
دالر برای کارآفرینی و ایجاد مشاغل 10,000ارائھ کمک ھای مالی کوچک تا سقف 
.کوچک در کالیفرنیا

راھنمای برنامھ و درخواست
05.03.22تاریخ ویرایش 
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براساس الیحھ شماره ) Dream Fundیا CDFG(برنامھ کمک مالی صندوق رویای کالیفرنیا 
برای ارائھ کمک ھای مالی کوچک تا سقف ) 12100.63بخش کد دولتی (مجلس سنا 151

ارھای دالر برای تامین ھزینھ اولیھ کارآفرینی و ایجاد مشاغل کوچک در گروه کسب و ک10,000
.ایجاد شد2021کم برخوردار کھ از نظر سرمایھ و فرصت ھا با مشکل روبرو ھستند در سال 

2018در سال ) SB TAEP(برنامھ توسعھ کمک ھای فنی بھ کسب و کارھای کوچک کالیفرنیا 
برای توسعھ خدمات برنامھ ھای کمک فنی بھ کسب و کارھای کوچک کھ از سوی دولت فدرال 

کارکرد این برنامھ ھا ارائھ دادن مشاوره و آموزش یک بھ یک، . حمایت مالی می شود ارائھ شد
در SB TAEP. محرمانھ، رایگان یا کم ھزینھ بھ مشاغل کوچک یا کارآفرینان در این ایالت است

دفتر حمایت از مشاغل .  بھ تصویب رسید12100.69-12100بخش دستورالعمل ھای دولتی 
)  GO-Biz(واقع در دفتر توسعھ تجارت و اقتصاد فرمانداری ) CalOSBA(کوچک کالیفرنیا 

.را بر عھده داردSB TAEPمسئولیت مدیریت و نظارت بر 

Dream Fund را بھ صورت ) دالر35،000،000(مبلغی معادل سی و پنج میلیون دالر
ارائھ می دھد کھ یک برنامھ ) استارت آپ ھا(کمک مالی یکباره بھ مشاغل کوچک واجد شرایط 

.گذرانده اند22SB TAEP-2021آموزشی را از طریق یکی از مراکز 
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کسب و کارھا و سازمان ھای غیر انتفاعی کوچک: دریافت کنندگان کمک ھزینھ

ک مالی یک کسب و کار یا سازمان غیر انتفاعی کوچک برای واجد شرایط بودن برای دریافت کم
Dream Fundباید شرایط زیر را داشتھ باشد:

در بھ تعاریف(باید با تعریف یک کسب و کار کوچک واجد شرایط مطابقت داشتھ باشد 1.
).مراجعھ کنید7تا 4صفحات 

 SB TAEP ("SBیک برنامھ آموزشی کسب و کار و مشاوره انفرادی را در مرکز 2.
TAEP Center")تکمیل کرده باشد.

در ایالت کالیفرنیا بھ ثبت رسانده یا مجوز کسب و2019جوالی 1کسب و کار را پس از 3.
.کار دریافت کرده باشند

.مدارک الزم برای راه اندازی کسب و کار در ایالت کالیفرنیا را ارائھ کرده باشند4.

ارائھ Dream Fundتاییدیھ ای از جانب خود مبنی بر واجد شرایط بودن برای کمک مالی 5.
و. کرده باشند

دریافت کرده باشند کھ واجد شرایط بودن و تکمیل SB TAEPگواھینامھ ای از مرکز 6.
.را تأیید کندDream Fundآموزش ھای مورد نیاز 
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 California(کسب  و کارھای زیر واجد شرایط دریافت کمک مالی تحت صندوق رویای کالیفرنیا 
Dream Fund (نیستند:

ثبت شده باشند؛2019جوالی 1کسب و کارھایی کھ قبل از 1.

کسب و کارھای فاقد مکان فیزیکی در کالیفرنیا؛2.

ثبت ) 19((c)501یا ) 3( ،501(c))6(c)(501کسب و کارھای غیرانتفاعی کھ بھ عنوان 3.
نشده باشند؛

یا دفاتر رسمی منتخب؛) بھ غیر از قبایل بومی آمریکا(نھادھای دولتی 4.

نظر از صرف(کسب و کارھایی کھ عمدتا در فعالیت ھای سیاسی یا البی گری مشغول ھستند 5.
شناختھ )  19((c)501یا ) 3 ,(501(c))6(c)(501اینکھ آیا چنین نھادھایی بھ عنوان یکی از 

؛)می شوند یا خیر

اتی کسب و کارھای منفعل، شرکتھای سرمایھ گذاری و سرمایھ گذارانی کھ در اظھارنامھ مالی6.
را اعالم می کنند؛Eشخصی خود یک برنامھ زمانی 

صرف نظر از اینکھ چنین نھادھایی واجد شرایط (کلیساھا و سایر مؤسسات مذھبی 7.
501)(c)3( ،501(c))6 ( 501یا(c))19 (بھ غیر از مدرسھ، مھدکودک، یا سایر )باشند ،

٪ از درآمد ناخالص ساالنھ از 50بیش از ) i(کسب و کارھای مربوط بھ حوزه آموزش کھ 
کمک ھزینھ فقط ) 2(مدرسھ، مھدکودک، یا کسب و کار مربوط بھ آموزش بھ دست می آید و 

برای ھزینھ ھای واجد شرایط و ھزینھ ھای مربوط بھ مدرسھ، مھدکودک، یا کسب و کار حوزه 
ش آموزش استفاده می شود و ھیچ بخشی از کمک ھزینھ بھ عنوان سود معمولی یا برای پوش

.ھزینھ ھای باالسری کلیسا یا سایر مؤسسات مذھبی استفاده نمی شود

مالی کسب و کارھای مالی کھ عمدتا در تجارت وام دھی فعالیت دارند مانند بانکھا، شرکتھای8.
و شرکتھای وصول مطالبات؛

ارند؛کسب و کارھایی کھ بر اساس قوانین فدرال، ایالتی و یا محلی فعالیت غیر قانونی د9.

