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 اقتصادی و نوآوریوزارت مشاغل، بازیابی 

 برنامه کمک هزینه بازیابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

 Small and Medium Sized Business Recovery) برنامه کمک هزینه بازیابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

Grant)دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها از حمایت و کامل در اختیار کسب و کارها قرار میبا بودجه تأمین شده های هزینه، کمک

 اکنون به پایان رسیده است.هم درخواستزمان ارائه  مند هستند.و پس از آن بهره COVID-19پشتیبانی الزم در طول دوران 

 2021ژوئیه  2 آخرین به روز رسانی:

 است دهیرس انیپا به اکنونهم درخواست ارائه زمان 

  شما درخواستبازبینی  

 نحوه عملکرد برنامه  

 معیارهای ارزیابی 

 تکمیل کردن برنامه بازیابی خود 

 بودجه موجود 

 حوه استفاده از بودجهن 

 

 اکنون به پایان رسیده استهم درخواستزمان ارائه 
ژوئیه  2شب،  11:59در ساعت  متوسط و کوچک یکارها و کسب یبرا یابیباز نهیهز کمک برنامه هایدرخواستپذیرش زمان 

 به پایان رسیده است. 2021

 در حال بررسی هایدرخواست

 درخواست خود را ارائه داده باشید: 2021ژوئیه  2شب،  11:59ساعت اگر پیش از 

 شما به ترتیب تاریخی که دریافت شده مورد بازبینی قرار خواهد گرفت درخواست 

 داشتن هرگونه سوال یا نیاز به اطالعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت کارکنان برنامه در صورت 

  هفته طول خواهد کشید 8کامل تا سقف های درخواستها برای بررسی درخواستزمان 

 را به تاخیر خواهند انداختزمان بررسی و پرداخت ، صناقهای ارائه درخواست 

 شوندواجد شرایط برای تکمیل برنامه بازیابی دعوت میکسب و کارهای  -این روند دارای دو مرحله است 

 تصمیم درباره کمک هزینه از طریق ایمیل به شما اعالم خواهد شد 

  هزینه تامین خواهد شدگیری درباره کمکهفته از تاریخ تصمیم 4بودجه ظرف 

 شمادرخواست بازبینی 

ایان رسیده است. پبه  2021ژوئیه  2شب،  11:59در ساعت درخواست زمان ارائه 

 در حال بررسی شما.درخواست بازبینی 
 

 درخواستورود به پرونده 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant#program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant#recovery-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant#funding
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant#usefunding
https://bcbusinessrecoverygrant.com/
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 اقتصادی و نوآوریوزارت مشاغل، بازیابی 

  نحوه عملکرد برنامه

قرار  COVID-19دالری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بریتیش کلمبیا که تحت تاثیر  30000تا  10000کمک هزینه های 

  دالر کمک هزینه اضافی برای کسب و کارهای مرتبط با گردشگری موجود است. 15000تا  5000 اند موجود است.گرفته

 به اتمام رسیده است. 2021ژوئیه  2شب،  11:59زمان درخواست برای برنامه در ساعت 

 فرایند درخواست

اند و واجد شرایط هستند، خواسته خواهد شد تا یک برای دریافت بودجه درخواست ارائه دادهالین کارهایی که به صورت آنکسب و از 

آماده هستند تا در صورت نیاز در زمینه تهیه یک برنامه بازیابی به کسب و ای خدمات دهندگان حرفهارائهبرنامه بازیابی تهیه کنند. 

 بیشتر در تقاضانامه موجود است.اطالعات  کارها کمک کنند.

وقتی برنامه بازیابی شما ارائه و بررسی شد، کسب و کارهای مورد تایید، کمک هزینه مالی مورد نیاز برای برنامه خود را دریافت 

  خواهند کرد.

