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VERMONT EMERGENCY ECONOMIC RECOVERY GRANT 
FAQS 

 األسئلة الشائعة حول منحة اإلنعاش االقتصادي الطارئة في فیرمونت



 
  یأتي التمویل الحالي لمنحة اإلنعاش االقتصادي من القانون 115 الذي ستدیره وكالة التجارة وتنمیة المجتمع ومصلحة

 الضرائب. تم توفیر تمویل إضافي لمنظمات الفنون والثقافة، واألعمال الترفیهیة التي تتم في الخارج، والشركات المملوكة
 للنساء واألقلیات من خالل H.966. ستستخدم هذه الشركات طلب منحة اإلنعاش االقتصادي من ACCD للتقدم بطلب

 للحصول على هذه األموال.
 

 تمویل إضافي لألعمال الغابات، ومقدمي الرعایة الصحیة ، ومقدمي رعایة األطفال ، والمخیمات الصیفیة ، وبرامج ما بعد
 المدرسة ، والحكومات المحلیة ، ومنظمات اإلسكان ، والمالك. ستتم إدارة هذه البرامج من قبل وكاالت الوالیة ذات الصلة

 وسیتوفر المزید من المعلومات حول كیفیة التقدیم قریًبا.
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 أسئلة مكررة كثیرا من االحیان

 
 - من هو المؤهل للحصول على منحة من ACCD؟

 - كیف أتقدم بطلب للحصول على منحة من ACCD؟
 - هل یمكنني الحصول على مساعدة في التقدم بطلب للحصول على المنحة؟

 - ماذا لو لم یكن لدي جمیع المعلومات المطلوبة للتقدیم؟
 - لقد نسیت كلمة المرور. كیف یمكنني إعادة تعیینها؟

 - هل یمكنني ملء الطلب جزئًیا والعودة إلیه الحًقا؟
 - هل هناك حد أقصى للمنحة؟

 - كیف یتم احتساب المنحة؟
 - إذا فتحت نشاطي التجاري مؤخًرا ولم یكن لدي أرقام إیرادات شهریة من أیار (مایو) إلى حزیران (یونیو) 2019 ، فهل ما

 زلت مؤهًال؟
 - هل یمكنني تغییر أساس المحاسبة الخاص بي؟

 - هل تخضع أموال المنح للضرائب؟
 - هل یمكن للمحاسب الخاص بي ملء االستمارة لي؟

 - هل یوجد تقدیم ورقي؟
 - أي جزء من إقراري الضریبي یجب أن أستخدمه لإلبالغ عن اإلیرادات؟

 - ما الذي یمكن للشركات استخدام أموال المنحة من أجله؟
 - هل یمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي إذا فقدت الدخل من مستأجر طویل األجل ال تدفع اإلیجار

 على عقار مستأجر أمتلكه؟
 - هل یمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي إذا كان لدي خسارة في الدخل من ممتلكات تأجیر قصیرة

 األجل أو عطلة بسبب اإلغالق القسري، أو انخفاض الطلب، أو عدم دفع اإلیجار بسبب جائحة COVID-19؟
 - هل هناك حد زمني إلنفاق المنحة؟

 - ما هو رمز NAICS؟ أین أجد الرقم الخاص بي؟
 - ماذا یعني مطلب "موظف واحد غیر المالك"؟

 - هل المالك الوحیدون مؤهلون؟
 - ماذا یعني مطلب "75٪ أو أكبر في إجمالي اإلیرادات"؟

 - ما معنى أن تكون في وضع جید مع إدارة الضرائب؟
 - ما معنى أن تكون في وضع جید مع سكرتیر الوالیه؟

 - هل الشركات التي من خارج فیرمونت مؤهلة للحصول على منحة؟
 - ماذا سیحدث إذا احتاجت ACCD إلى مزید من المعلومات بعد أن أقدم طلبي؟



 - هل ما زلت أتقدم بطلب للحصول على منحة ACCD إذا تلقیت قرض PPP أو EIDL أو بعض التعویضات الفیدرالیة
 األخرى؟

 - ماذا یحدث إذا تقدمت شركات مؤهلة أكثر من األموال المتاحة للمنح؟
 - ماذا یحدث بعد تقدیم طلبي؟