.کسب و کارھایی کھ دارای ماھیت سکسی ھستند10.
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.تعاریف مربوط بھ این برنامھ در زیر ارائھ شده است

.A»از نظر برنامھ » کسب و کار کوچکDream Fund 5بھ معنای کسب و کاری با
.میلیون دالر است1کارمند یا کمتر و دریافتی ساالنھ کمتر از 

.B»شامل یک مرکز فدرال ارائھ ی کمک فنی بھ »  مرکز کمک فنی کسب و کارھای کوچک
محور است کھ ماموریت -جامعھ) 501c)3کسب و کارھای کوچک یا ھر سازمان غیرانتفاعی 

آن توانمندسازی اقتصادی مشاغل کوچک یا کسب و کارھا و کارآفرینان نوپا و توسعھ
ینھ را کارآفرینی یا کسب و کار کوچک از طریق  برنامھ ھایی است کھ خدمات رایگان یا کم ھز

دار آنھا را بھ مشاغل و کارآفرینان کم برخوردار کالیفرنیا ارائھ می کنند تا راه اندازی و رشد پای
رھای برای اھداف این برنامھ کمک مالی، مرکز کمک فنی ویژه کسب و کا. امکان پذیر سازند

.باشدTAEP 2021-22SBکوچک باید بخشی از شبکھ 

.C»501شامل ھر کسب وکاری است کھ بھ عنوان یک مؤسسھ غیرانتفاعی » غیر انتفاعیc(3( ،
501c(4( ،501c)6( 501، یاc)19 ( ثبت شده یا خواھد شد و گواھی می دھد کھ یک

.محور است-سازوکار اجتماعی مأموریت

.D" کمک مالیDream Fund" دالر است 10,000بھ معنای کمک ھزینھ اولیھ تا سقف
ل کوچک بین بنیانگذاران مشاغ) یعنی پیمانکار(کھ از طریق یک مجری شخص ثالث منتخب 

.واجد شرایط توزیع می شود

.E»بھ معنای مشاغل متعلق بھ زنان، اقلیت ھا »گروه ھای کسب  و کار کوچک کم برخوردار
صاحبان ، کھنھ سربازان، افراد فاقد مدرک، افراد با مھارت محدود انگلیسی، و)رنگین پوستان(

ل حداق(اکثریت . مشاغل واقع در جوامع کم  برخوردار، آسیب دیده از بالیا و روستایی است
انھ مذکور باشد و بھ صورت روز) ھای(کسب و کار باید تحت مالکیت افراد در گروه) 51٪

.توسط آنھا اداره شود

.F»ا قومی بھ معنای گروه ھای نژادی ی»رنگین پوست/کسب  و کار کوچک متعلق بھ افراد اقلیت
کا، یا بومی سیاه پوست، آسیایی، بومی آمریکا یا بومی آالس/آمریکایی آفریقایی تبار: زیر است

.ھیسپانیک/ھاوایی یا جزیره ھای اقیانوس آرام؛ یا التینو
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.G»گداران بھ معنای فردی است کھ در ارتش، نیروی ھوایی، نیروی دریایی، تفن»کھنھ سرباز
ندانھ دریایی یا گارد ساحلی برای مدت زمان طوالنی خدمت کرده است و بھ دلیل غیر شرافتم
ل اخراج نشده و یا بھ عنوان سرباز ذخیره از اعضای گارد ملی بوده و بھ خدمت وظیفھ فعا

ان فدرال فراخوانده شدنھ یا بھ دلیل بیماری یا جراحتی کھ در حین انجام وظیفھ یا در دور
.آموزشی در او شکل گرفتھ یا بدتر شده است دچار از کار افتادگی شده است

.H»یا 51بھ معنای کسب و کار کوچکی است کھ »کسب و کار کوچک متعلق بھ کھنھ سرباز ٪
قرار بیشتر تحت مالکیت و کنترل یک فرد یا افراد در یک یا چند گروه از گروه ھای زیر

ھنھ ؛ ک)بھ غیر از افرادی کھ مشمول ترخیص غیر شرافتمندانھ بشوند(کھنھ سربازان : دارد
؛ نیروھای )TAP(سربازان معلول؛ نظامی فعال شرکت کننده در برنامھ کمک انتقال نظامی 

ذخیره و اعضای گارد ملی؛ یا ھمسر فعلی ھر کھنھ سرباز، ھر نظامی فعال، یا ھر عضو 
ذخیره یا گارد ملی؛ یا ھمسر بیوه یکی از نیروھای نظامی کھ در حین خدمت یا بھ دلیل 

.معلولیت مرتبط با خدمت جان سپرده است

.I»خرین بھ معنای یک شھر و یا کانتی در کالیفرنیا است با بر اساس آ»مناطق کم برخوردار
سالھ سرشماری جامعھ آمریکایی کھ از 5داده ھای بھ روزرسانی شده موجود در برآوردھای 

سوی اداره آمار ایاالت متحده انجام شده است، نرخ فقر آنجا سی روز قبل از نخستین روز
.درصد نرخ فقر در کل ایالت کالیفرنیا باشد150درخواست، معادل حداقل 

.J»بھ کلیھ قلمروھا، جوامع و واحدھای مسکونی اطالق می شود کھ خارج از»جوامع روستایی
)  نفر50000و کمتر از 2500حداقل (و شھرک ھا ) نفر یا بیشتر50000(مناطق شھری 

مناطق شھری و شھرک ھا بر اساس آخرین داده ھای بھ روزرسانی شده، سی روز . واقع شده اند
سالھ سرشماری جامعھ آمریکایی کھ 5قبل از نخستین روز درخواست، موجود در برآوردھای 

.از سوی اداره آمار ایاالت متحده انجام شده تعیین می شوند

.K»بھ معنای تمام مناطقی است کھ در یک اعالمیھ یا اعالمیھ اضطراری»آسیب دیده از بالیا
.ایالتی یا فدرال گنجانده شده اند
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.L»ز بھ معنای یک نھاد تجاری جدید است کھ پس از مشاوره اولیھ در مرک»کسب و کار جدید
SB TAEPاین براساس شرایط تایید شده زیر ایجاد می شود. تاسیس شده باشد:

را تکمیل کرده باشد؛Dream Fundمشتری، برنامھ آموزشی مشارکت کنندگان •
مشتری مجوزھا و پروانھ ھای الزم برای راه اندازی کسب و کار خود را با کمک •

دریافت کرده باشد؛SB TAEPمرکز 
مشتری مکانی فیزیکی برای کسب و کار خود ایجاد کرده باشد؛ و•
:حداقل یکی از موارد تعیین کننده زیر•

oمشتری اولین فروش را انجام داده است
o کارمند استخدام کرده است1مشتری حداقل
oمشتری یک حساب بانکی تجاری ایجاد کرده است
o این ممکن است شامل (مشتری بابت ھزینھ ھای تجاری پول خرج کرده است

؛ و یا)ھزینھ ھای قانونی و حسابداری باشد
oت مشتری سرمایھ شخص ثالث یا مالک را برای راه اندازی کسب و کار بھ دس

.آورده است
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1دالری5000کمک ھزینھ ھای انواع کسب و کار مشمول 

تجارت الکترونیک/ فروشگاه 1.

