
راهنمای برنامه و درخواست
22.07.08بازنگری در 

توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک 



.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 

نمای کلی برنامه

2

 California Nonprofit)هدف از برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
Performing Arts Grant ) تأمین کمک مالی به سازمان های هنرهای نمایشی واجد شرایط

.طبق تعریف این برنامه است تا به توسعه نیروی کار ترغیب شوند

ود کمک  هزینه های مالی این برنامه بر مبنای اولویت ورود به این برنامه با مبالغ خاص اعطا می ش

. دارد2019که این بستگی به درآمد ناخالص ساالنه متقاضی در سال مالیاتی 

:کمک های نقدی اعطا شده مبتنی بر این بخش فقط باید برای موارد زیر استفاده شود

هزینه های کارکنان از جمله هزینه های فیش حقوقی، مزایای مراقبت های بهداشتی، مرخصی1.

استعالجی، مرخصی پزشکی یا مرخصی زایمان و مبالغ حق بیمه؛

کمک ها یا پرداخت ها به سرویس متمرکز صدور فیش حقوقی؛2.

یا/؛ وهزینه های ناشی از جذب نیرو، آموزش، توسعه و سایر هزینه های مرتبط با منابع انسانی3.

.سایر هزینه های کارکرد یا تجهیزات کارکنان4.



تعاریف
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ثبت شده (3)(c)501یعنی یک نهاد غیرانتفاعی « سازمان ذیصالح غیرانتفاعی هنرهای نمایشی»

مطابقت داشته 12100.82بخش ( f)که با معیارهای کسب وکار کوچک واجد شرایط طبق زیربخش 

بر اساس گزارش . نباشد( دالر2,000,000)باشد و درآمد ناخالص آن بیش از دو میلیون دالر 

بقه بندی اظهارنامه مالیاتی یک نهاد غیرانتفاعی واجد شرایط ممکن است در یکی از کدهای سیستم ط

:صنعتی آمریکای شمالی باشد

.شرکت های نمایش تئاتر و کافه های نمایش-711110•

.شرکت های رقص-711120•

.گروه های موسیقی و هنرمندان-711130•

.  سایر شرکت های برگزارکننده هنرهای نمایشی-711190•

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 



الزامات تعیین صالحیت
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سازمان های هنرهای نمایشی غیرانتفاعی: منتقل الیه ها

ا واجد یک سازمان هنرهای نمایشی غیرانتفاعی باید حداقل با معیارهای زیر همخوانی داشته باشد ت

شرایط دریافت کمک هزینه مالی توسعه نیروی کار تحت برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی

:غیرانتفاعی کالیفرنیا باشد

:متقاضی یکی از شرایط زیر را داشته باشد1.

.i سازمان هنرهای نمایشی »مطابق با رهنمودهای برنامه مطابق تعریف یک

ی باشد یعنی متقاضی به عنوان یک نهاد غیر انتفاع« غیرانتفاعی واجد شرایط

501c(3)ثبت شده باشد که با معیارهای کسب وکار کوچک واجد شرایط متعاقب

قانون کالیفرنیا باشد، درآمد ناخالص ساالنه اش 12100.82از بخش ( f)زیربخش 

نباشد و در یکی از کدهای زیر از سیستم ( 2,000,000≥ )بیشتر از دو میلیون دالر 

:د باشدطبقه بندی صنعتی آمریکای شمالی مطابق با گزارش اظهارنامه مالیاتی این نها

.شرکت های نمایش تئاتر و کافه های نمایش-711110•

.شرکت های رقص-711120•

.گروه های موسیقی و هنرمندان-711130•

سایر شرکت های برگزارکننده هنرهای نمایشی؛ یا-711190•

.ii به عنوان حامی مالی برای نهادهایی عمل کند که با الزامات مطرح شده در زیربخش

1(i )فوق همخوانی داشته باشد؛ و

ن متقاضی و در این مورد حمایت مالی سازمان واجد شرایط تحت حمایت مالی متقاضی در ای2.

شروع به کار کرده باشد و همانطور که از مدارک رسمی 2019ژوئن 1ایالت قبل از 

یا سازمان غیرانتفاعی ذیصالح هنرهای نمایشی که نزد وزارت امور خارجه ایالت کالیفرن

.تنظیم شده است مشهود باشد

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 



.  ذیصالح منتقل الیه اعطا خواهد شدالیمبالغ کمک هزینه بر اساس درآمد ناخالص ساالنه سازمان هنرهای نمایشی غیرانتفاعی، یا اگر حامی مالی درکار است، سازمان حمایت شونده م

مبالغ: کمک هزینه ها
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.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 

کمک هزینه های مالی واجد شرایط
درآمد ناخالص ساالنه 

2019در سال مالیاتی 

دالر100,000تا 1,001دالر25,000

دالر1,000,000تا 100,001دالر50,000

دالر2,000,000تا 1,000,001دالر75,000



مدارک الزم
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، الزم است متقاضیان تمام اسناد الزم زیر را آپلودLendistryبرای مرور درخواست توسط 

:کنند

؛(از اینجا دانلود کنید)گواهی متقاضی 1.

مدرک شناسایی صادره از دولت؛2.

؛((3)(c)501)مدرک نشانگر وضعیت معاف از مالیات 3.

(:حداقل یکی از موارد زیر)مدرک نشانگر سازمان کسب وکار 4.

اساسنامه شرکت؛•

اساسنامه سازمان؛•

مجوز کسب وکار؛•

نام فرضی تجاری؛•

؛ و(2019سال 990نسخه ثبت شده و تغییرنیافتۀ اظهارنامه مالیاتی )مدرک اثبات درآمد 5.

(.حسب نیاز)توافق نامه حمایت مالی 6.

:نکات مهم در مورد آپلود مدارک

در صورت داشتن)ممکن است با ایمیل، تلفن و یا متن Lendistry. این فهرست کامل نیست1.

مدارک با شما تماس بگیرد تا برای تأیید اطالعاتی که در درخواست تان ثبت کرده اید( مجوز

.بیشتری درخواست کند

.ارائه شوندPDFتمام اسناد باید با قالب 2.

.مگابایت باشد15اندازه فایل باید کمتر از 3.