 - متى یمكنني توقع تلقي المنحة؟
 - هل سیتم الكشف عن معلومات حول منحي علنا؟

 - هل هناك منح أخرى لـ COVID-19 متوفرة من وكاالت الوالیه األخرى؟
 - أین یمكنني العثور على موارد إضافیة قد تكون متاحة ألعمالي للمساعدة في االنتعاش االقتصادي من COVID-19؟

 
Who is eligible for a grant from ACCD  

 من هو المؤهل للحصول على منحة من ACCD؟
 

 ـ سیكون النشاط التجاري المؤهل عبارة عن منظمة خاصة وغیر عامة:
  ـ أن یكون مقیًما أو یوجد مقر نشاطة األساسي في فیرمونت

 ـ ان یكون لدیه موظف واحد أو أكثر من غیر المالك في فیرمونت، باستثناء أن الشركات المملوكة للنساء واألقلیات التي ال
ACCD یوجد لدیها موظفون مؤهلة للحصول على منح من خالل 

 ـ انها كانت مفتوحة ونشطة قبل 15 فبرایر 2020 ومازالت مفتوحه في وقت تقدیم الطلب ، أو مطلوب إغالقها بسبب قیود
COVID-19 ولكن یمكن لصاحبها أن یتعهد بإعادة فتحه عندما یتم رفع قیود COVID-19 

 ـ لیس شركة ، وال شركة تابعة لشركة ، وال مملوكة من قبل شركة سجلت أكثر من 20000.000 دوالر من إجمالي
 اإلیرادات ،

  ـ ان تكون شهدت انخفاًضا بنسبة 50 ٪ أو أكثر في إجمالي اإلیرادات في أي فترة شهر واحد من 1 مارس 2020 إلى 31
  أغسطس 2020 ، مقارنًة بالشهر نفسه في عام 2019

  ـ ال تكون قد اشهرت افالسها كما في الفصل 7 من اإلفالس
  ـ وان تكون حالًیا في وضع جید مع إدارة الضرائب في والیة فیرمونت

 ـ وان یكون في وضع جید مع سكرتیر والیة فیرمونت.
 ـ لم تتلق منحة االنتعاش االقتصادي الطارئة من أي منظمة اخري في والیة فیرمونت.

 ـ ال تجمع ضریبة الغرف والوجبات أو ضریبة المبیعات واالستخدام أو تقدم تقاریر إدارة الضرائب في والیة فیرمونت على
 هذه الضرائب على أساس سنوي فقط (عادًة بسبب مبالغ التحصیل الصغیرة جدا)

myVTax  ـ لیس لدیها حساب  
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

?How do I apply for a grant with ACCD 
 كیف أتقدم بطلب للحصول على منحة مع ACCD؟

 
 یمكنك التقدیم من خالل الوصول إلى رابط للتطبیق على التطبیق في صفحة منح االنتعاش االقتصادي.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

?Can I get help applying for the grant 
 هل یمكنني الحصول على مساعدة للتقدیم بطلب للحصول على المنحة؟

 



 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التقدیم، یمكنك التواصل معنا باستخدام میزة "الدردشة الحیة المباشرة لمنح االنتعاش
االقتصادي" الموجودة على كل صفحة ویب مرتبطة بمنح االنتعاش االقتصادي، أو عن طریق االتصال بـ   828-802-
 1200. نطلب منك التحلي بالصبر بشأن أي تأخیر في الردود أو أوقات انتظار الطویلة للمكالمات بسبب االعداد الكبیرة

 المتوقعة من المتقدمین واألسئلة الكثیرة بشأن هذا الصدد.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

What if I don’t have all the information that’s needed for the 
?application 

 ماذا لو لم یكن لدي جمیع المعلومات المطلوبة للتقدیم؟
 

:PDF نوصي بشدة بجمع المعلومات التالیة قبل بدء التقدیم. یجب أن تكون جمیع المستندات علي نظام 
 

  - معلومات عن W-9 الخاص بك (إذا كان لدیك واحد)
 - اإلقرارات الضریبیة الفیدرالیة وحسابات الوالیة لعام 2019 (أو نموذج 990 للمؤسسات المعفاة من ضریبة الدخل)

  - بیانات الدخل شهًرا لشهر 2019 و 2020 (منذ بدایة العام)
 - رقم تعریف حساب األعمال في فیرمونت (یستخدم في إیداعات إدارة الضرائب). سیتم طلب هذه المعلومات في التقدیم،