کارگاه عمومی/ آزمایشگاه کوچک 2.

ار فعالیت در محل اجاری فرعی و بھ عنوان ساکن غیراصلی، فضای ک(مکان فیزیکی 3.
)مشترک و غیره

خانگی/ حرفھ ای / مشاغل خدماتی 4.
:مثال ھا عبارتند از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند•

.aپخت غذای بیرون بر
.bمشاوره

ی ھای پیمانکاری غیرعمومی بدون مجوز و سایر پیمانکار(فعالیت در زمینھ ساخت و ساز 5.
)فرعی بدون پروانھ

:مثال ھا عبارتند از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند•
.aکارگر تعمیرات؛
.bکاشی کاری؛
.cحصار کشی؛
.dباربری؛ و
.eکابل کشی ولتاژ پایین.

حمل و نقل6.
:مثال ھا عبارتند از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند•

.aکامیونت؛
.bکامیون یدک کش؛
.cباربری در محل؛
.dدالل؛ و
.eراننده.

 California Dreamافراد شاغل پاره وقت مانند رانندگان اوبر و لیفت واجد شرایط 
Fundنیستند.

در خانھ-مراقبت از کودکان 7.
باید یک مرکز مراقبت از کودکان در خانھ راه اندازی کنید•
بت از متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب و کار باید مجوز مراق:نکتھ مھم•

.کودکان صادر شده از سوی دولت ایالت کالیفرنیا را ارائھ دھند

ھمانطور کھ در آخرین اظھارنامھ مالیاتی کسب وکار (کسب وکار کوچک NAICSاین برنامھ برای تأیید نوع کسب وکار بھ کد 1
 SBکوچک، در صورت موجود بودن، گزارش شده است، یا گواھی واجد شرایط بودن کسب وکار کوچک صادر شده از سوی 

TAEP (کمک ھزینھ ممکن است بھ صالح دید . متکی استCalOSBAاصالح شود.



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

مبالغ کمک ھزینھ مجاز
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1دالری10,000انواع کسب و کار مشمول کمک ھزینھ ھای 

)فعالیت باید در یک فروشگاه، فضای تجاری و مانند اینھا باشد(مکان فیزیکی 1.
ک متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب و کار ملزم بھ ارائھ ی: نکتھ مھم•

اجاره نامھ بھ عنوان مستاجر اصلی، یک گواھی اجاره از مستاجر اولیھ کھ نشان 
.دھد کسب و کار در آن محل ساکن است، یا تعھد نامھ اجاره فضای تجاری ھستند

زیرساخت سبز/ فناوری 2.
ر فناوری متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب وکار باید یک شرکت مبتنی ب•

نمونھ قابل اندازه گیری ایجاد کنند کھ در آن وجوه در زمینھ مالکیت معنوی، توسعھ
.ار گیرداولیھ یا ایجاد یک اثبات مفھومی از طریق تحقیق و توسعھ مورد استفاده قر

:مثال ھا عبارتند از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند•
.aانرژی ھای تجدید پذیر؛
.bانرژی خورشیدی؛ و
.cخودروھای فاقد آالیندگی.

تولید3.
ه متقاضیان واجد شرایط در این نوع کسب و کار موظف بھ ارائھ اجار:نکتھ مھم•

.نامھ اصلی مربوط بھ یک فضای تجاری ھستند

فنی/ علمی ) / غیر مشاوره(حرفھ ای 4.
مینھ متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب وکار باید یک شرکت فعال در ز•

، فناوری قابل اندازه گیری ایجاد کنند کھ در آن وجوه در زمینھ مالکیت معنوی
د توسعھ نمونھ اولیھ یا ایجاد یک اثبات مفھومی از طریق تحقیق و توسعھ مور

.استفاده قرار گیرد

تمانی پیمانکار عمومی، پیمانکار فرعی عمده، یا سایر شرکت ھای ساخ(شرکت ساختمانی 5.
)کھ تحت مجوز معتبر فعالیت می  کنند

.پیمانکاران عمومی باید دارای پروانھ پیمانکاری عمومی باشند:نکتھ مھم•
:مثال ھا عبارتند از، اما محدود بھ موارد زیر نیستند•

.aلولھ کش؛
.bبرقکار؛ و
.cنصاب شیشھ.

ھمانطور کھ در آخرین اظھارنامھ مالیاتی کسب وکار (کسب وکار کوچک NAICSاین برنامھ برای تأیید نوع کسب وکار بھ کد 1
 SBکوچک، در صورت موجود بودن، گزارش شده است، یا گواھی واجد شرایط بودن کسب وکار کوچک صادر شده از سوی 

TAEP (کمک ھزینھ ممکن است بھ صالح دید . متکی استCalOSBAاصالح شود.



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

مبالغ کمک ھزینھ مجاز
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1دالری10,000انواع کسب و کار مشمول کمک ھزینھ ھای 

جنگلداری/ کنترل حیات وحش / کشاورزی 6.
)رهبھ عنوان مثال، پاکسازی آوار، پاکسازی آزادراه و غی(تدارکات و پیمانکاری •

oاھی متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب و کار باید گو:نکتھ مھم
بھ عنوان مثال، خدمات جنگلداری ایاالت متحده، (ایالتی یا فدرال 

CalOES ،USDAرا از یک نھاد مربوطھ ارسال کنند) ، و غیره.
مزرعھ داری•

در فضای تجاری-مراقبت از کودکان 7.
.برای مھدکودک دایر شود) نھ در خانھ(باید یک فضای تجاری •
بت از متقاضیان واجد شرایط برای این نوع کسب و کار باید مجوز مراق:نکتھ مھم•

.کودکان صادر شده از سوی دولت ایالت کالیفرنیا را ارائھ دھند

ھمانطور کھ در آخرین اظھارنامھ مالیاتی کسب وکار (کسب وکار کوچک NAICSاین برنامھ برای تأیید نوع کسب وکار بھ کد 1
 SBکوچک، در صورت موجود بودن، گزارش شده است، یا گواھی واجد شرایط بودن کسب وکار کوچک صادر شده از سوی 

TAEP (کمک ھزینھ ممکن است بھ صالح دید . متکی استCalOSBAاصالح شود.