.باشد( +_()*&^%$#@!)نام فایل نمی تواند حاوی نویسه های خاص4.

.کنیددانلود و ذخیرهلطفاً قبل از پرکردن گواهی درخواست، آن را 5.

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 

https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf


نکاتی در ثبت درخواست



خود را بررسی کنیدکد : 1نکته شماره 

بقه بندی بر اساس گزارش اظهارنامه مالیاتی، متقاضیان واجد شرایط باید در یکی از کدهای سیستم ط

:صنعتی آمریکای شمالی باشند

شرکت های نمایش تئاتر و کافه های نمایش؛ –711110•

شرکت های رقص؛–711120•

گروه های موسیقی و هنرمندان؛ یا–711130•

.سایر شرکت های هنرهای نمایشی–711190•

:  خود، به آدرس روبرو برویدNAICSبرای بازبینی کد 

https://www.naics.com/search/  .

متقاضی، یا اگر حامی مالی درکار است، سازمان تحت حمایت مالی متقاضی که در حال حاضر 

ین دسته بندی می شود می تواند از طریق سند زیر تعی( NTEE)تحت کد طبقه بندی ملی نهادهای معاف 

NTEEتخصیص کدهای : برای شرکت آنها کدام استNAICSکند که مرتبط ترین کد 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/FARSI_CA_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


استفاده از آدرس ایمیل معتبر: 2نکته شماره 

خواست لطفاً دقت کنید که از آدرس ایمیل معتبری استفاده نمایید و از امالی صحیح آن در فرم در

.  اطمینان یابید

د ارسال اخبار جدید و راهنمایی های تکمیلی برای درخواستتان به آدرس ایمیلی که ارائه می کنی•

قابل شناسایی نیست و ممکن Lendistryبعضی از آدرس های ایمیل در سیستم . خواهد شد

.است منجر به تأخیر در مکاتبات مربوط به درخواست شما شود

وزرسانی اگر آدرس ایمیلی که در درخواستتان ثبت کردید نادرست یا نامعتبر است، لطفاً جهت به ر

.تماس بگیرید5320-759-866اطالعات خود با مرکز تماس ما به شماره 

اری ارائه درخواست های متعدد می تواند به عنوان کالهبرد. از ارائه درخواست جدید خودداری فرمایید

.  احتمالی شناسایی شود و در روند بازبینی درخواستتان خلل ایجاد کند

آدرس های ایمیل نامعتبر

:آدرس های ایمیل زیر در سیستم ما پذیرفته یا تشخیص داده نخواهد شد

@infoایمیل هایی که با 
info@mycompany.com: مثالشروع شود

noreply.com@یا contact.com@ایمیل هایی که با 
mycompany@contact.com: مثالتمام شود

mycompany@noreply.com: مثال

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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آماده سازی مدارک در قالب : 3نکته شماره 

د، مدارک باید موقع آپلود واضح باشن. در پورتال آپلود شودPDFفقط در قالب کلیه مدارک الزم باید 

.در راستای مستقیم همتراز شده باشند، و فاقد هرگونه پس زمینه مزاحم باشند

:نکات مهم در مورد آپلود مدارک

مدرک شناسایی صادره از دولت را می توان هم در )ارائه شوند PDFکلیه مدارک باید با قالب 1.

(.ارائه کردJPEGو هم PDFقالب 

.مگابایت باشد15اندازه فایل باید کمتر از 2.

.باشد( +_()*&^%$#@!)نام فایل نمی تواند حاوی نویسه های خاص 3.

.اگر فایلتان با گذرواژه محافظت شده است، باید آن را وارد کنید4.

اسکنر ندارید؟

.توصیه می کنیم پس از دانلود، از برنامه های رایگان اسکن با موبایل استفاده نمایید

آپلود صحیح: نمونه

آپلود نادرست: نمونه

Genius Scan
Apple |برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

Android |برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

Adobe Scan
Apple |برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

Android |برای دانلود روی اینجا کلیک کنید

!

.مدرک واضح است و درست همتراز شده است

.مدرک درست همتراز نشده است1.

ه پس زمین)مدرک جلوی یک پنجره گرفته شده است 2.

.و یک دست در عکس دیده می شود( شلوغ

12

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


استفاده از : 4نکته شماره 

Google Chromeبرای اینکه بهترین عملکرد را تجربه کنید، لطفاً طی کل فرآیند درخواست از 
. استفاده نمایید

ه خطاهایی مرورگرهای دیگر ممکن است از رابط کاربری ما پشتیبانی نکنند و همین می تواند منجر ب

.در درخواستتان شود

ندارید، به مراجعه به آدرس Google Chromeاگر روی دستگاهتان 

https://www.google.com/chrome/می توانید آن را رایگان دانلود کنید  .

:انجام دهیدGoogle Chromeقبل از اینکه درخواستتان را شروع کنید، لطفاً موارد زیر را در 

(Clear Your Cache)پاک کردن حافظه پنهان 1.

(Use Incognito Mode)استفاده از حالت ناشناس 2.

(Disable Pop-Up Blocker)غیرفعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپر 3.

پاک کردن حافظه پنهان 

(Clear Your Cache)

فاده داده های حافظه پنهان اطالعاتی است که از وب سایت ها یا فرم های درخواستی که قبالً است

کرده اید ذخیره شده است و عمدتاً برای این است که با اشاعۀ خودکار اطالعات شما، سرعت

با این حال، داده های حافظه پنهان ممکن است اطالعاتی . مرور در وب را برایتان افزایش دهد

این .قدیمی نظیر گذرواژه های قبلی یا اطالعاتی که قبالً به غلط وارد کرده اید را شامل شود

مال می تواند خطاهایی را در درخواست شما ایجاد کند و منجر گردد که درخواستتان به خاطر احت

.کالهبرداری پرچم گذاری شود

استفاده از حالت ناشناس 

(Use Incognito Mode)

 ً حالت ناشناس به شما این امکان را می دهد که اطالعات را به نحوی محرمانه وارد کنید و ضمنا

.از به خاطر ماندن یا قرار گرفتن داده ها در حافظه پنهان جلوگیری می کند

ر غیرفعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپ

(Disable Pop-Up Blocker)