های خود برای تهیه یک برنامه بازیابی و قصد ارتباط با تالشتا اطالعات و مستنداتی را در  خواسته شود کارها و کسبممکن است از 

 د.نخود برای نحوه هزینه کردن کمک مالی را ارائه دهی

 

 مالحظات ارزیابی 
 تیصالح یارهایمع

 کمک هزینه پایه

 تا بتواند کمک هزینه پایه را دریافت کند.باشد معیارهای صالحیت  کلیه یک کسب و کار باید حائز

 معیارهای صالحیت

  بیشترین سهم کسب و کار متعلق به یک یا تعداد بیشتری از ساکنین بریتیش کلمبیا باشد  

  ماه  18دهید، این کسب و کار حداقل به مدت هزینه این برنامه ارائه میدر تاریخی که تقاضانامه خود را برای دریافت کمک

  در بریتیش کلمبیا مشغول به کار بوده باشد

 کلیه عملیات یا عملیات اصلی این کسب و کار در بریتیش کلمبیا واقع شده و در بریتیش کلمبیا انجام شود  

o کسب و کار در بریتیش کلمبیا به ثبت رسیده باشد  

o  کار در بریتیش کلمبیا در جریان باشد و مالیات بپردازدکسب و  

o ( اند نیز کسب و کارهای فصلی یا آنهایی که موقتاً تعطیل شدهپکسب و کار در حال حاضر در حال فعالیت باشد

 واجد شرایط هستند(

   دام کرده باشد نفر را حداقل به مدت چهار ماه از سال تقویمی در بریتیش کلمبیا استخ 149کسب و کار تا سقف 

o دارای کارمند یا کارکنان قراردادی 2020فوریه  1شود که پیش از تاریخ این شامل کسب و کارهایی نیز می ،

  اندبوده

o  برای کسب و کارهایی که پرسنلی ندارند، لطفاً در تقاضانامه به ما بگویید که کمک هزینه مالی چطور قرار است

  به جامعه سود برساند.از روند بازیابی شما حمایت کرده و 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant
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  جریان مثبت مالی داشته باشد2020فوریه  1، پیش از خوداظهارنامه مالی آخرین کسب و کار در ،  

  نشان دهند 2019تا االن در مقایسه با دوره یک ماهه مشابه در  2020% افت درآمد از مارس 30کسب و کارها باید حداقل 

  

  مقدمات تعطیلی، انحالل یا فروش آن را آماده نکرده باشد2020 یهرفو 1مالکیت کسب و کار، پس از تاریخ ، 

 .دهند ارائه را خود خاص کار و کسب چرخه به مربوط اطالعات دیبا یفصل یکارها و کسب* 

  کسب و کارهای گردشگری

دالر بودجه اضافی باشند، البته در صورتی که  15000توانند واجد شرایط دریافت حداکثر کسب و کارهای مرتبط با گردشگری می

 د.نو حائز معیارهای کمک هزینه تکمیلی گردشگری نیز باش هداشتشرایط دریافت کمک هزینه پایه را  آنها

ای از کاالها یا خدمات کسب و کار شما، توسط باید اعالم کنید که بخش قابل مالحظهبرای دریافت کمک هزینه تکمیلی گردشگری، 

  شود.یبازدیدکنندگان خریداری م

 معیارهای صالحیت کمک هزینه تکمیلی گردشگری

کنند که به مدت کمتر از یک رسانی میشود كه به آن دسته از افرادی خدماتمرتبط با گردشگری، به مشاغلی گفته میکسب و کارهای 

 کنند.سال متوالی، با هدف تفریح، کار و سایر اهداف، به محلی خارج از محیط همیشگی خود مسافرت کرده و در آنجا اقامت می

  توانند عبارت باشند از:کسب و کارهای بخش گردشگری می

 حمل و نقل  

 اقامتگاه  

 خدمات مواد غذایی و آشامیدنی  

 تفریحات  

 خدمات سرگرمی  

 خدمات مسافرتی  

  عبارتند از:ها اقامتگاه

  هاهتل

 مهمانسراها  

 هاکلبه  

 هااردوگاه  

 خودروی کاروان  

  سایر کسب و کارهای مشابه  

  شوند:ها شامل موارد زیر نمیاقامتگاه

 های طوالنی مدتاقامتگاه   

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/economic-recovery/business-recovery-grant
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 هاآپارتمان  

 اجاره ثانویه آپارتمان مشترک  

 برنامه اقامت در منزل  

 تعطیالت مخصوص ای های کرایهخانه   

 نیاز داریدآنچه برای درخواست به آن 
 مستندات مالی را آپلود کنند.مدارک و کسب و کارها نیاز خواهند داشت تا یک تقاضانامه آنالین را تکمیل کرده و 

 نیاز مورد مدارک

 اسناد حذف شوند.گذاری آنها نیست، باید از طالعات شخصی قابل شناسایی که کسب و کار قادر به اشتراکااسامی و سایر توجه: 

 .دهند ارائه را خود خاص کار و کسب چرخه به مربوط اطالعات دیبا یفصل یکارها و کسب

 :مشارکتی عبارتند از و انحصاری مالکیت با مشاغل جمله از رسمی غیر مشاغل برای نیاز مورد مدارک

  ای حرفههای شغلی یا فعالیتاظهارنامهT1-T2125  باشد کیت دهنده درصد مالکه نشان 

  لطفاً درآمد هر ماه اند(ماه فعالیت داشته 24ماه برای کسب و کارهایی که کمتر از  18ماه گذشته ) 24درآمد ماهانه واقعی .