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

استفاده ھای مجاز از وجوه

11

مشاغل کوچک واجد شرایط: دریافت کنندگان

کھ وجوه مالک کسب وکاری کھ طبق اساسنامھ دریافت کننده کمک ھزینھ است، موظف است تأیید کند
:کمک ھزینھ برای یک یا چند مورد از کاربردھای مجاز زیر استفاده خواھد شد

ھزینھ ھای کارکنان، از جملھ ھزینھ ھای حقوق و دستمزد، مزایای مراقبت بھداشتی، مرخصی1.
استعالجی، پزشکی یا خانوادگی و حق بیمھ؛

ھزینھ ھای مربوط بھ صدور پروانھ و راه اندازی کسب و کار شامل تمام مجوزھا و پروانھ ھای 2.
الزم کھ بھ دولت ایالت کالیفرنیا پرداخت می شود؛

ب بدون احتسا(سرمایھ در گردش و سربار، شامل اجاره، تسھیالت، اصل وام و پرداخت سود 3.
ایجاد 2019جوالی 1کھ بعد از ) شامل اصل و سود(، و تعھدات بدھی )پیش پرداخت ھای وام

ورت یعنی، بھ عنوان تعھد بدھی واجد شرایط، توافقنامھ وام، سفتھ و غیره، در ص(شده است 
)منعقد شده باشد2019جوالی 1امکان، باید بعد از 

نده درخواست یا تمدید یک مجوز محلی شامل، اما نھ محدود بھ، مجوز فعالیت بھ عنوان فروش4.
دوره گرد؛

سرمایھ گذاری در موجودی انبار؛ یا5.

ده ھزینھ ھای مربوط بھ پیشبرد کسب و کار و راه اندازی آن در ھزینھ ھای غیرمجاز لحاظ نش6.
.است



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

استفاده ھای غیرمجاز از وجوه

12

:موارد زیر کاربردھای غیرمجاز کمک ھای مالی ھستند

؛Medicaidھزینھ ھای منابع انسانی برای سھم دولتی از بیمھ 1.

پاداش کارکنان یا پاداش پایان خدمت؛2.

مالیات ھا؛3.

تسویھ حسابھای قانونی؛4.

ھزینھ ھای شخصی یا سایر ھزینھ ھای غیر مرتبط با کسب و کار؛5.

ھزینھ تعمیرات ناشی از خساراتی کھ قبالً تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ است؛ و6.

.بازپرداخت اقالم یا خدمات اھدا شده بھ اھداکنندگان7.



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

مستندات الزم

13

ا درخواست را بررسی کند، متقاضیان باید تمام مدارک مورد نیاز زیر رLendistryبرای اینکھ 
:بارگذاری کنند

کد دسترسی درخواست1.

تصدیق درخواست؛/ تأییدیھ 2.

کارت شناسایی صادر شده از سوی دولت؛3.

):حداقل یکی از موارد زیر(مدارک کسب و کار 4.
اساسنامھ شرکت؛•
اساسنامھ سازمان؛•
مجوز کسب و کار؛•
نام مستعار کسب و کار؛•

؛)در صورت اطالق(شغلی / ھیئت مدیره / مجوز حرفھ ای 5.

دوره ای کھ کسب و کار فعالیت (2020و یا 2019بدون تغییر سال /اظھارنامھ مالیاتی کامل6.
؛)داشتھ

شرح طرح کسب و کار؛7.

؛ )فاعیفقط برای سازمان ھای غیرانت(ثبت نام در دفتر ثبت مجموعھ خیریھ وزارت دادگستری 8.
و

.گواھی پایان کار کمک فنی9.
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نکاتی در مورد ارائھ درخواست

)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

از گوگل کروم استفاده کنید: 1#نکتھ 

15

Google Chromeلطفاً برای بھره مندی از بھترین تجربھ کاربری، در کل فرایند درخواست از 
.استفاده کنید

طا سایر مرورگرھای وب ممکن است از رابط کاربری ما پشتیبانی نکنند و در درخواست شما خ
.ایجاد کنند

ندارید، می توانید آن را بھ رایگان در Google Chromeاگر در دستگاه خود 
https://www.google.com/chrome/دانلود کنید.

:انجام دھیدGoogle Chromeلطفاً پیش از شروع فرآیند درخواست، اقدامات زیر را در 
را پاک کنید) cache(حافظھ نھان 1.
استفاده کنید) Incognito(از حالت ناشناس 2.
را غیرفعال کنید) Pop-Up Blocker(مسدودکننده پنجره ھای بازشو 3.

را پاک کنید) cache(حافظھ نھان 

فاده داده ھای ذخیره شده در حافظھ نھان اطالعاتی است کھ از وب سایت یا برنامھ ای کھ قبالً است
رایتان شده ذخیره می شود و عمدتاً با تکمیل خودکار اطالعات شما، سرعت مرور در اینترنت را ب

با این حال، داده ھای ذخیره شده در حافظھ نھان ممکن است شامل اطالعات قدیمی. افزایش می دھد
وع ممکن این موض. مانند رمزھای عبور قدیمی یا اطالعاتی باشد کھ قبالً بھ اشتباه وارد کرده اید

.است باعث ایجاد خطا در درخواست شما شود و آن را جزء موارد احتمالی کالھبردای قرار دھد

داستفاده کنی) Incognito(از حالت ناشناس 

امکان وارد کردن اطالعات بھ صورت خصوصی را برای شما ) Incognito(حالت ناشناس 
.فراھم می آورد و اجازه نمی دھد داده ھایتان بھ خاطر سپرده شود یا در حافظھ نھان ذخیره شود

 Pop-Up(مسدودکننده پنجره ھای بازشو 
Blocker (را غیرفعال کنید

حت در سیستم ارسال درخواست پیام ھای بازشوی متعددی نمایش داده می شود کھ برای تأیید ص
ره ھای برای مشاھده این پیام ھا، باید مسدودکننده پنج. اطالعاتی کھ ارائھ می کنید بھ کار می رود

.غیرفعال کنیدGoogle Chromeرا در ) Pop-Up Blocker(بازشو 

https://www.google.com/chrome/


)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

نحوه پاک کردن حافظھ نھان

16

1مرحلھ 

باز کنید، روی آیکون سھ نقطھ در گوشھ سمت راست Google Chromeپنجره جدیدی در 
.بروید» Settingsتنظیمات «باال کلیک کنید و سپس بھ قسمت 

2مرحلھ 

پاک «بروید و سپس »)Privacy and Security(حریم خصوصی و امنیت «بھ قسمت 
.را انتخاب کنید» )Clear Browsing Data(کردن داده ھای مرور 

