
THRIVE MAINE
الطلبات مراجعة قائمة

فئات من واحدة لفئة سوى بطلب القُددم ُيمكن ل .2022 سبقمبر في ا مقاحح THRIVE MAINE لبرنامج القُدم طلب سيصبح
طرُق عن للقُدُم اسقعد عملك. على الكبر الثر ذات الفئة حدد )كوفيد(. كورونا بفيروس الصلة ذات الققصادُة السلبية الثار

اللزمة. المعلومات جمع

آلن)! بك ا ًص (UEIخا ًصآ فري كيان عرف ُم رقم أنشئ
فرُد كيان عرف مي على للحصول القُدم كيفية تعليمات على الطلع ُيمكن للقُدُم. )UEI( فرُد كيان عرف مي وجود ُلزم

SAM.gov. موقع على عميل بطاقة إرسال كيفية أو )UEI(
.)UEI( فرُد كيان عرف مي على الحصول عملية تكقمل لكي أسابيع 6 إلى 3 من ُسقغرق قد المر أنه ملحظة ُيرجى

طلبك: لتقًيم إليه تحتاج ُا
□)UEI( فرُد كيان عرف مي رقم
مين□ فيولُة طيبة سمعة ذات الشركة أن إثبات
تارُخه□ حقى الفيدرالية والضرائب الولُة وضرائب رواتب كشف
الموظفين□ من %50 عن ُُل ل ما لدُها أو مين ولُة في الرئيسي )مُرها كبيرة عمليات مين بولُة الشركة لدى

مين( ولُة في والمقعاقدُن
□2021-2019 للفقرة الشخصية الدخل ضرُبة وإقرارات الفيدرالية الدخل ضرُبة إقرارات
تارُخه□ حقى 2022-2021 للفقرة العمومية والميزانية والخسائر الرباح
الغرض□ ذلك وبيان السابق في تلُيها تم القي الجائحة من للغاثة الفيدرالية الموال جميع من بالغرض قائمة

آلًين): اآتتالك اآهالك اآلضرآئب آلفائًة قبل (آلرباح خسارة على ا ًص قائ آلطلب تقًيم كان إذآ
قبل□ ما فقرة مُابل )2021-2020( بأكمله للعام الدُن واسقهلك واههلك والضرائب الفائدة قبل الرباح خسارة حساب

السابق. في تلُيه تم الذي الجائحة من للغاثة الخر الفيدرالي القموُل ناقص ،)2019( الجائحة
الفيدرالية.□ الضرائب أو الدخل بيانات خلل من سنوي أساس على كاملة فعلية مُارنة إثبات

للمُارنة. مرجعية كنُطة افقراضات أو توقعات أي اسقخدام ُجوز ل ملحوظة:

آلًتكبًة: آلنفقات على ا ًص قائ آلطلب تقًيم كان إذآ
سلمة□ لضمان تثبيقها ُقم القي تلك مثل البرامج، أو الخدمات، أو النظمة، أو المواد، وتركيب المشقرُات إُصالت

والموظف. العمل صاحب

آلرأتًالية: آلًشراعات تكلفة زيادة على ا ًص قائ بالطلب آلتقًم كان إذآ
القورُد.□ سلسل توقف بسبب القكاليف زُادة دليل

المحددة. الموثُة المعلومات من وغيرها واهُصالت، السنوُة، والمُارنات المقلُاة، السعار عروض المثلة: تقضمن
زُادة. أي هثبات الحالية والقكلفة السابُة القكلفة من لكل ضرورُة اهُصالت أو السعار عروض ملحظة:

تقنية نصائح
.لدُك الوُب مقصفح على المنبثُة" "العناصر تمكين ُجب
.اهنقرنت على الطلب بقُدُم البدء قبل PDF ).pdf( بقنسيق وجاهزة محفوظة تكون بحيث المطلوبة سقندات المي ز جّهه

Thrive؟ Maine برناُج عن أتئلة لًيك ال

Thrive@FAMEmaine.com القالي البرُد على معنا تواصل مين. لولُة المالية الهيئة من المساعدة على احصل