 را به صورت جداگانه مشخص کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 درآمد ماه

 ###,##$ 2019ژانویه 

 ###,##$ 2019فوریه 

 ###,##$ 2019مارس 

… … 

 ###,##$ 2020دسامبر 

 

 به طور خاص: 2019)در صورت وجود( و  2018دهی اظهارنامه مالیات کسب و کار مربوط به دو سال آخر گزارش ، 

o برگه تشخیص 

o مالیاتی بخش اول اظهارنامه T1  فرم( 5010مالک-R) 

o  ایحرفههای شغلی یا فعالیتاظهارنامه T2125 

  دهنده تعداد ساکنین بریتیش کلمبیا تاکنون. اسناد باید نشان 2019سپتامبر  1در صورت وجود، اسناد لیست حقوقی از تاریخ

 از یکیکه دارای قرارداد یا قرارداد فرعی هستند باشد، شامل حروف اول اسم، شهر، دستمزد، و کسورات برای هر کارمند. 

 :ارائه دهید را ریز موارد

o  شده پرداختاظهارنامه حقوق T4 

o اسناد بایگانی لیست حقوقی PD7A 

o نویسیلیست حقوقی یا چک 
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 عبارتند از رسمیکسب و کارهای مدارک مورد نیاز 

 مستقر آن در ییایکلمب شیتیبر سهامداران که باشد یشهر شامل خاص طور به دیبا که ثبت یگواه ای سهامداران فهرست 

 :ارائه دهیدیکی از موارد زیر را . هستند

o فهرست ثبت مرکزی اوراق بهادار 

o  اطالعات سهامدارانT2-Schedule 50 

 های  مالی سال جاری به عالوه دو سال قبل، شامل:صورت 

o ترازنامه 

o صورت درآمد  

o های نقدی )در صورت موجود بودن(صورت گردش  

  لطفاً درآمد هر ماه اند(. ماه فعالیت داشته 24ماه برای کسب و کارهایی که کمتر از  18ماه گذشته ) 24درآمد ماهانه واقعی

 را به صورت جداگانه مشخص کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 درآمد ماه

 ###,##$ 2019ژانویه 

 ###,##$ 2019فوریه 

 ###,##$ 2019مارس 

… … 

 ###,##$ 2020دسامبر 

 

 به طور خاص: 2019)در صورت وجود( و  2018دهی اظهارنامه مالیات کسب و کار مربوط به دو سال آخر گزارش ، 

o برگه تشخیص 

o  بخش اول اظهارنامه مالیاتیT2  )نه پاراگراف اول( 

  دهنده تعداد ساکنین بریتیش کلمبیا تاکنون. اسناد باید نشان 2019سپتامبر  1در صورت وجود، اسناد لیست حقوقی از تاریخ

یکی از که دارای قرارداد یا قرارداد فرعی هستند باشد، شامل حروف اول اسم، شهر، دستمزد، و کسورات برای هر کارمند. 

 موارد زیر را ارائه دهید:

o  شده  حقوق پرداختاظهارنامهT4 

o  اسناد بایگانی لیست حقوقیPD7A 

o نویسیلیست حقوقی یا چک 

(PDF, 75KB) دیکن دانلود را ازین مورد مدارکفهرست 

 

 خود بازیابی برنامه کردن تکمیل
عادی »تواند برای حمایت از ادامه کار خود در شرایط یک برنامه بازیابی لیستی از اقدامات مشخص است که کسب و کار شما می

بینانه و آسان باشد و باید بازه زمانی الزم برای تکمیل اقدامات را همراه با اجرای این برنامه باید واقع انجام دهد. COVID-19« جدید