3مرحلھ 

.را انتخاب کنید» Clear Dataپاک کردن داده ھا «

1

2

1
2

1



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

نحوه استفاده از حالت ناشناس

17

1مرحلھ 

پنجره «روی آیکون سھ نقطھ در گوشھ سمت راست باالی مرورگر وب خود کلیک کنید و سپس 
.را انتخاب کنید» )New incognito window(جدید ناشناس 

2مرحلھ 

اس در تمام مراحل برنامھ از حالت ناشن. مرورگر شما پنجره گوگل کروم جدیدی باز خواھد کرد
.استفاده کنید

1

2
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)POP-UP BLOCKER(نحوه غیرفعال کردن مسدودکننده پنجره ھای بازشو 

18

1مرحلھ 

باز کنید، روی آیکون سھ نقطھ در گوشھ سمت راست Google Chromeپنجره جدیدی در 
.بروید» Settingsتنظیمات«باال کلیک کنید و سپس بھ قسمت 

2مرحلھ 

تنظیمات «بروید و سپس »)Privacy and Security(حریم خصوصی و امنیت «بھ قسمت 
.را انتخاب کنید» )Site Settings(سایت 

3مرحلھ 

روی دکمھ . را انتخاب کنید»)Pop-up and Redirects(پنجره ھای بازشو و ھدایت مجدد «
تغییر »)Allowed(مجاز «بھ  »)Blocked(مسدود «کلیک کنید تا آبی شود و وضعیت آن از 

.یابد 1

2

1

2

1

2

3



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
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آماده کنیدPDFمدارک خود را در قالب : 2نکتھ شماره 
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د مدارکی کھ آپلود می شود بای. در پورتال آپلود شوندPDFفقط در قالب تمام مدارک مورد نیاز باید
.واضح و دارای حاشیھ ھای صاف باشد و پس زمینھ آن غیرواضح نباشد

:نکات مھم برای آپلود مدارک
مدارک شناسایی را می توان بھ صورت (ارسال شوند PDFتمامی مدارک باید در قالب 1.

PDF یاJPEGارسال کرد.(
.مگابایت باشد15حجم فایل باید کمتر از 2.
.باشد+) _*()^&%@#$(!نام فایل نباید حاوی ھیچ یک از نویسھ ھای خاص 3.
.اگر فایل شما با رمز عبور محافظت شده باشد، می بایست آن را وارد کنید4.

اسکنر ندارید؟
.توصیھ می کنیم یک برنامھ رایگان برای اسکن روی تلفن ھمراه دانلود و استفاده کنید

آپلود صحیح: نمونھ

آپلود نادرست: نمونھ

Genius Scan
Apple |برای دانلود، اینجا کلیک کنید
Android |برای دانلود، اینجا کلیک کنید

Adobe Scan
Apple |برای دانلود، اینجا کلیک کنید
Android |برای دانلود، اینجا کلیک کنید

!

.سند واضح و صاف است

.حاشیھ ھای مدرک صاف نیست1.
و )پس زمینھ شلوغ(مدرک جلوی پنجره قرار گرفتھ 2.

.یک دست در عکس دیده می شود

1 2

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
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.اشیدلطفاً دقت کنید آدرس ایمیل مورد استفاده معتبر باشد و آن را در درخواست درست نوشتھ ب
موارد بھ روزرسانی و سایر اطالعات مربوط بھ درخواست بھ آدرس ایمیلی کھ ارائھ می دھید •

قابل شناسایی نیستند و Lendistryبرخی از آدرس ھای ایمیل در سیستم . ارسال خواھد شد
.ممکن است باعث تاخیر در برقراری ارتباط در مورد درخواست شما شوند

ی اگر از آدرس ایمیل نادرست یا نامعتبر در درخواست خود استفاده کرده اید، برای بھ روز رسان
.تماس بگیرید7361-585 (888)اطالعات خود  لطفاً با مرکز تماس ما بھ شماره 

وه ارسال بیش از یک درخواست ممکن است بھ عنوان تقلب بالق. درخواست جدید ارسال نکنید
.شناسایی شود و روند بررسی درخواست شما را مختل کند

آدرس ایمیل ھای نامعتبر

:این آدرس ھای ایمیل در سیستم ما پذیرفتھ یا شناختھ نمی شود

@infoبا کھایمیلی ھایی 
info@mycompany.com: شروع می شود، مانند

@moc.ylperonیا @moc.tcatnocبھ کھایمیل ھایی 
mycompany@contact.com: ختم می شود، مانند

mycompany@noreply.comیا 
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خود را پیدا کنیدNAICSکد : 4نکتھ 
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 North American Industryیا NAICSدر طول فرآیند درخواست، باید کد 
Classification System)خود را برای کسب و کار) سیستم طبقھ بندی صنایع آمریکای شمالی

.وارد کنید

از سوی آژانس ھای آماری فدرالبھ منظور جمع آوری، تجزیھ و تحلیل و انتشارNAICSسیستم کد 
.داده ھای آماری مربوط بھ اقتصاد ایاالت متحده استفاده می شوند

از فعالیت اصلی در کسب و کارتان اختصاصارزیابی شماو بر اساس خودتانرا NAICSکد 
.خواھید داد

/https://www.naics.com/search: خود، بھ آدرس زیر برویدNAICSبرای یافتن کد 

https://www.naics.com/search/
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فرایند درخواست
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)TAEP(برنامھ توسعھ کمک فنی 
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California Dream Fundفقط از طریق مراکز منتخب شبکھ مراکز برنامھ توسعھ کمک
.ارائھ خواھد شد) TAEP(فنی کسب و کار کوچک کالیفرنیا 

کزی بھ منظور واجد شرایط بودن برای کمک ھزینھ، متقاضیان باید یک دوره آموزشی کامل در مرا
ھنگامی کھ آموزش آنھا . مشارکت دارند گذرانده باشند) TAEP(کھ در برنامھ توسعھ کمک فنی 

د کامل شد، شرکت کنندگان واجد شرایط یک گواھی پایان دوره و کد درخواست منحصر بھ فر
Lendistryدالر از طریق 10000دریافت خواھند کرد کھ برای درخواست کمک ھزینھ تا سقف 

.مورد نیاز است

در حال حاضر تکمیل شده و TAEPظرفیت بیشتر برنامھ ھای آموزشی واجد شرایط در شبکھ 
.آموزش در حال انجام است

برای یافتن مرکز اینجا را کلیک کنید

برای مشاھده مراکز شرکت کننده اینجا را کلیک کنید

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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جایی کھ باید درخواست داد
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ھنگامی کھ کد درخواست منحصر بھ فرد خود را دریافت کردید، با مراجعھ بھ وب سایت 
California Dream Fund بھ آدرسwww.cadreamfund.com می توانید

.درخواست خود را شروع کنید
شما بھ پورتال درخواست . را از منو انتخاب کنید» Apply«برای شروع درخواست جدید، 1.