 ولكنها لیست خانة الزامیة مطلوبة.
 ـ رقم تعریف صاحب العمل الفیدرالي اإللكتروني (FEIN) و

  - معلومات االتصال للفرد المسؤول عن التقدیم
 

  یستغرق إكمال الطلب حوالي 10-15 دقیقة إذا كان لدیك جمیع متطلبات التقدیم جاهزة.
  سیتم منح المنح على أساس أسبقیة الحضور، لذا فإن الحصول على كل ما تحتاجه للتقدیم جاهًزا عند بدأ التقدیم أمر مهم

 للغایة.
 من المهم إدخال جمیع المعلومات المطلوبة بشكل صحیح عند التقدیم. سیتم سحب أي طلبات مقدمة غیر مكتملة من قائمة

  االنتظار وإرسالها مرة أخرى.
  لیس لدى موظفي الوكالة ومركز االتصال القدرة على تغییر أي بیانات مرسلة في الطلبات.

 إذا كانت التعدیالت المطلوبة (عنوان البرید اإللكتروني والمستندات غیر المكتملة ومعلومات مقدم الطلب وصاحب األعمال
 غیر الصحیحة) ، فسیتم إخراج طلبك من قائمة االنتظار حتى تتمكن من إجراء هذه التعدیالت المطلوبة ، وستحتاج إلى إعادة

 اإلرسال مره اخري وسیدرج اشمك في  نهایة  قائمة االنتظار.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? I forgot my password. How can I reset it  
 لقد نسیت كلمة المرور. كیف یمكنني إعادة تعیینه؟

 
 سُیطلب منك إنشاء معرف مستخدم وكلمة مرور عند التقدیم. من المهم جًدا إدخال عنوان بریدك اإللكتروني بشكل صحیح. إذا

 كنت بحاجة إلى إعادة تعیین كلمة المرور، فانقر على "نسیت كلمة المرور". سیتم إرسال برید إلكتروني إلى العنوان الذي
 قدمته مع تعلیمات حول كیفیة إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بك. إذا قمت بكتابة بریدك اإللكتروني بشكل غیر صحیح،

 فلن تحصل على هذا البرید اإللكتروني ولن تتمكن من إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بك.
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 



?Can I partially fill out the application and return to it later 
 هل یمكنني ملء الطلب جزئًیا والعودة إلیه الحًقا؟

 
 نعم. سُیطلب منك إنشاء معرف مستخدم وكلمة مرور عند التقدیم. ستستخدم بیانات االعتماد هذه للوصول إلى طلبك إذا

 احتجت إلى العودة إلیه الحًقا. سیظل الطلب في وضع "لم یتم إرساله" حتى یتم اكتماله وإرساله.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

?  Is there a maximum grant amount 
 هل هناك حد أقصى للمنحة؟

 
 نعم. الحد األقصى لمبلغ المنحة هو 50،000 دوالر.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
?  Is there a maximum grant amount 

 كیف یتم حساب المنحة؟
 

 إذا كنت مؤهًال للحصول على منحة ، فستكون منحتك 10٪ من إجمالي إیراداتك كما هو مذكور في اإلقرارات الضریبیة
 للسنة التقویمیة 2019 ، ناقًصا أي تأمین ضد انقطاع األعمال. الحد األقصى للمنحة هو 50،000 دوالر. الشركات التي

 یزید إجمالي إیراداتها عن 20000.000 دوالر في السنة التقویمیة 2019 غیر مؤهلة للحصول على منحة.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

If I opened my business recently and do not have monthly revenue 
figures from May –June, am I still eligible? 

 إذا فتحت نشاطي التجاري مؤخًرا ولم یكن لدي أرقام أرباح شهریة اعتباًرا من مایو حزیران (یونیو)
 2019 ، فهل ما زلت مؤهًال؟

 
 ال.