ه ارائه فرم درخواست ما شامل پیام های متعددی از نوع باالپر است که برای تأیید صحت اطالعاتی ک

Google Chromeبرای دیدن این پیام ها باید مسدودکنندۀ باالپر را در . می کنید بکار می رود
.غیرفعال کنید

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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https://www.google.com/chrome/


(نحوه پاک کردن حافظه پنهان 

1مرحله 

باز کنید، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت Google Chromeیک پنجره جدید در 

.  بروید( Settings)« تنظیمات»راست کلیک کنید و سپس به 

2مرحله 

بروید و سپس گزینه ( Privacy and Security)« حریم خصوصی و امنیت»به قسمت 

.را انتخاب کنید( Clear Browsing Data)« پاک کردن داده های وب گردی»

3مرحله 

.را انتخاب کنید( Clear Data)« پاک کردن داده ها»گزینه 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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نحوه استفاده از حالت ناشناس

1مرحله 

پنجره »روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت راست مرورگرتان کلیک کنید، و سپس گزینه 

.را انتخاب کنید( New Incognito window)« ناشناس جدید

2مرحله

در کل فرآیند ثبت . را باز خواهد کردGoogle Chromeمرورگرتان یک پنجره جدید از 

.درخواست، از حالت ناشناس استفاده کنید

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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نحوه غیرفعال کردن مسدودکنندۀ صفحات باالپر

1مرحله 

باز کنید، روی سه نقطۀ واقع در گوشۀ باال سمت Google Chromeیک پنجره جدید در 

.  بروید( Settings)« تنظیمات»راست کلیک کنید و سپس به 

2مرحله 

بروید و سپس گزینه ( Privacy and Security)« حریم خصوصی و امنیت»به قسمت 

.را انتخاب کنید( Site Settings)« تنظیمات سایت»

3مرحله 

.  را انتخاب کنید( Pop-up and Redirects)« پنجره های باالپر و تغییر مسیر»گزینه 

«  مجاز»به ( Blocked)« مسدود»روی دکمه کلیک کنید تا آبی شود و حالت آن از 

(Allowed )تغییر یابد.

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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روند ثبت درخواست



شرکای ما

متشکل از وام دهندگان مأموریت محور و ارائه دهندگان کمک های مشاوره ای وLendistryشرکای 

امل اینها ش.  فنی به کسب وکارهای کوچک است تا به موفقیت شما و کسب وکارتان کمک شود

ش کمک های بسیاری از مراکز تجاری کوچک می شود که تحت حمایت ایالت کالیفرنیا هستند و گستر

.فنی برای گروه های تجاری محروم را اولویت کارشان قرار می دهند

ر پورتال برای دریافت کمک بیشتر در رابطه با آگاهی از ضوابط برنامه، ارائه درخواست، پیمایش د

Lendistryراشرکافقط یکی ازلطفاً . و موارد دیگر می توانید به یکی از شرکای ما مراجعه کنید

د ارائه درخواست های متعدد می توان. انتخاب کنید تا از ارائه درخواست تکراری جلوگیری شود

.  ندبه عنوان کالهبرداری احتمالی شناسایی شود و در روند بازبینی درخواستتان خلل ایجاد ک

ای برای کسب اطالعات بیشتر درمورد شرکای ما و نحوه کمک رسانی آنها در ثبت درخواست بر

:، به آدرس ذیل مراجعه نمایید«برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا»

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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محل ارائه درخواست

برای درخواست کمک هزینه، لطفاً به وب سایت برنامه ما به آدرس 

https://canonprofitperformingarts.com/مراجعه فرمایید.

.  را از منو انتخاب کنید( Apply)« ثبت درخواست»برای شروع درخواست جدید، گزینه 1.

را به عنوان مرجع 22صفحه )هدایت خواهید شد Lendistryشما به پورتال ثبت درخواست 

(.  مالحظه فرمایید

Lendistry »(Lendistry'sپورتال »با کلیک روی 2. Portal ) می توانید هرزمان که

.خواستید به درخواستتان دسترسی یابید و آن را مدیریت کنید

وجود دارد در وب سایت برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا نیز منابع متعددی

:این منابع عبارتند از. که به هدایت شما در کل روند ثبت درخواست کمک می کند

رهنمودهای مربوط به برنامه•

راهنمای برنامه و درخواست•

دانلود گواهی درخواست•

فهرست شرکا و وبینارها•

شماره تلفن مرکز تماس و ساعات پاسخگویی آن•

ویدئوهایی بنا به تقاضا•

سؤاالت متداول•

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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ایجاد حساب در پورتال

برای اینکه بتوانید یک درخواست جدید را شروع کنید، ابتدا باید یک حساب در پورتال

Lendistryایجاد نمایید  .

Lendistryنحوه ایجاد حساب در پورتال 

1مرحله 

.کلیک کنید( Apply now)« ثبت درخواست»برای ایجاد حساب، روی 

2مرحله 

اطالعات ایمیل و گذرواژه ای که اینجا ثبت می کنید. آدرس ایمیل و شماره تلفنتان را ثبت کنید

، بنابراین بسیار مهم است که آنها را جاییورود به حسابتان برای این پورتال خواهد بود

.نیدهمچنین در این قسمت الزم است یک شماره همراه واقعی و فعال نیز وارد ک. یادداشت کنید

3مرحله 

ت حساب به متن به شما ارسال خواهد شد، که برای تکمیل فرآیند ثب/ازطریق پیامککد تأیید یک 

د، برای حفاظت از حریم خصوصی خود و اطالعاتی که ارائه می کنی. آن احتیاج خواهید داشت

ینترنت و تعرفه مصرف ا. هربار که بخواهید وارد پورتال شوید یک کد تأیید نیز الزم خواهد بود

.پیامک ممکن است اعمال شود

2

ت ایمیل و شماره تلفنتان را ثب

.کنید

پیامک کردیم5555-555-1555+ما یک کد تأیید به شماره 

3

.کد تأیید را وارد کنید

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
18

1



انتخاب یک فرم درخواست

ا ایجاد کردید، به داشبورد پورتال منتقل خواهید شد تLendistryبعد از اینکه حسابی در پورتال 

.یک فرم درخواست انتخاب کنید

(  رجوع کنید3به تعاریف مندرج در صفحه )سازمان های ذیصالح غیرانتفاعی هنرهای نمایشی 

برنامه »می توانند فرم درخواست را خودشان یا به واسطه یک حامی مالی برای عضویت در 

.  ارائه کنند« کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا

برای اگر شما یک حامی مالی هستید که با وکالت از یک سازمان ذیصالحِ تحت حمایت مالی1.