Lendistry رجوع کنید24جھت راھنمایی بھ صفحھ (ھدایت خواھید شد.(
در ھر زمان می توانید بھ درخواست خود »Lendistry's Portal«با کلیک بر روی 2.

.دسترسی پیدا کرده و آن را بررسی و اصالخ کنید

ھمچنین حاوی منابع مختلفی است کھ در کل فرآیند California Dream Fundوب سایت 
:این منابع عبارتند از. ارسال درخواست بھ شما کمک می کنند

دستورالعمل ھای برنامھ•
راھنمای برنامھ و درخواست•
دانلود فرم گواھی درخواست•
شرکت کننده در طرحTAEPفھرست مراکز شبکھ •
شماره تلفن و ساعات کاری مرکز تماس•
ویدئوھای درخواستی•
سواالت متداول•

1 2

http://www.cadreamfund.com/
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یک حساب در پورتال ایجاد کنید
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حساب کاربری Lendistryقبل از اینکھ بتوانید درخواست جدیدی را شروع کنید، باید در پورتال 
.ایجاد کنید

Lendistryنحوه ایجاد یک حساب در پورتال 

1مرحلھ 

.کلیک کنید» Apply Now«برای ایجاد یک حساب روی 

2مرحلھ 

نید را ایمیل و رمز عبوری کھ در اینجا ثبت می ک. آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را ثبت کنید
در این . ، بنابراین ضروری است کھ آنھا را یادداشت کنیدبرای ورود بھ پورتال نیاز خواھد داشت

.بخش باید یک شماره تلفن ھمراه صحیح و فعال نیز وارد کنید

3مرحلھ 

ابتان الزم از طریق پیامک برایتان ارسال می شود کھ برای تکمیل فرآیند ثبت حسکد تأییدیک 
ی ھمچنین برای حفظ حریم خصوصی شما و اطالعاتی کھ ارائھ می دھید، ھر بار برا. خواھد شد

زینھ ممکن است شرکت مخابراتی تان از شما ھ. وارد شدن بھ پورتال ھم کد تأیید الزم خواھد بود
.مصرف داده و پیام رسانی بگیرد

2

آدرس ایمیل و شماره تلفن خود 
.را ثبت کنید

Aҝϝ ҋ̝ҌAҟ̠Aϖҳҳ̔ A˨ϖHAG ҳ+1 555-555-5555ϖҌAԈ̝ϸϝˑ

3

.کد تأیید را وارد کنید

1
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چھ اطالعاتی نیاز است؟
نام•
نام خانوادگی•
ایمیل•
نشانی محل سکونت•
تاریخ تولد•
ITIN(1(یا شماره شناسایی شخصی مؤدیان مالیاتی ) SSN(شماره تأمین اجتماعی •

درصد مالکیت•
2ھمکار ارجاع دھنده•

شماره تلفن دلخواه•
جنسیت•
3نژاد•

3قومیت•

4خط مشی ارسال پیامک•

.الزم استOFACبرای اطمینان از نبودن نام متقاضی در لیست 1
.ھمکار ارجاع دھنده ای کھ انتخاب می کنید تأثیری در درخواست شما نمی گذارد2
.اطالعات مربوط بھ مالک عمده کسب و کار یا مالک اصلی را ارائھ دھید3
.بزنیداگر می خواھید در طول فرآیند بررسی، بھ روزرسانی ھای مربوط بھ درخواست از طریق پیامک برایتان ارسال شود، کادر را تیک4

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2 کمک فنی مشخصات جمعیتی

پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت
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چھ اطالعاتی نیاز است؟
نام قانونی کسب و کار•
)حسب مورد(» DBA«نام تجاری یا •
•EIN حسب مورد(کسب و کار(
1(NSS)شماره تامین اجتماعی •

نشانی کسب و کار•
شماره تلفن تجاری•
)انتفاعی یا غیرانتفاعی(نوع کسب و کار •
نوع شخصیت کسب و کار•
ایالت محل ثبت•
تاریخ تاسیس کسب و کار•
)حسب مورد(وب سایت کسب و کار •

ا سازمان بھ ھر کسب و کار انتفاعی ی» کسب و کار«در فرآیند درخواست اینترنتی ما، واژه : نکتھ
.غیرانتفاعی اشاره دارد

1SSNکھ کسب و کار شما برای ارسال اظھارنامھ مالیاتی سال گذشتھ استفاده کرده است را وارد کنید.

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت
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چھ اطالعاتی نیاز است؟
استفاده موردنظر برای کمک ھزینھ•
مبلغ مورد تقاضا•
ال اگر در س. باید با اظھارنامھ ھای مالیاتی شما مطابقت داشتھ باشد(2019درآمد ناخالص سال •

.)را در این قسمت وارد کنید» 0«اظھارنامھ مالیاتی ارائھ نکردید، لطفاً 2019
ال اگر در س. باید با اظھارنامھ ھای مالیاتی شما مطابقت داشتھ باشد(2020درآمد ناخالص سال •

.)را در این قسمت وارد کنید» 0«اظھارنامھ مالیاتی ارائھ نکردید، لطفاً 2020
آیا با دریافت این کمک ھزینھ، مشاغل جدیدی ایجاد می شود؟•
2020تعداد کارکنان تمام وقت در •
2020تعداد کارکنان پاره وقت در •
2020تعداد مشاغل ایجاد شده در •
حفظ شد 2020تعداد مشاغلی کھ در •

ا سازمان بھ ھر کسب و کار انتفاعی ی» کسب و کار«در فرآیند درخواست اینترنتی ما، واژه : نکتھ
.غیرانتفاعی اشاره دارد

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت
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کمک فنی: 4بخش 
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در اختیار شما قرار Dream Fundلطفاً کد یک بار مصرفی کھ پس از اتمام برنامھ آموزشی 
.داده شده را ھمراه با زیرخط ھای آن وارد کنید

ن الزم است ھمچنی: نکتھ مھم. کد منحصر بھ فرد خود را در گواھی پایان کار نیز می توانید پیدا کنید
.این درخواست آپلود کنید» آپلود اسناد«یک نسخھ از گواھی را در بخش 

را گذرانده Dream Fundبرای درخواست این کمک ھزینھ باید یک برنامھ آموزشی مورد تایید 
.باشید