  یجب على الشركات التي  تتقدم للمنحه نتیجه انخفاض في اإلیرادات ألي شهر من مایو إلى یونیو 2020 أن یكون لدیها
 بیانات دخل شهریة لنفس الفترة في عام 2019 ألغراض المقارنة ولحساب مكافأة المنحة. الشركات التي لیس لدیها دخل أو

 لم تكن مفتوحة لتلك الفترة في عام 2019 لیست مؤهلة.
  سیتم توفیر تمویل إضافي لبعض الشركات غیر المؤهلة.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
?  Can I change my basis of accounting 



 هل یمكنني تغییر أساس المحاسبة الخاص بي؟
 

 یجب أن تكون البیانات المالیة الشهریة ثابته ومنتظمة.
  لن یتم قبول األساس النقدي لسنة واحدة وأساس االستحقاق لسنه اخري.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
? Are grant funds taxed 
 هل تخضع أموال المنح للضرائب؟

 
 نعم. سیتم إرسال األعمال التي تتلقى المنح نموذج 1099.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
?  Can my accountant fill out the application out for me 

 هل یمكن للمحاسب الخاص بي ملء الطلب الخاص بي؟
 

 نعم. یمكن لطرف ثالث أن یمأل الطلب نیابة عن عمیل تجاري إذا كان مصرحًا له بذلك. یجب أن تصادق الشركات على
 العدید من الشهادات في التقدیم. یمكن للمتقدمین أیًضا إضافة جهات اتصال إضافیة إلى الطلب (على سبیل المثال، المدیر

 المالي أو المستشار العام أو المحامي)؛ یمكن لجهات االتصال اإلضافیة هذه الوصول إلى الطلب وتحریره.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

?Is there a paper application 
 هل یوجد طلب ورقي؟

 
 في الوقت الحالي ال نقبل الطلبات الورقیة. یمكن للمتقدمین الذین لیس لدیهم إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت أو الكمبیوتر

 الحصول على مساعدة في ملء الطلب عن طریق االتصال بمؤسسة التنمیة اإلقلیمیة المحلیة.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 
? Which part of my tax return should I use to report revenues 

 أي جزء من إقراري الضریبي یجب أن أستخدمه لإلبالغ عن اإلیرادات؟
 

Line1c - 1065 الشراكات: نموذج - 
 

 - الملكیة الفردیة: نموذج 1040 ، الجدول C - السطر 2
 

 - الشركات C: نموذج 1020 - الخط 1 ج



 
 - شركات S: نموذج S-1020 - خط 1 ج

 
Cs التي هي 1040 جدول Cs العقارات والصنادیق االستئمانیه: جدول - 

 
 - المالك الوحیدون بدخل اإلیجار: نموذج 1040 ، الجدول هـ

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
?  What can businesses use the grant funds for 

 ما الذي یمكن للشركات استخدام أموال المنحة من أجله؟
 

 یتم إصدار منح Vermont لالنتعاش االقتصادي للمساعدة في توفیر الدعم االقتصادي لعملك، والذي تأثر بانخفاض طلب
 العمالء بسبب حالة الطوارئ الصحیة العامة COVID-19. یمكن استخدام األموال لدفع النفقات الضروریة التي تتكبدها
 شركتك والتكالیف المرتبطة بشكل مباشر باستجابة نشاطك التجاري لـ COVID-19. ال یجب استخدام أموال المنح هذه

 لتغطیة النفقات التي تم تغطیتها من األموال الواردة من مصادر  فدرالیه أخرى. یجب استخدام هذه األموال فقط للمصروفات
 التي تم تكبدها بعد تلك الفترة التي تم فیها استخدام األموال الفیدرالیة. یرجى مراجعة إرشادات إضافیة بشأن ازدواجیة الفوائد.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
Can I apply for an Economic Recovery Grant if I have lost income 
from a long-term tenant not paying rent on a leased property that I 
own? 

 
 هل یمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي إذا فقدت الدخل من مستأجر طویل األجل

 ال تدفع اإلیجار على عقار مستأجر أمتلكه؟
 

 ال ، سیقدم برنامج مساعدة اإلیجار المنفصل دفعات ألصحاب العقارات ومالكي العقارات مقابل مدفوعات اإلیجار الفائتة
 للمستأجرین بعقد إیجار طویل األجل. ستدیر هیئة المساعدة في والیة فیرمونت برنامج المساعدة في اإلیجار ویتوقع أن یكون

 متاًحا بدًءا من 13 یولیو.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
Can I apply for an Economic Recovery Grant if I have a loss of income 
from short-term or vacation rental property due to forced closure, 
reduced demand, or non-payment of rent due to the COVID-19 
pandemic? 