ک ثبت درخواست برای ی»دریافت کمک هزینه درخواست می دهید، از فرم درخواستی با نام

 Apply for Another)« سازمان غیرانتفاعی دیگر در جایگاه یک حامی مالی
Nonprofit Organization as a Fiscal Sponsor )استفاده کنید.

، اگر یک سازمان ذیصالح یا حامی مالی هستید که برای سازمان خودتان درخواست می دهید2.

از فرم درخواستی با نام 

(  Apply for Your Own Nonprofit)« ثبت درخواست برای نهاد غیرانتفاعی خود»

.استفاده کنید

:نکته مهم

حامیان مالی می توانند درخواست های متعددی ارائه کنند؛ اما سازمان های تحت حمایت مالی •

ارائه درخواست های متعدد برای تنها یک . هرکدام فقط مجاز به ارائه یک درخواست هستند

ند سازماِن تحت حمایت مالی می تواند به عنوان کالهبرداری احتمالی شناسایی شود و در رو

.  بازبینی درخواستتان خلل ایجاد کند

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
19

1

2

1

2



ثبت درخواست در جایگاه حامی مالی



مشخصات مسئول : 1بخش 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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جزئیات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری اپرسش و پاسخ مربوط به افش یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

اطالعات مسئول شرکت حامی مالی

نام کوچک مسئول•

نام خانوادگی مسئول•

.(ثبت کردید استفاده کنیدLendistryلطفاً از ایمیلی که برای پورتال )ایمیل •

(  صندوق پستی پذیرفته نیست)نشانی محل سکونت 1سطر •

(  صندوق پستی پذیرفته نیست)نشانی محل سکونت 2سطر •

شهر محل سکونت•

ایالت محل سکونت•

زیپ کد محل سکونت•

تاریخ تولد مسئول•

1(ITINیا SSN)مسئول ITINشماره تأمین اجتماعی یا •

ِسمت/عنوان•

2شریک ارجاع دهنده•

3نژاد متقاضی•

3جنسیت•

3قومیت متقاضی•

ثبت کردید Lendistryلطفاً از شماره تلفنی که برای پورتال )شماره تلفن ارجح مسئول •

.(استفاده کنید

4رضایت نسبت به برقراری تماس یا ارسال پیامک به صورت خودکار•

.الزامی استOFACبرای اطمینان از عدم قرار داشتِن متقاضی در لیست 1
.شریک ارجاع دهنده ای که انتخاب می کنید اثری روی روند بازبینی درخواستتان نخواهد داشت2
.پاسخ هایتان اثری روی روند بازبینی درخواستتان نخواهد داشت3
.متن طی روند بازبینی هستید، این کادر را عالمت بزنید/اگر مایل به دریافت اخبار جدید مربوط به درخواستتان ازطریق پیامک4



1اطالعات کسب وکار : 2بخش 

از سازمان حامی مالی تان برایمان بگویید

نام حقوقی تجاری حامی مالی•

(اگر مصداق دارد)« DBA»/انجام امور تجاری به عنوان •

دارد؟EINآیا کسب وکار شما •

o ،اگر داردEINخود را وارد کنید.

(لطفاً آدرس فیزیکی کسب و کار را وارد کنید)آدرس محل کار1سطر •

(لطفاً آدرس فیزیکی کسب و کار را وارد کنید)آدرس محل کار2سطر •

شهر محل کسب وکار•

ایالت محل کسب وکار•

کد پستی محل کسب وکار•

شماره تلفن محل کسب وکار•

آیا کسب وکار انتفاعی هستید یا غیرانتفاعی؟•

نوع نهاد کسب وکار•

ایالت محل تأسیس•

تاریخی که سازمان حامی مالی تأسیس شد •

(اگر مصداق دارد)وب سایت تجاری •

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری پرسش و پاسخ مربوط به افشا یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست



مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری پرسش و پاسخ مربوط به افشا یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

2اطالعات کسب وکار : 3بخش 

(می گویند« حمایت شونده»که به آن )سازمان غیرانتفاعی تحت حمایت مالی 

نام حقوقی سازمان حمایت شونده•

حمایت شوندهEINشماره •

تاریخی که سازمان حمایت شونده تأسیس شد•

استفاده اصلی از وجوه برای حمایت شونده•

مبلغ درخواست شده ازسوی حمایت شونده•

این باید با اظهارنامه مالیاتی )2019رسیدهای ناخالص ساالنه حمایت شونده برای سال •

(حمایت شونده تطابق داشته باشد

این باید با اظهارنامه مالیاتی )2020رسیدهای ناخالص ساالنه حمایت شونده برای سال •

(حمایت شونده تطابق داشته باشد

آیا این کمک هزینه فرصت های شغلی جدیدی برای حمایت شونده ایجاد خواهد کرد؟•

داشت 2020تعداد کارکنان تمام وقتی که سازمان حمایت شونده در سال •

داشت2020تعداد کارکنان نیمه وقتی که سازمان حمایت شونده در سال •

داشت2020تعداد مشاغل تمام وقتی که سازمان حمایت شونده در سال •

حفظ شد2020تعداد مشاغلی که در سازمان حمایت شونده در سال •

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری اپرسش و پاسخ مربوط به افش یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

اطالعات آماری: 4بخش 

درمورد حمایت شونده تان بیشتر برایمان بگویید

مبنای مشتریان حمایت شونده چه کسانی هستند؟•

حمایت شونده NAICSکد •

آیا سازمان حمایت شونده تحت مالکیت زنان است؟•

آیا سازمان حمایت شونده تحت مالکیت کهنه سربازان است؟•

آیا سازمان حمایت شونده تحت مالکیت ازکارافتادگان است؟•

آیا سازمان حمایت شونده نوعی نمایندگی است؟•

آیا سازمان حمایت شونده در مناطق روستایی واقع شده است؟ •

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری اپرسش و پاسخ مربوط به افش یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

