
مارس29) في Working Washingtonستطلق الوالیة جولة جدیدة من منح الشركات الصغیرة لواشنطن العاملة (

19-وتركز أحدث جولة للمنح على الشركات الكائنة األكثر تأثًرا بشكل مباشر بإجراءات الصحة العامة المتعلقة بكوفید

: الجولة Working Washingtonباب التقدم لطلب منح Washington State Department of Commerceستفتح 

مارس. یمكن ألصحاب الشركات العثور على معلومات عن البرنامج ورابط بوابة طلب التقدم على 29الرابعة في 

.commercegrants.com

ملیون دوالر للجولة 240. صادق المشرعون على منح Working Washingtonھذه ھي الجولة الرابعة من برنامج منحة 

والذي یقدم أیًضا تمویالً إضافیًا للمساعدة في دفع اإلیجارات وغیرھا من جھود قانون اإلجراءات المبكرةالحالیة كجزء من 

.  19-لكوفیداالستجابة

ومن المعاییر الموضحة في ھذا التشریع: 

 30حتى 2020مارس 2یجب أن تتقدم الشركات للحصول على المنحة مقابل ما تكبدتھ من نفقات بین
. 2021یونیو 

 وزعتها مؤسسة  
  الحس ان المنح السا قة الى  

 
Working Washington جب أن تضع وزارة التجارة ى 

  أن المنح ستكون متفاوتة. س كون الحد األقى  للمنحة 
25.000أو الر   اء التا عں    لها؛ وهذا  عى  

دوالر. 

 جب توز ــــع المنح  ال ساوي عى  مستوى الوال ة، وعى  الفئات المحرومة من الخدمات والفئات 
المهمشة. 

  
  الصناعات الى  

 
ة الهادفة لل  ــح ى    واجهت أ ر    ستهدف هذە المنح الر   ات الصغر  

ة، والى    يتطلب  شغ لها ت ال ف م ار  
ة، عى  س  ل المثال ال الحر ،  ة ألنها  انت مطال ة  اإلغالق.  شمل الت ال ف الم ار   التحد ات لسداد تلك الت ال ف الم ار  

، أو معدات الحما ة الشخص ة.  اإل جارات، أو المرافق، أو  مرت ات الموظفں   

للمراجعة بناًء عى  معاير   األول  ة التال ة: ستخضع الطل ات المؤهلة 

 .ان ال  د من إغالقها ن  جة تدابر   السالمة والصحة العامة   
الصناعات الى  

 ا إليرادات عام
 
كة (وفق ). 2019حجم الر  

    عن النفقات اإلضاف ة للحفاظ عى  ال شغ ل اآلمن. 2020و2019خسائر اإليرادات بں 
ً
فض 

  أو محدود الدخل، لضمان توز ــــع المنح  
  مجتمع ر ى  

 
اى   وزارة التجارة الر   ات العاملة ى 

ال ساوي، سر  
، أو   القداى  

  تخضع مل يتها لشخص من الفئات المحرومة من الخدمات (األقل ة، أو المحار ں   
أو الى  

مجتمع الم م أو ال ساء). 

أبریل. تتوفر معلومات عن 9) في PDTحیط الھادئ (مساًء بتوقیت منطقة الم5:00ستكون بوابة التقدم مفتوحة حتى الساعة 

مجموعة كبیرة من ذوي االحتیاجات الخاصة. وفي متناولالتقدم، والمساعدة التقنیة بلغات عدة 

) 855(مارس، تستطیع الشركات التواصل مع مركز االتصال التقني لوزارة التجارة لتلقي المساعدة على رقم 22بدًءا من 

مارس. یمكن ألصحاب الشركات زیارة 29. سیتوفر مركز االتصال بلغات إضافیة بدًءا من 602-2722

commercegrants.comى مزید من المعلومات عن األھلیة، والمستندات الالزمة للتقدم، ومعرفة كیفیة للحصول عل

الوصول إلى شخص ما لتلقي المساعدة.

. یتوفر ملخص جھود Working Washingtonبقة من على تفاصیل توزیع منح الصمود الساالتقریر التفاعليیحتوي ھذا

.ھنا، بما في ذلك منح الشركات الھادفة للربح وغیر الھادفة للربح 19-وزارة التجارة في االستجابة لكوفید
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