 
 هل یمكنني التقدم بطلب للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي إذا كان لدي خسارة في الدخل من عقار

 قصیر األجل أو إیجار عطلة بسبب اإلغالق القسري ، أو انخفاض الطلب ، أو عدم دفع اإلیجار بسبب
 جائحة COVID-19؟



 نعم.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? Is there a time limit on when I can spend the grant 
 هل هناك حد زمني إلنفاق المنحة؟

 
 نعم. یجب أن تقر الشركات المؤهلة بأنها ستنفق أموال المنح بحلول 30 دیسمبر 2020.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
? What is a NAICS code? Where do I find mine 

 ما هو رمز NAICS؟ أین أجد الرمز الخاص بي؟
 

 تستخدم الوالیات المتحدة وكندا والمكسیك نظام تصنیف الصناعة في أمریكا الشمالیة (NAICS) لتصنیف الشركات حسب
 الصناعة. تحدد كل شركة رقم كود NAICS المكون من ستة أرقام بناًء على غالبیة النشاط في الشركة. عندما تقوم بتقدیم

 ضرائب الدخل الفیدرالیة الخاصة بك ، فإنك تقدم "رمًزا تجارًیا" یستند إلى رقم NAICS وتحتوي المعلومات الخاصة بإیداع
 الضرائب الخاصة بعملك على جدول بهذه الرموز. قد ال یكون لدى المنظمات غیر الربحیة رمز NAICS مناسب وهي

 معفاة من هذا الشرط.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? What does the “one non-owner employee” requirement mean 
 ماذا یعني مطلب "موظف واحد غیر المالك"؟

 
 یجب أن یكون لدى الشركات موظف واحد على األقل لتكون مؤهلة للحصول على منحة االنتعاش االقتصادي. وهذا یعني أن

 أي نشاط تجاري لدیه موظف واحد على األقل بدوام جزئي أو بدوام كامل في أي وقت بین 1 ینایر 2019 و 31 مارس
 2020 مؤهل. یجب أن یكون الموظف "W-2 موظف"، وهذا یعني أن عملك یصدر لهم W-2. ال یحتاجون إلى أن یكونوا

 موظفین بدوام كامل. إذا استأجرت خدمات من خالل مقاول وقدمت لهم 1099 ، فلن یتم اعتبارهم موظفین.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? Are sole proprietors eligible 
 هل المالك الوحیدون مؤهلون؟

 
 إذا كنت مالًكا منفرًدا وكنت تعمل بمفردك في عملك ، فلن تكون مؤهًال للحصول على منحة. ومع ذلك ، إذا كان نشاط المالك

 الوحید 51٪ أو أكثر مملوًكا للنساء أو األقلیات ، فسیكون مؤهًال للتمویل. سیتم سؤال المتقدمین في الطلب عما إذا كانت
 أعمالهم مملوكة بنسبة 51٪ أو أكثر مملوكة للنساء أو األقلیات.

 



 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

What does the “50% or greater drop in total revenue” requirement 
? mean 

 ماذا یعني متطلب "انخفاض 50٪ أو أكبر في إجمالي اإلیرادات"؟
 

 تتطلب منح االنتعاش االقتصادي من الشركات إثبات ما ال یقل عن 50٪ خسارة في إجمالي اإلیرادات ألي فترة شهر واحد
 من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020 ، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2019. سیطلب من الشركات توثیق هذه

 الخسارة بحلول تحمیل بیان الدخل الشهري یوضح الخسارة ألحد الشهور: مارس ، أبریل ، مایو ، أو یونیو
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? What does it mean to be in good standing with the Tax Department 
 ماذا یعني أن تكون في وضع جید مع إدارة الضرائب؟

 
 حسن وضع عملك یعني أن جمیع اإلقرارات الضریبیة المطلوبة یتم إیداعها وأن جمیع الضرائب مدفوعة ، أو إذا كنت مدیًنا
 بأي ضرائب متأخرة ، فأنت في خطة دفع لتلك الضرائب. إذا كان لدیك أي ضرائب غیر مدفوعة لعملك ، یمكنك االتصال

 برقم 828-2518(802)  لطلب خطة دفع. أي دافعي ضرائب لیسوا في وضع جید سیعتبرون غیر مؤهلین للحصول على
 المنحة.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
?What does it mean to be in good standing with the Secretary of State 