پرسش و پاسخ مربوط به افشا: 5بخش 

ه این اطالعات مربوط ب)چند پرسش دیگر برای کمک به تعیین صالحیت سازمان حمایت شونده 

(.حمایت شونده است
آیا از زمان تاریخ درخواست، سازمان حمایت شونده شما باز است و کار می کند؟•

چند ماه فعال بود؟ 2020حمایت شونده در سال •

یت آیا حمایت شونده از قوانین، مقررات، اصول و الزامات فدرال، ایالتی و محلی به طور قابل مالحظه ای تبع•

می کند؟

ت کرده آیا حمایت شونده کسب وکار خود را نزد اداره ثبت تراست های خیریه وزارت دادگستری کالیفرنیا ثب•

است؟

ح تعویق آیا حمایت شونده مبلغی بابت مالیات های فدرال، ایالتی یا محلی بدهکار است و طرح بازپرداخت یا طر•

تأییدشده ای ندارد یا با مقامات وصول مالیات فدرال، ایالتی و محلی وارد توافق نامه ای نشده است؟

ورت یا سازمان تحت حمایت مالی متعلق به متقاضی در ص—آیا هیچ یک از مأمورین یا اعضای هیئت متقاضی •

در عرض سه سال مأمور یا عضو هیئت مذکور قبالً محکوم شده است یا حکم مدنی علیه او صادر—مصداق

از جمله تعلیق )شده است، یا نوعی از تعلیق مجازات و التزام برای او در پی موارد ذیل اقامه شده است 

ارتکاب کالهبرداری یا عمل مجرمانه مرتبط با حصول یا سعی در حصول یا( i(: )مجازات قبل از صدور حکم

تخطی از قوانین ضد ( ii)یا قراردادی تحت معامله عمومی، ( فدرال، ایالتی یا محلی)انجام معامله عمومی 

ارتکاب اختالس، دزدی، جعل، رشوه، تقلب یا تخریب سوابق، اظهارات( iii)تراست یا تدارکات فدرال یا ایالتی 

یا سازمان تحت —آیا هیچ یک از مأمورین یا اعضای هیئت متقاضی( b)دروغین یا دریافت اموال مسروقه؛ یا 

لی در حال حاضر علیه آنها اعالم جرم شده است یا به شک—حمایت مالی متعلق به متقاضی در صورت مصداق

مرده شده ذیل بدلیل ارتکاب جرایم برش( فدرال، ایالتی یا محلی)دیگر اتهام جزایی یا مدنی توسط یک نهاد دولتی 

فوق به او وارد شده است؟( a)مورد 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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تأیید مدرک شناسایی: 6بخش 

آپلود تصویر یکی از از طریق Personaبا استفاده از در این بخش، الزم است هویت خود را 

جهز به همچنین الزم است با استفاده از یک دستگاه م. مدارک شناسایی صادره از دولت تأیید کنید

.  دوربین جلو، یک سلفی از خود بگیرید

Persona چیست؟

Persona یک پلتفرم شخص ثالث است که توسطLendistry در پیشگیری از کالهبرداری و

امکان می دهد تا هویت فرد تأیید شود Lendistryبه Personaپلتفرم . کاهش آن استفاده می شود

قطه ای و و با مقایسه خودکار سلفی شخص با عکس کارت شناسایی به کمک بررسی های مرکب سه ن

.بیومتریک در تشخیص تصویر زنده، از جعل هویت جلوگیری کند

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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اطالعات بانکی حامی مالی: 7بخش 

چرا به اطالعات بانکی شما نیاز است؟

Lendistry از یک فناوری شخص ثالث(Plaid ) برای ایجاد انتقال هایACH با متصل کردن

Lendistryحساب های بانک ها یا اتحادیه اعتباری در ایاالت متحده به برنامه ای مثل پورتال 
ی گذارد شخص ثالث اطالعات شخصی تان را بدون کسب اجازه از شما به اشتراک نم. استفاده می کند

از این فناوری فقط برای Lendistry. و آنها را به شرکت های خارجی نمی فروشد یا اجاره نمی دهد

.  تأیید صورت حساب های بانکی شما استفاده می کند

نده قابل این روش در اعتبارسنجی بانکی ارجحیت دارد ولی اگر مؤسسه بانکی شما از طریق ارائه ده

ا در این حالت، می توانید با برقراری تماس ب. دسترس نباشد، این روش همیشه عمل نخواهد کرد

Lendistry حساب بانکی خود را تأیید کنید5320-759-866با استفاده از شماره  .

مؤسسه بانکی خود را پیدا .برویدPlaidبه 

.کنید

د وارد حساب بانکی آنالین خو

.شوید

ید مجوز دسترسی را تأی

.کنید

1234
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آپلود مدارک: 8بخش 

1مرحله 

.تا محل فایل سند را در دستگاه پیدا کنیدنماد آپلودرا انتخاب کنید

2مرحله 

را از منوی کشویی با عنوان ( YES)« بلی»اگر از فایل به کمک رمز عبور حفاظت شده است، 

ل اگر از فای. انتخاب کنید و گذرواژه فایل را وارد نمایید« با گذرواژه حفاظت شده است؟»

.را انتخاب کنید( NO)« خیر»به کمک گذرواژه حفاظت نشده است، 

3مرحله 

(  Requested)« درخواست شده»وضعیت باید از      

.تغییر کند( Submitted)« ارسال شده»به     

4مرحله 

.  مراحل باال را تکرار کنید تا زمانی که همه اسناد آپلود شوند

اگر از فایل به کمک گذرواژه حفاظت

را ( YES)بلینشده است، گزینه 

.انتخاب کنید

اگر فایل گذرواژه ندارد، گزینه 

.را انتخاب کنید( No)خیر 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مرور درخواست قبل از تحویل: 9بخش 

ست باید به منظور تحویل درخوا. قبل از تحویل درخواست، شما می توانید پاسخ هایتان را مرور کنید

:این بخش ها عبارتند از. آن را کامل کنیدتمام بخش های 

پر کردن تمام فیلدهای فرم درخواست؛•

آپلود تمام اسناد مورد نیاز؛ •

تأیید حساب بانکی خود؛ و•

.تأیید هویت خود•

مرور درخواستتان

 I have)« نیاز به ویرایش دارم»اگر نیاز به ویرایش درخواستتان دارید، روی گزینه 1.
some edits)کلیک کنید و خطاها را اصالح کنید.