برای یافتن مرکز اینجا را کلیک کنید

برای مشاھده مراکز شرکت کننده اینجا را کلیک کنید

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf


)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 
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چھ اطالعاتی نیاز است؟
مشتریان شما چھ کسانی ھستند؟•

oB2B  :بنگاه بھ بنگاه
oB2C :بنگاه بھ مصرف کننده

کسب و کار شما چھ فعالیتی انجام می دھد؟•
کسب و کار شما از چھ نوع است؟•
NAICSکد •
1)بلھ یا خیر(تحت مالکیت زنان قرار دارد؟ •

1)بلھ یا خیر(تحت مالکیت کھنھ سربازان قرار دارد؟ •

1)بلھ یا خیر(تحت مالکیت فرد دارای معلولیت قرار دارد؟ •

1)بلھ یا خیر(است؟ ) فرنچایز(شعبھ •

1)بلھ یا خیر(در مناطق روستایی است؟ •

1زبان ترجیحی•

.پاسخ این پرسش تأثیری در احراز شرایط ندارد1

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت
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31

چھ اطالعاتی نیاز است؟
در تاریخ درخواست، آیا کسب و کار شما دایر و فعال است؟•
آیا از قوانین، مقررات، کدھا و الزامات فدرال، ایالتی و محلی پیروی می کنید؟•
آیا کسب و کار شما بھ صورت غیرانتفاعی یا انتفاعی سازماندھی شده است؟•
آیا کسب و کار خود را در اداره ثبت تراست خیریھ وزارت دادگستری کالیفرنیا ثبت کرده اید؟•
ثبت نام کنید؟IRSبر مبنای چھ فصلی قصد دارید برای معافیت •
ھ باشید یا با آیا ھیچ گونھ مالیات فدرال، ایالتی یا محلی بدھکار ھستید کھ بابت آن طرح بازپرداخت یا طرح تعویق نداشت•

مقامات مالیاتی فدرال، ایالتی و محلی بھ توافق نرسیده باشید؟
تاسیس شده است؟7/2/19آیا کسب و کار شما قبل از •
2021درآمدھای ناخالص ساالنھ برای سال •
چند ماه فعالیت داشتید؟2021در سال •
درصد از مبلغ کمک ھزینھ دارد؟25آیا کسب و کار شما برای دریافت مجوز نیاز بھ •
در ھر مقطعی از زمان محکومیت یا حکم مدنی، یا ھر ) i(از سود سرمایھ % 10آیا ھیچ یک از صاحبان آن با بیش از •

اط ارتکاب کالھبرداری یا جرم کیفری در ارتب) الف(برای ) از جملھ آزادی مشروط قبل از دادرسی(نوع آزادی مشروط 
معاملھ تحت یک) فدرال، ایالتی یا محلی(با بھ دست آوردن، تالش برای بھ دست آوردن یا انجام معاملھ یا قرارداد عمومی 

ل، رشوه، ارتکاب اختالس، سرقت، جع) ج(نقض قوانین ضد انحصار ایالتی یا فدرال یا قوانین تدارکات یا ) ب(عمومی؛ 
در حال حاضر بھ جرم مدنی یا کیفری متھم یا ) ii(سند سازی، اظھارات دروغین، یا دریافت اموال سرقت شده داشتھ، یا 

در باال ) i(بھ ارتکاب ھر یک از جرایم ذکر شده در بند ) فدرال، ایالتی یا محلی(از طرف دیگر توسط یک نھاد دولتی، 
متھم شده است؟
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1مرحلھ 

.آیکون آپلود       را انتخاب کنید تا بتوانید فایل مدرک را در دستگاه خود پیدا کنید

2مرحلھ 

با «را از داخل منوی کشویی » )YES(بلھ «اگر فایل با رمز عبور محافظت شده است، گزینھ 
انتخاب کنید و سپس رمز عبور »)?Password Protected(رمز عبور محافظت شده است؟ 

را انتخاب » )NO(خیر «اگر فایل با رمز عبور محافظت نشده است، گزینھ . فایل را وارد کنید
.کنید

3مرحلھ 

ارسال شده «بھ » )Requested(درخواست شده «وضعیت باید از حالت
)Submitted( «تغییر یابد.

4مرحلھ 

.مراحل باال را آن قدر تکرار کنید تا ھمھ مدارک آپلود شود

اگر فایل با رمز عبور محافظت شده
را انتخاب »)YES(بلھ «است، گزینھ 

.کنید

ھ اگر فایل رمز عبور ندارد، گزین
.را انتخاب کنید»)NO(خیر «

1
2

3
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چھ نیازی بھ اطالعات بانکی شما ھست؟
Lendistry از یک فناوری شخص ثالث)Plaid ( برای راه اندازی امکان انتقال وجھ از طریق

ACHحده استفاده می کند و برای این کار، حساب ھای ھر بانک یا اتحادیھ اعتباری در ایاالت مت
شخص ثالث اطالعات شخصی . متصل می کندLendistryآمریکا را بھ برنامھ ای مانند پورتال 

.  دشما را بدون اجازه بھ اشتراک نمی گذارد و آن را بھ شرکت ھای دیگر نمی فروشد یا اجاره نمی دھ
Lendistryین روش ا. فقط برای تأیید صورتحساب ھای بانکی شما از این فناوری استفاده می کند

میشھ تأیید بانکی مرجح است اما اگر مؤسسھ بانکی شما از طریق ارائھ دھنده در دسترس نباشد، ھ
ود را در این صورت، با وارد کردن دستی اطالعات می توانید حساب بانکی خ. کارآیی نخواھد داشت

.تایید کنید

نکتھ مھم
افراد .ھمھ متقاضیان، بھ جز افراد خویش فرما، باید از حساب بانکی شرکتی استفاده کنند•

ر در خویش فرما می توانند از حساب بانکی شخصی استفاده کنند اما نام آن باید با نام مذکو
.درخواست مطابقت داشتھ باشد

!