 ماذا یعني أن تكون في وضع جید مع سكرتیر الوالیة؟
 

   في وضع جید تعني أن الشركة یمكن أن تؤكد أنها متوافقة مع جمیع المتطلبات القانونیة لالحتفاظ بالحقوق الفردیة السم
 نشاطها التجاري، وسلطة ممارسة األعمال التجاریة تحت اسم نشاطها التجاري داخل والیة فیرمونت. شهادة حسن السیر

 والسلوك لیست مطلوبة لملء الطلب.
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
? Are non-Vermont companies eligible for a grant 

 هل الشركات غیر التابعة لفیرمونت مؤهلة للحصول على منحة؟
 

 یتطلب القانون 115 أن یكون للشركات المؤهلة محل إقامة أو مكان عمل أساسي في فیرمونت. بشكل عام، إذا كان مقر
 شركتك في فیرمونت، فستكون مؤهًال، وإذا لم یكن عملك یقع في فیرمونت، فلن تكون مؤهًال. إذا كان مقرك الرئیسي خارج
 فیرمونت ولكنك تعتقد أن مكان عملك األساسي هو فیرمونت، فالرجاء االتصال بنا باستخدام میزة "الدردشة الحیه المباشرة

 لمنح االنتعاش االقتصادي" الموجودة على كل صفحة ویب مرتبطة بمنح االنتعاش االقتصادي ، أو عن طریق االتصال بالرقم
 828-1200  802إ ذا كانت الشركة تعمل في أكثر من والیة ، لتحدید  المقر الرئیسي للعمل یتم النظر في عدة عوامل ، بما



 في ذلك  إدارة وظائف األعمال ،  ومكان  االحتفاظ بالكتب والسجالت ، وحیث یقوم كبار الموظفین بشؤون األعمال
 المركزیة الخاصة بالشركة.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
What will happen if ACCD needs more information after I submit my 

? application 
 ماذا سیحدث إذا احتاجت ACCD إلى مزید من المعلومات بعد أن أقدم طلبي؟

 
 سیتطلب التقدیم االتصال بالهاتف والبرید اإللكتروني لعملك ألیة أسئلة قد تكون لدى ACCD حول طلبك. من المهم تقدیم

 معلومات دقیقة وتوفیر جهة اتصال یمكن الوصول إلیها بسهولة اذا كنت ترغب في االحتفاظ بمكانك في قائمة االنتظار.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

Should I still apply for an ACCD grant if I received a PPP or EIDL loan 
? or some other federal reimbursement 
 

 هل یجوز لي ان اتقدم بطلب للحصول على منحة ACCD إذا كنت تلقیت قرض PPP أو EIDL أو
 بعض التعویضات الفیدرالیة؟

 
 نعم. تقدم ACCD ومصلحه الضرائب منح فیرمونت للطوارئ االقتصادیة للتعافي لتوفیر الدعم االقتصادي لتلك الشركات في

  فیرمونت
 التي تكبدت تكالیف   أو خسائر اقتصادیة نتیجة للطوارئ الصحیة العامة COVID-19. هناك العدید من مصادر الدعم
 األخرى المتاحة للشركات، بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) برنامج حمایة الراتب (PPP) وقرض الكوارث

 االقتصادیة لإلصابة (EIDL). تدرك الدولة أن هذه البرامج األخرى ال تغطي سوى جزء من التكالیف و / أو اإلیرادات
 المفقودة التي تواجهها الشركات نتیجة لـ COVID-19، وتعتقد أنها صممت البرنامج بشكل مناسب لتقدیم الدعم بعد هذه

 البرامج التي تتناول الجزء من التكالیف / اإلیرادات المفقودة التي ال تغطیها مصادر التمویل األخرى.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
What happens if more eligible businesses apply than there are 
available funds for grants? 