.شرایط و ضوابط را مطالعه کنید، سپس با عالمت زدن کادر، موافقت خود را اعالم کنید2.

ه اگر مایل هستید درخواست خود را در زمان دیگری مرور کنید و تحویل دهید، روی گزین3.

.  کلیک کنید( Save and Come Back Later)« ذخیره و مراجعه در فرصتی دیگر»

در. می توانید هر موقع خواستید به پورتال وارد شوید و درخواست خود را مدیریت کنید

العات پورتال، می توانید درخواست خود را تمام کرده و تکمیل کنید، اسناد را آپلود کنید، اط

.بانکی تان را مرتبط کنید و بروزرسانی های وضعیت را بررسی کنید

ط پس از اینکه درخواست خود را مرور کردید و تأیید کردید که تمام اطالعات واردشده توس4.

پس. کلیک کنید تا درخواست تحویل داده شود( Submit)« تحویل»شما صحیح است، روی 

.از تحویل درخواست، دیگر نمی توانید پاسخ های تان را ویرایش کنید

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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تحویل درخواست

noreply@lendistry.comبرای تأیید اینکه درخواست شما دریافت شده است، از آدرس 
Lendistryاگر نیاز به اطالعات یا اسناد بیشتری باشد، . یک ایمیل تأییدیه دریافت خواهید کرد

د تا با شما ارتباط برقرار کن( در صورت داشتن مجوز)یا پیامک /ممکن است با ایمیل، تلفن و

آماده است تا به شما در آگاهی از اطالعات Lendistry. اطالعاتی که تحویل داده اید را تأیید کند

.تجاری موردنیاز و نحوه آپلود مدارک کمک کند

اگر پس از . می آیدnoreply@lendistry.comاز آدرس Lendistryایمیل های تأییدیه 

کنید که تحویل درخواست خود ایمیل تأییدیه دریافت نکردید، لطفاً پوشه هرزنامه خود را بررسی

دریافت کرده اید یا نه؛ ضمناً آدرس ایمیل را به noreply@lendistry.comببینید ایمیلی از 

.فهرست ارسال کنندگان قابل اعتماد حساب ایمیل خود بیافزایید

.را در نوار جستجوی خود قرار دهید« Lendistry»: نکته

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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ثبت درخواست برای نهاد غیرانتفاعی خود



مشخصات مسئول : 1بخش 

اطالعات مأمور شرکت

نام کوچک مسئول•

نام خانوادگی مسئول•

.(ثبت کردید استفاده کنیدLendistryلطفاً از ایمیلی که برای پورتال )ایمیل •

(  صندوق پستی پذیرفته نیست)نشانی محل سکونت 1سطر •

(  صندوق پستی پذیرفته نیست)نشانی محل سکونت 2سطر •

شهر محل سکونت•

ایالت محل سکونت•

زیپ کد محل سکونت•

تاریخ تولد مسئول•

1(ITINیا SSN)مسئول ITINشماره تأمین اجتماعی یا •

ِسمت/عنوان•

2شریک ارجاع دهنده•

3نژاد متقاضی•

3جنسیت•

3قومیت متقاضی•

ثبت کردید Lendistryلطفاً از شماره تلفنی که برای پورتال )شماره تلفن ارجح مسئول •

.(استفاده کنید

4رضایت نسبت به برقراری تماس یا ارسال پیامک به صورت خودکار•

.الزامی استOFACبرای اطمینان از عدم قرار داشتِن متقاضی در لیست 1
.شریک ارجاع دهنده ای که انتخاب می کنید اثری روی روند بازبینی درخواستتان نخواهد داشت2
.پاسخ هایتان اثری روی روند بازبینی درخواستتان نخواهد داشت3
.متن طی روند بازبینی هستید، این کادر را عالمت بزنید/اگر مایل به دریافت اخبار جدید مربوط به درخواستتان ازطریق پیامک4

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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1اطالعات کسب وکار : 2بخش 

از سازمان خود برایمان بگویید

نام حقوقی تجاری•

(اگر مصداق دارد)« DBA»/انجام امور تجاری به عنوان •

دارد؟EINآیا کسب وکار شما •

o ،اگر داردEINخود را وارد کنید.

(لطفاً آدرس فیزیکی کسب و کار را وارد کنید)آدرس محل کار1سطر •

(لطفاً آدرس فیزیکی کسب و کار را وارد کنید)آدرس محل کار2سطر •

شهر محل کسب وکار•

ایالت محل کسب وکار•

کد پستی محل کسب وکار•

شماره تلفن محل کسب وکار•

آیا کسب وکار انتفاعی هستید یا غیرانتفاعی؟•

نوع نهاد کسب وکار•

ایالت محل تأسیس•

تاریخی که سازمان حامی مالی تأسیس شد •

(اگر مصداق دارد)وب سایت تجاری •

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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2اطالعات کسب وکار : 3بخش 

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

استفاده اصلی از کمک هزینه•

مبلغ درخواست شده•

این باید با اظهارنامه مالیاتی شما تطابق داشته )2019رسیدهای ناخالص ساالنه برای سال •

(باشد

این باید با اظهارنامه مالیاتی شما تطابق داشته )2020رسیدهای ناخالص ساالنه برای سال •

(باشد

آیا این کمک هزینه فرصت های شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد؟•

داشت2020تعداد کارکنان تمام وقتی که کسب وکار شما در سال •

داشت 2020تعداد کارکنان نیمه وقتی که کسب وکار شما در سال •

2020تعداد مشاغل ایجاد شده برای کسب وکار شما در سال •

2020تعداد مشاغل حفظ شده برای کسب وکار شما در سال •

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری پرسش و پاسخ مربوط به افشا یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

اطالعات آماری: 4بخش 

از شرکت خود برایمان بگویید

پایگاه مشتریان شما چه کسانی هستند؟•

NAICSکد •
با مالکیت زنان؟•

با مالکیت کهنه سربازان؟ •

با مالکیت ازکارافتادگان؟ •

دارای نمایندگی؟ •

روستایی؟•

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری پرسش و پاسخ مربوط به افشا یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

