المدينة  /القرية

Cumberland

برنامج منح االستقرار ألعمال المقاوالت الصغرى
تتقدم مدينة  /قرية
مع صندوق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمع ) (CDBGالتي قدمت من طرف  R.I.مكتب اإلسكان والتنمية المجتمع )(OHCD
)(HUD
بعرض لمنح القوى العاملة لتأهيل األعمال الصغرى أو المقاوالت الصغرى الذين
وأيضا دائرة الواليات المتحدة لإلسكان وتنمية الحضارية
تأثرا بشكل سلبي بكوفيد .19
األعمال المؤهلة :أنواع مع ينة من المقاوالت الصغرى مؤهلة  .تعرف المقاولة الصغرى بالمقاولة التجارية التي تتكون من خمسة موظفين أو أقل  ،و
واحد أو أكثر يملكون هذه المقاولة .
الدخل اإلجمالي السنوي العائلي لمالك المقاولة الصغرى قد ال يتجاوز عتبة المعمول به أسفله .بتركيز على حجم األسرة و المدينة أو القرية التي تعيش
فيها (ليس أين تقع مشاريعك).
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مدينة  /قرية اإلقامة
كل مجتمعات األخرى

يجب على المشاريع أن تتمثل بالمعايير األهلية التالية:
 .1أن تكون المقاولة الصغرى كما هو معرف به أعاله.
 . 2أن تكون مملوكة من طرف شخص أو أشخاص دو دخل متوسط أو ضعيف ( 80%من مساحة المتوسط الدخل ،بتركيزعلى حجم األسرة)
 . 3أن تكون كيان يستهدف الربح (الملكيات الفردية ،الشراكات ،المؤسسات  ،أو ) LLCs
 .4أن تملك منشأة فعلية في المدينة أوالقرية دفع الطلب
 . 5أن تقدم البضائع أو الخدمات لمختلف الزبناء.
 .6أن تكون دو سمعة جيدة داخل الوالية والمدينة /القرية
أ .أن تكون قد سددت حاليا كل الضرائب لغاية 2020 /3 /1
ب .رخصة تسجيل داخل الوالية صالحة وسارية المفعول ،إذا توفرت
ج .أن ال تكون طرفا في الدعاوى القضائية داخل الوالية أو المدينة /القرية
 .7أن تكون قادرا على توثيق فقدان الدخل ال يقل على  1,000دوالر بسبب كوفيد 19
 .8أن تكون قد أنشأت قبل 2019/1/1
 .9أن يكون إجمالي المداخل السنوية يفوق  25,000دوالر
 .10أن يكون لديك موظفين بما في ذالك المالك أو المالكين.
 .11أن ال تكون مدرج ضمن أنواع المشاريع المستبعدة ،كما هو التعديل ( أنظر أسفله)

الوثائق المطلوبة :يجب على أصحاب الطلبات تقديم استمارات الطلب ،و وثائق الدعم  ،بجانب نسخ طبق لألصل ل:
 °رخصة السياقة أو صورة من بطاقة التعريف مسلمة من الوالية.
 °الضرائب العائدة الفردية ألي راشد سبق له مألها بشكل منفصل ( 2018أو )2019
 °عائدات الضرائب الخاصة بالمشروع ( 2018أو )2019
 °نسخ من كشوف الرواتب الشهرية ألخر راتب وراتب الفترة المنتهية أثناء /قبل 2020/3/7
 °نسخ من اإلذاعات لفترة تأثير في ( 2020مثال مارس) ونفس الفترة في 2018,2019
مبالغ المنح :سوف تصرف  5,000دوالر عن طريق دفع المبلغ اإلجمالي الواحد للمقاولة الصغرى المقبولة والمؤهلة.
استخدام األموال :يمكن استخدم تمويل القوى العاملة في تغطية نفقات المشروع  ،كالكراء و الموظفين و المرافق.
ال يمكن استخدام التمويل المقاولة الصغرى في شراء أدوات أساسية ،كشراء الملكيات أو نشاطات البناء أو توسيع المشروع أو كسب التأييد.
أنواع المشاريع المستبعدة :أنواع المشاريع التالية مستبعدة من المشاركة في هدا البرنامج:
 °المشاريع ذات عالقة بالقنب الهندي،
 °المشاريع العقارية الكراء والشراء،
 °المشاريع المنزلية بدون موظفين،
 °المشاريع المملوكة من طرف شخص تحت سن 18
 °المشاريع ذات امتياز أو طابع تسلسلي،
 °محل الخمور ،
 °بائعي األسلحة /األسلحة النارية،
 °لوبيات،
 °أشخاص يشتغلون كاستشاريين /متعاقدين ويقدمون خدماتهم لجهة واحدة،
 °المشاريع المنزلية المقيدة ألرباب عمل دون سن 18
المقولة الصغرى التي يملكها طلبة فوق 18عموما غير مؤهلة ،باستثناء أن يكون الطالب المالك هو المصدر الوحيد لدعم المالي ألفراد ألسرة
األخرين.

من أجل إرشادات البرنامج كاملة وأليات تقديم الطلب ،المرجوا اإلتصال:
Glenn Modica, Town Planner
Cumberland Town Hall
45 Broad Street
Cumberland, RI 02864
gmodica@cumberlandri.org
401-728-2400 x146
https://www.cumberlandri.org/planning/