انجام Plaidادامھ کار را در 
.دھید

مؤسسھ بانکی خود را پیدا 
.کنید

وارد حساب بانکداری آنالین
.خود شوید

صدور اجازه را تأیید 
.کنید

1 2 3 4
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ز در این بخش، با آپلود کردن تصویری از کارت شناسایی معتبر دولتی خود، با استفاده ا
Personaربین جلو، ھمچنین باید با استفاده از یک دستگاه دارای دو. باید ھویت خود را تأیید کنید

.از خودتان سلفی بگیرید

Personaچیست؟
Persona یک پلتفرم متعلق بھ شرکت ثالث است کھLendistry در فرآیند پیشگیری از

امکان می دھد با مقایسھ Lendistryبھ Personaپلتفرم . کالھبرداری از آن استفاده می کند
بی و خودکار عکس سلفی افراد با عکس کارت شناسایی آنھا با بھره گیری از بررسی ھای ترکی

.نقطھ ای، ھویت افراد را تأیید کند و از جعل ھویت محافظت کند3بیومتریک 

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

بررسی درخواست قبل از ارسال: 10بخش 

35

تمام د برای ارسال درخواست بای. قبل از ارسال درخواست، می توانید پاسخ ھای خود را بررسی کنید
:این شامل موارد زیر می شود. آن را تکمیل کنیدبخش ھای

پر کردن تمام بخش ھای فرم درخواست؛•
آپلود تمام مدارک مورد نیاز؛•
تأیید حساب بانکی خود؛ و•
.تایید ھویت خود•

بررسی درخواست خود
ش می خواھم بعضی از اطالعات را ویرای«در صورت نیاز بھ ویرایش درخواست، روی گزینھ 1.

.کلیک نموده خطاھای احتمالی را برطرف کنید» )I have some edits(کنم 
.شرایط و ضوابط را بخوانید و کادر اعالم موافقت را عالمت بزنید2.
یره ذخ«اگر می خواھید درخواست خود را بازبینی و در زمان دیگری ارسال کنید، روی گزینھ 3.

ھر وقت .  کلیک کنید» )Save and come back later(و بازگشت در زمانی دیگر 
، در داخل پورتال. بخواھید می توانید وارد پورتال شوید و درخواست خود را مدیریت کنید

رسی می توانید اموری نظیر تکمیل درخواست، آپلود مدارک، پیوند دادن اطالعات بانکی و بر
.بھ روزرسانی وضعیت را انجام دھید

ده پس از اینکھ درخواست خود را بازبینی کردید و از صحت و درستی ھمھ اطالعات ارائھ ش4.
 Everything is(ھمھ چیز درست است، درخواست ارسال شود «مطمئن شدید، روی گزینھ 

good, Submit Application( «پس از ارسال . کلیک کنید تا درخواست ارسال شود
.درخواست، ویرایش پاسخ ھا امکان پذیر نیست

مشخصات مالک اطالعات کسب و کار 
-۱

اطالعات کسب و کار 
-2

کمک فنی مشخصات جمعیتی پرسش و پاسخ در 
زمینھ افشاییھ

آپلود مدارک اطالعات بانکی تایید ھویت

1

2

3 4



)CalOSBA(توسط دفتر حمایت از مشاغل کوچک کالیفرنیا ) California Dream Fund(صندوق رویای کالیفرنیا 
.اداره می شود) TAEP(و از طریق مراکز منتخب برنامھ توسعھ ھمکاری ھای فنی 

ارسال درخواست

36

دریافت خواھید کرد کھ تایید می کند noreply@lendistry.comشما یک ایمیل تأیید از 
در صورت نیاز بھ اطالعات یا مدارک بیشتر، ممکن است . درخواست شما دریافت شده است

Lendistry اس با شما تم) در صورتی کھ اجازه داده باشید(از طریق ایمیل، تلفن و یا پیامک
حوه برای درک اطالعات مربوط بھ کسب و کار و ن. بگیرد تا اطالعات ارسالی شما را تأیید کند

.کمک بگیریدLendistryبارگذاری مدارک می توانید از 

اگر . ارسال می شوندnoreply@lendistry.comاز آدرس Lendistryایمیل ھای تأیید از 
ررسی خود را ب) اسپم(پس از ارسال درخواست، ایمیل تأیید دریافت نکردید، لطفاً پوشھ ھرزنامھ 

را بھ فھرست فرستنده امن حساب ایمیل خود noreply@lendistry.comکنید و آدرس ایمیل 
.اضافھ کنید

.را در نوار جستجوی خود قرار دھید» Lendistry«: نکتھ

mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com
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چطور متوجھ خواھم شد کمک ھزینھ بھ من تعلق گرفتھ؟
الزامات ابتدا باید حداقل. فرآیند درخواست برای این برنامھ شامل چندین مرحلھ اعتبار سنجی است

نکتھ . ویدواجد شرایط بودن در برنامھ را برآورده کنید تا برای دریافت کمک ھزینھ در نظر گرفتھ ش
.داشتن حداقل الزامات برای واجد شرایط بودن، تضمین کننده اعطای کمک ھزینھ نیست: مھم

یافت بودجھ ھنگامی کھ مشخص شد واجد شرایط این برنامھ ھستید، بھ منظور تعیین اینکھ آیا برای در
ز این بھ عنوان بخشی ا. تایید یا رد شده اید، درخواست شما مورد بررسی نھایی قرار خواھد گرفت

ق تلفن از شما خواستھ می شود تا اطالعات مشخصی را بھ صورت زنده از طریفرآیند اعتبار سنجی، 
ھد برای تکمیل این فرآیند مستقیماً با شما تماس خواLendistryیکی از اعضای تیم .تأیید کنید

.گرفت

دریافت خواھید کرد Lendistryھنگامی کھ درخواست شما بھ طور کامل ارزیابی شد، ایمیلی از 
.کھ شما را در جریان تایید یا رد شدن درخواست کمک مالی تان قرار خواھد داد

چگونھ وضعیت درخواست خود را بررسی کنم؟
عیت با استفاده از نام کاربری، رمز عبور و شماره تلفن ھمراھی کھ ثبت کرده اید، می توانید وض

پس از ورود بھ . بررسی کنیدLendistryدرخواست خود را در ھر زمان با ورود بھ پورتال 
.سیستم، وضعیت را در صفحھ اصلی خواھید دید

:وارد شویدLendistryاز طریق این لینک می توانید بھ پورتال 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

مک چھ زمانی ک. مدارک و اطالعات بانکی من کامالً ارزیابی شده و برای تامین مالی تایید شده ام
مالی را دریافت خواھم کرد؟

ت، ھنگامی کھ درخواست شما بھ طور کامل بررسی شد و اعطای کمک مالی مورد تایید قرار گرف
در پورتال DocuSignبھ صورت یک سند W-9توافقنامھ دریافت کننده کمک و فرم 

Lendistryلطفاً وارد شوید و دستورالعمل ھای . در دسترس شما قرار خواھد گرفت
DocuSignرا برای پاراف، امضا و تاریخ ھر دو مدرک دنبال کنید.

وارد Lendistryاز طریق این لینک می توانید بھ پورتال 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing:شوید

.تا زمانی کھ این کار تکمیل نشود، کمک ھزینھ شما واریز نخواھد شد: نکتھ مھم

https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
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