پرسش و پاسخ مربوط به افشا: 5بخش 

چند سؤال دیگر برای کمک به تعیین صالحیت شما 
آیا از زمان تاریخ درخواست، کسب وکار شما باز است و کار می کند؟•

چند ماه فعال بودید؟2020در سال •

آیا از قوانین، مقررات، اصول و الزامات فدرال، ایالتی و محلی به طور قابل مالحظه ای تبعیت می کنید؟•

آیا کسب وکار خود را نزد اداره ثبت تراست های خیریه وزارت دادگستری کالیفرنیا ثبت کرده اید؟ •

أیید شده ای آیا مبلغی بابت مالیات های فدرال، ایالتی یا محلی بدهکار هستید و طرح بازپرداخت یا طرح تعویق ت•

ندارید، یا توافقی با مقامات وصول مالیات فدرال، ایالتی و محلی صورت نداده اید؟

•«(a ) در یا سازمان تحت حمایت مالی متعلق به متقاضی—آیا هیچ یک از مأمورین یا اعضای هیئت متقاضی

او در عرض سه سال مأمور یا عضو هیئت مذکور قبالً محکوم شده است یا حکم مدنی علیه—صورت مصداق

لیق از جمله تع)صادر شده است، یا نوعی از تعلیق مجازات و التزام برای او در پی موارد ذیل اقامه شده است 

ارتکاب کالهبرداری یا عمل مجرمانه مرتبط با حصول یا سعی در حصول یا( i(: )مجازات قبل از صدور حکم

تخطی از قوانین ضد ( ii)یا قراردادی تحت معامله عمومی، ( فدرال، ایالتی یا محلی)انجام معامله عمومی 

ارتکاب اختالس، دزدی، جعل، رشوه، تقلب یا تخریب سوابق، اظهارات( iii)تراست یا تدارکات فدرال یا ایالتی 

یا سازمان تحت —آیا هیچ یک از مأمورین یا اعضای هیئت متقاضی( b)دروغین یا دریافت اموال مسروقه؛ یا 

لی در حال حاضر علیه آنها اعالم جرم شده است یا به شک—حمایت مالی متعلق به متقاضی در صورت مصداق

مرده شده ذیل بدلیل ارتکاب جرایم برش( فدرال، ایالتی یا محلی)دیگر اتهام جزایی یا مدنی توسط یک نهاد دولتی 

«فوق به او وارد شده است؟( a)مورد 

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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تأیید مدرک شناسایی: 6بخش 

آپلود تصویر یکی از از طریق Personaبا استفاده از در این بخش، الزم است هویت خود را 

جهز به همچنین الزم است با استفاده از یک دستگاه م. مدارک شناسایی صادره از دولت تأیید کنید

.  دوربین جلو، یک سلفی از خود بگیرید

Persona چیست؟

Persona یک پلتفرم شخص ثالث است که توسطLendistry در پیشگیری از کالهبرداری و

امکان می دهد تا هویت فرد تأیید شود Lendistryبه Personaپلتفرم . کاهش آن استفاده می شود

قطه ای و و با مقایسه خودکار سلفی شخص با عکس کارت شناسایی به کمک بررسی های مرکب سه ن

.بیومتریک در تشخیص تصویر زنده، از جعل هویت جلوگیری کند

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
37



مشخصات مالک 1-اطالعات کسب وکار  2-اطالعات کسب وکار  اطالعات آماری اپرسش و پاسخ مربوط به افش یتأیید مدرک شناسای اطالعات بانکی آپلود مدارک ثبت درخواست

اطالعات بانکی: 7بخش 

چرا به اطالعات بانکی شما نیاز است؟

Lendistry از یک فناوری شخص ثالث(Plaid ) برای ایجاد انتقال هایACH با متصل کردن

Lendistryحساب های بانک ها یا اتحادیه اعتباری در ایاالت متحده به برنامه ای مثل پورتال 
ی گذارد شخص ثالث اطالعات شخصی تان را بدون کسب اجازه از شما به اشتراک نم. استفاده می کند

از این فناوری فقط برای Lendistry. و آنها را به شرکت های خارجی نمی فروشد یا اجاره نمی دهد

.  تأیید صورت حساب های بانکی شما استفاده می کند

نده قابل این روش در اعتبارسنجی بانکی ارجحیت دارد ولی اگر مؤسسه بانکی شما از طریق ارائه ده

ا در این حالت، می توانید با برقراری تماس ب. دسترس نباشد، این روش همیشه عمل نخواهد کرد

Lendistry حساب بانکی خود را تأیید کنید5320-759-866با استفاده از شماره  .

.برویدPlaidبه 

1

مؤسسه بانکی خود را پیدا 

.کنید

2

وارد حساب بانکی آنالین 

.خود شوید

3

مجوز دسترسی 

.را تأیید کنید

4

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
38



آپلود مدارک: 8بخش 

1مرحله 

.تا محل فایل سند را در دستگاه پیدا کنیدنماد آپلودرا انتخاب کنید 

2مرحله 

را از منوی کشویی با عنوان ( YES)« بلی»اگر از فایل به کمک رمز عبور حفاظت شده است، 

ل اگر از فای. انتخاب کنید و گذرواژه فایل را وارد نمایید« با گذرواژه حفاظت شده است؟»

.را انتخاب کنید( NO)« خیر»به کمک گذرواژه حفاظت نشده است، 

3مرحله 

(  Requested)« درخواست شده»وضعیت باید از      

.تغییر کند( Submitted)« ارسال شده»به     

4مرحله 

.  مراحل باال را تکرار کنید تا زمانی که همه اسناد آپلود شوند

اگر از فایل به کمک گذرواژه حفاظت

را ( YES)بلینشده است، گزینه 

.انتخاب کنید

اگر فایل گذرواژه ندارد، گزینه 

.را انتخاب کنید( No)خیر 
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مرور درخواست قبل از تحویل: 9بخش 

ست باید به منظور تحویل درخوا. قبل از تحویل درخواست، شما می توانید پاسخ هایتان را مرور کنید

:این بخش ها عبارتند از. آن را کامل کنیدتمام بخش های 

پر کردن تمام فیلدهای فرم درخواست؛•

آپلود تمام اسناد مورد نیاز؛ •

تأیید حساب بانکی خود؛ و•

.تأیید هویت خود•

مرور درخواستتان

 I have)« نیاز به ویرایش دارم»اگر نیاز به ویرایش درخواستتان دارید، روی گزینه 1.
some edits )کلیک کنید و خطاها را اصالح کنید.