 ماذا یحدث إذا تقدمت شركات مؤهلة أكثر من األموال المتاحة للمنح؟
 

 ستصدر ACCD المنح على أساس أسبقیة التقدیم الي ان یتم استنفاذ أموال المنح المتاحة. ال یمكننا اعتبار أن الطلب مكتمل
 إال إذا كان یحتوي على جمیع المعلومات الالزمة للتحقق من تطابق شروط المنحة. لهذا السبب، من األهمیة التأكد عند تقدیم

 الطلب أن لدیك جمیع المعلومات المطلوبة للتقدیم، وأن المعلومات التي تكتبها في طلب التقدیم دقیقة وصحیحة. إذا تأخر طلبك
 بسبب معلومات غیر دقیقة أو عدم اكتمال البیانات والمعلومات المطلوبة، فلن یحجز مكانك في قائمة المتقدمین للمنحة.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة



 
?What happens after I submit my application 

 ماذا یحدث بعد أن أقدم طلبي؟
 

 سیتم إضافة طلبك إلى قائمة االنتظار ومراجعته من قبل ACCD بالترتیب الذي تم استالمه به. سوف یتصل بك أحد أعضاء
  ACCD على وسائل االتصال التي ذكرتها في طلبك إذا كانت هناك أسئلة حول طلبك.

 سیتم إبالغك بالنتیجة في أقرب وقت ممكن.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

?How soon can I expect to receive the grant 
 متى یمكنني توقع تلقي المنحة؟

 
 ستتم جمیع المدفوعات في شكل شیك. ستصدر الشیكات أسبوعیا. سیتم صرف األموال في أقرب وقت ممكن بعد ظهور نتیجة

 القبول. إذا لم تستلم الشیك خالل شهر من تاریخ الموافقة على الطلب ، یرجى االتصال بنا باستخدام میزة "الدردشة الحیة
 المباشرة لمنح االنتعاش االقتصادي" الموجودة على كل صفحات الویب المرتبطة بمنح االنتعاش االقتصادي ، أو عن طریق

 االتصال بـ   1200-828-802.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 

? Will information about my grant be released publicly 
 هل ستنشر المعلومات المتعلقة بمنحتي علنا؟

 
 نعم. یتطلب القانون 115 أن تقوم ACCD بنشر   التقریر إلى الهیئة التشریعیة في والیة فیرمونت في أو قبل 15 أغسطس
 وسوف یتضمن التقریر المبالغ الممنوحة وهویات المستفیدین من المنح الفردیة. ستتاح هذه المعلومات للجمهور. لن یتم نشر

 معلوماتك الضریبیة التي سوف ترسلها لدعم الطلب المقدم للهیئة التشریعیة أو للجمهور.
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
? Are there other COVID-19 grants available from other state agencies 

 هل هناك منح أخرى لـ COVID-19 متوفرة من وكاالت الوالیة األخرى؟
 نعم.

 إذا كنت تملك نشاًطا تجارًیا یجمع ضریبة الغرف والوجبات و / أو ضریبة المبیعات واالستخدام وتقدم التقاریر الضریبیة على
 أساس شهري أو ربع سنوي ، فقد تكون مؤهًال للحصول على منحة تدیرها مصلحة الضرائب.

 
 إذا كنت تعمل في مجال الزراعة ، أو إذا كان عملك یشحن الحلیب أو یعالجه اعتباًرا من 1 مارس 2020 ، فقد تكون مؤهًال

 للحصول على منحة إلدارتها من قبل وكالة الزراعة واألغذیة واألسواق.
 

 تمویل إضافي ألعمال الغابات، ومقدمي الرعایة الصحیة ، ومقدمي رعایة األطفال ، والمخیمات الصیفیة ، وبرامج ما بعد
 المدرسة ، والحكومات المحلیة ، ومنظمات اإلسكان ، والمالك. ستتم إدارة هذه البرامج من قبل وكاالت الدولة ذات الصلة

 وسیتوفر المزید من المعلومات حول كیفیة التقدیم قریًبا.



 
 قد تتلقى الشركات منحة واحدة فقط من أي من هذه المصادر.

 
 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة

 
Where can I find additional resources that may be available for my 
business to help with the economic downturn from COVID-19? 

 أین یمكنني العثور على موارد إضافیة قد تكون متاحة ألعمالي للمساعدة في االنكماش االقتصادي من
 COVID-19؟

 
 للحصول على أحدث المعلومات حول جمیع البرامج المتاحة على مستوى الوالیة، نوصي باالطالع بشكل متكرر علي

.COVID-19 Recovery Resource Centre المعلومات المتاحة علي الموقع  من 
 

 قائمة كاملة من األسئلة الشائعة
 


