مؤهلة للحصول على منحة االنتعاش

 االقتصادي. ما مل یكن عملك شركة مملوكة ألقلیة أو للنساء، جيب



 أن یكون لدیك موظف واحد على األقل غري مالك لتكون مؤهال�

 للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي. جيب أن یكون املوظف

 مستلما ل"W-2" ، مما یعين أن عملك یصدر هلم W-2. وال حيتاجون

 إىل أن یكونوا موظفني بدوام كامل. إذا كنت مالًكا منفرد�ا

 بدون "موظف W-2" ، فقد تكون مؤهال� للحصول على منح من خالل

 برنامج Vermont Community Development Program. هذا

 الربنامج غري متاح حالی�ا، ولكننا نتوقع أن یكون متاح�ا يف

 منتصف یولیو.

 
 یرجى مالحظة أنه سیكون هناك منحة واحدة فقط لكل مقدم طلب.

 ال ميكن لألعمال التأهل للحصول على منح مع وكاالت متعددة.

 اتصل بالوكالة اليت تنطبق على عملك لفهم خیاراتك. إذا

 كانت لدیك أسئلة، فیمكنك االتصال بنا باستخدام میزة

 "الدردشة املباشرة ملنح االنتعاش االقتصادي" املوجودة يف أسفل

 هذه الصفحة.

 

 

How will Economic Recovery Grant amounts be 

     determined  ?  

  

 كیف سیتم حتدید قیمة منحة االنتعاش االقتصادي؟

 

 صیغة اجلوائز أدناه هي نفسها ملنح االنتعاش االقتصادي اليت

 تدیرها ACCD ومصلحة الضرائب. قد خيتلف منح التمویل من

 وكاالت وإدارات والیة فريمونت األخرى.

 

 سیتم احلصول على مقدار منح االنتعاش االقتصادي اليت تدیرها

 ACCD وإدارة الضرائب باستخدام صیغة املعادلة التالیة:

 

 إمجايل اإلیرادات السنویة املبینة / املبلغ عنها (أو إمجايل

 املبیعات السنویة امعة كما هو مذكور يف الوجبات والغرف أو

 اإلقرارات الضریبیة للمبیعات واالستخدام) مضروبة يف 10 يف

 املائة ،مطروحا منة أي عائدات تأمني ضد انقطاع األعمال

 احلد األقصى ملبلغ املنحة هو 50،000 دوالر

 قد یتلقى كل مقدم طلب من رجال األعمال أو املنظمات منحة

 واحدة فقط.

 
What should my business do in preparation for 



         the ACCD application? 
 ما الذي جيب أن یقوم به طالب املنحة استعداد�ا للتقدمي

 ACCD؟

 

 فیما یلي بعض املعلومات األساسیة حول ما جيب االستعداد له

 إلكمال طلب املنحة اخلاص بك. ستحتاج إىل معرفة العدید من

 املعلومات حول عملك:

 

 - رقم تعریف حسابك الضریيب يف فريمونت اخلاص بك (یستخدمه قسم

(FEIN) الضرائب بفريمونت) ورقم تعریف صاحب العمل الفیدرايل 

 

 - رمز NAICS املناسب لشركتك. (قد ال حتتوي املنظمات غري

 الرحبیة على رمز NAICS مناسب وهي معفاة من هذا الشرط.)

 تستخدم نظام تصنیف الصناعة يف أمریكا الشمالیة (NAICS) من

 قبل الوالیات املتحدة وكندا واملكسیك لتصنیف الشركات حسب

 الصناعة. حتدد كل شركة رقم كود NAICS املكون من ستة أرقام

 بناًء على غالبیة النشاط يف الشركة. عندما تقوم بتقدمي

 ضرائب الدخل الفیدرالیة اخلاصة بك ، فإنك تقدم "رمًزا

 جتاری�ا" یستند إىل رقم NAICS وحتتوي املعلومات اخلاصة بإیداع

 الضرائب اخلاصة بعملك على جدول هبذه الرموز.

 

 - معلومات حول قیمة أي تعویض تلقیته بالفعل من التأمني ،

 PPP ، EIDL ، أو أي برنامج احتادي آخر لألضرار االقتصادیة

COVID-19 املتكبدة نتیجة 

 

 - ان كنت يف وضع جید مع مصلحة الضرائب. وهذا یعين أن مجیع

 اإلقرارات الضریبیة املطلوبة منك قد  مت تقدميها وأن مجیع

 الضرائب مدفوعة، أو إذا كنت مدیًنا بأي ضرائب متأخرة،

 فأنت يف خطة دفع لتلك الضرائب املتأخرة. إذا كان لدیك أي

 ضرائب غري مدفوعة لعملك، ميكنك االتصال برقم

   (802) 828- 2518 لطلب خطة دفع. أي دافعي ضرائب لیسوا يف

 وضع جید مع مصلحة الضرائب قد یعتربوا غري مؤهلني للحصول على

 املنحة.

 

 - سی�طلب منك تقدمي معلومات كثرية و ميكن العثور علي هذه

.W-9 املعلومات من 

 



 سیتطلب التقدمي أیض�ا حتمیل البیانات املالیة واملعلومات

 الضریبیة لك. جيب على املتقدمني إعداد إصدارات ملفات يف شكل

 ال PDF من املستندات التالیة وجتهیزهم للتحمیل قبل البدء يف

 ملء الطلب.

 

 سیقوم مقدمو الطلبات بتحمیل 4 وثائق أثناء عملیة التقدمي.

 1- بیان الدخل لعام 2019 مقسم حسب الشهر

 2- بیان الدخل لعام 2020 مقسمًا حسب الشهر

 3- اإلقرار الضریيب الفیدرايل لعام 2019

 4- اإلقرار الضریيب لوالیة فريمونت  لعام 2019

 

Stay Informed 

 داوم على االطالع

 إذا كنت ترغب يف تلقي املعلومات احلدیثة حول برنامج منحة

 االنتعاش االقتصادي، فقم بالتسجیل يف النشرة اإلخباریة

.ACCD تمع من قبل الاالقتصادیة واستجابة ا COVID-19 

 

Subscribe to Receive Updates 

 اشرتك يف تلقي التحدیثات

 

Support Center 

 مركز الدعم

 إذا كانت لدیك أسئلة إضافیة حول األهلیة للحصول علي

 املنحة، أو عملیة طلب املنحة أو املكان الذي جيب أن تتقدم

 فیه للحصول على منحة، فیمكن التواصل مع مركز دعم منحة

 االنتعاش االقتصادي على الرقم 802-828-1200  من الساعة

 8:00 صباح�ا حىت ال5:00 مساًء من  یوم االثنني إىل  یوم اجلمعة

 ومن  الساعة :009 إىل 2:00 مساء یوم السبت. سیتم إغالق

 مركز الدعم یوم السبت 4 یولیو 2020.

 

 

 

 

Frequently Asked Questions 

 األسئلة الشائعة التداول

 اقرأ األسئلة الشائعة ملزید من املعلومات حول منح االنتعاش

 االقتصادي.



 

Emergency executive orders 

 أوامر الطوارئ التنفیذیة

 احبث عن أحدث أوامر تنفیذیة وإضافات الطوارئ.

 

Administration guidance 

 إرشادات اداریة

 احبث عن أحدث التوجیهات اإلداریة للشركات واالعمال احلرة يف

 والیة فريمونت.

 

 

State and partners resources 

 موارد الوالیة وشركائها

 توجیهات من وكاالت وإدارات أخرى غري والیة فريمونت.

 
 
 
 
 
 