.شرایط و ضوابط را مطالعه کنید، سپس با عالمت زدن کادر، موافقت خود را اعالم کنید2.

ه اگر مایل هستید درخواست خود را در زمان دیگری مرور کنید و تحویل دهید، روی گزین3.

.  کلیک کنید( Save and Come Back Later)« ذخیره و مراجعه در فرصتی دیگر»

در. می توانید هر موقع خواستید به پورتال وارد شوید و درخواست خود را مدیریت کنید

العات پورتال، می توانید درخواست خود را تمام کرده و تکمیل کنید، اسناد را آپلود کنید، اط

.بانکی تان را مرتبط کنید و بروزرسانی های وضعیت را بررسی کنید

ط پس از اینکه درخواست خود را مرور کردید و تأیید کردید که تمام اطالعات واردشده توس4.

.  کلیک کنید تا درخواست تحویل داده شود( Submit)« تحویل»شما صحیح است، روی 

.پس از تحویل درخواست، دیگر نمی توانید پاسخ های تان را ویرایش کنید
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تحویل درخواست

noreply@lendistry.comبرای تأیید اینکه درخواست شما دریافت شده است، از آدرس 
Lendistryاگر نیاز به اطالعات یا اسناد بیشتری باشد، . یک ایمیل تأییدیه دریافت خواهید کرد

د تا با شما ارتباط برقرار کن( در صورت داشتن مجوز)یا پیامک /ممکن است با ایمیل، تلفن و

آماده است تا به شما در آگاهی از اطالعات Lendistry. اطالعاتی که تحویل داده اید را تأیید کند

.تجاری موردنیاز و نحوه آپلود مدارک کمک کند

اگر پس از . می آیدnoreply@lendistry.comاز آدرس Lendistryایمیل های تأییدیه 

کنید که تحویل درخواست خود ایمیل تأییدیه دریافت نکردید، لطفاً پوشه هرزنامه خود را بررسی

دریافت کرده اید یا نه؛ ضمناً آدرس ایمیل را به noreply@lendistry.comببینید ایمیلی از 

.فهرست ارسال کنندگان قابل اعتماد حساب ایمیل خود بیافزایید

.را در نوار جستجوی خود قرار دهید« Lendistry»: نکته

.معیارهای تعیین صالحیت اعمال می گردد. مدیریت می شود( California Office of the Small Business Advocate ،CalOSBA)توسط ایالت کالیفرنیا تأمین بودجه و به وسیله دفتر حمایت از مشاغل کوچک ( California Nonprofit Performing Arts Grant)برنامه کمک هزینه هنرهای نمایشی غیرانتفاعی کالیفرنیا 
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روند بازبینی

چطور بدانم که کمک هزینه به من اعطا شده است؟

الزاماِت ابتدا باید حداقل. روند درخواست برای این برنامه شامل تأیید اعتبار چند مرحله ای می باشد

لزامات داشتن حداقل ا: نکته مهم.این برنامه را داشته باشید تا برای اعطای کمک هزینه لحاظ شوید

.تعیین صالحیت تضمینی بر اعطای کمک هزینه نیست

ار نهایی زمانی که صالحیت شما برای این برنامه تعیین شد، درخواست شما سپس برای تأیید اعتب

ی از این به عنوان بخش. ارسال می شود تا تعیین شود که برای دریافت بودجه تأیید یا رد می شوید

عضوی . یدضروری است شما برخی از اطالعات را بطور زنده پشت تلفن تأیید کنروند تأیید اعتبار،

.بطور مستقیم با شما تماس خواهد گرفت تا این روند را تکمیل کنیدLendistryاز تیم 

دریافت خواهید کرد Lendistryزمانی که درخواست شما کامالً مورد تأیید قرار گرفت، ایمیلی از 

.تا تأیید یا رد شدن برای دریافت وجه کمک هزینه اطالع رسانی شود

چگونه وضعیت درخواست خودم را بررسی کنم؟

به وسیله نام کاربری، گذرواژه و Lendistryهرزمان که خواستید می توانید با وارد شدن به پورتال 

ی وارد وقت. شماره تلفن همراهی که با آن ثبت نام کردید، وضعیت درخواست خود را بررسی کنید

.شدید، وضعیت در داشبورد نمایان خواهد شد

:شویدLendistryاز اینجا وارد پورتال 

canppa.mylendistry.com/landing

ورد اسناد و اطالعات بانکی من بطور کامل مورد تأیید قرار گرفته است و من برای تأمین بودجه م

چه زمانی بودجه را دریافت خواهم کرد؟. تأیید قرار گرفته ام

د، زمانی  که درخواست شما بطور کامل مورد تأیید قرار گرفت و برای وجه کمک هزینه تأیید ش

در دسترس Lendistryدر پورتال DocuSignسند با عنوانW-9توافق منتقل الیه و فرم 

پیروی کنید تا هر دو DocuSignلطفاً وارد شوید و از دستوالعمل های .شما قرار خواهد گرفت

.سند را آغاز کنید، امضا نمایید و تاریخ بزنید

canppa.mylendistry.com/landing: شویدLendistryاز اینجا وارد پورتال 

.وجوه شما تا وقتی این فرآیند تکمیل نشود اعطا نخواهد شد: نکته مهم
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مرکز تماس

866-759-5320
دوشنبه تا جمعه

بعدازظهر به وقت منطقه زمانی اقیانوس آرام7:00صبح تا 7:00

:لینک های سریع

نمای کلی برنامه

الزامات تعیین صالحیت

مبالغ: کمک هزینه ها

مدارک الزم

روند ثبت درخواست

ثبت درخواست در جایگاه حامی مالی

ثبت درخواست برای نهاد غیرانتفاعی خود

روند بازبینی