  ضیح دهد.هزینه هر اقدام تو

 یابیباز برنامه لیتکم یهانهیگز

  :داشت دیخواه خود  یابیباز برنامه لیتکم یبرا نهیگز چند باشد، تیصالح یارهایمع واجد شما درخواست اگر

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/economic-development/template-document-list-strongerbc-brg.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/economic-development/template-document-list-strongerbc-brg.pdf
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 یابیباز برنامه تا کندیم برقرار یاحرفه خدمات دهنده ارائه کی با را شما ارتباط ،ایکلمب شیتیبر کوچک یکارها و کسب .1

 (ردیگیم قرار خدمات دهندگانارائه اریاخت در دالر 2000 سقف تا یدولت بودجه) دیکن آماده را خود

ای خود آماده کنید. لطفاً توجه داشته فاده از ارائه دهنده خدمات حرفهتان را با استتوانید انتخاب کنید که برنامه بازیابیشما می .2

 باشید:

  ثبت نام کرده و به تایید کسب و کارهای  عالقهصفحه اظهار اگر از ارئه دهنده خدمات خود استفاده کنید، آنها باید در

دالر در اختیار  2000بتوانند بودجه دولتی دریافت کنند )بودجه دولتی تا سقف کوچک بریتیش کلمبیا برسند تا 

 گیرد(دهندگان خدمات قرار میارائه

  اگر از یک ارائه دهنده خدمات استفاده نکنید، یا از یک ارائه دهنده خدمات ثبت نشده استفاده کنید، بودجه تعلق نخواهد

 گرفت

 شرایط زیر را داشته باشد:ای باید یک ارائه دهنده خدمات حرفه

 نزد شهرت حسن با رسمی دفتردار CPBCAN 

 یاحرفهرسمی  یمال زیر برنامه (CFP) 

 ایکلمب شیتیبر یحقوق انجمن با نزد شهرت حسن با کار به مشغول لیوک 

 حسابدار عمومی رسمی (CPA )نزد شهرت حسن با CPA ایکلمب شیتیبر. 

 اگر برنامه بازیابی شما تایید شود، کمک هزینه تامین خواهد شد. ارزیابی قرار خواهند گرفت.برنامه بازیابی ارسال شده، مورد 

 (PDF, 997KBبرنامه بازیابی را دانلود کنید ) قالب

 

 بودجه موجود
تخصیص کمک هزینه و کمک هزینه تکمیلی گردشگری منوط به کسب معیارهای  شوند.ها به طور کامل تامین میبودجه کمک هزینه

  صالحیت از سوی کسب و کار شما و تهیه یک برنامه بازیابی است که قادر باشید آن را تکمیل کنید.

  یک کسب و کار فقط در صورتی نیاز به بازپرداخت بودجه دارد که:

 دهد، نادرست باشدهرگونه اطالعاتی که ارائه می 

 برنامه بازیابی خود را اجرا نکنند 

 از بودجه برای اهدافی استفاده کنند که مطابق با شرایط برنامه، واجد شرایط نیست 

 کمک هزینه پایه، بر اساس درآمد ساالنه

 مبلغ کمک هزینه *COVIDدرآمد ساالنه پیش از 

 دالر 10000 دالر 100000حداکثر 

 دالر 15000 دالر 1000000دالر تا  100001

https://smallbusinessbc.ca/
https://smallbusinessbc.ca/eoi
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/economic-development/template-recovery-plan-strongerbc.pdf
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 کمک هزینه پایه، بر اساس درآمد ساالنه

 مبلغ کمک هزینه *COVIDدرآمد ساالنه پیش از 

 دالر 20000 دالر 2000000دالر تا  1000001

 دالر 25000 دالر 3000000تا  2000001

 دالر 30000 دالر 3000000بیش از 

 شوداطالق می 2020فوریه  1از  ، به دوره زمانی پیشCOVID* پیش از 

 یابد.کمک هزینه تکمیلی گردشگری، بر اساس تعداد کارمندان استخدامی یا قراردادی ساکن بریتیش کلمبیا اختصاص می

تعداد کارمندان ساکن بریتیش کلمبیا در دوران پیش از 

COVID مبلغ کمک هزینه تکمیلی 

 دالر 5000 1تا  0

 دالر 10000 4تا  2

 دالر 15000 149 تا 5

 

  نحوه استفاده از بودجه
 توانید پیشنهاد دهید که قصد دارید: برای مثال، می توان برای اجرای اقدامات مشخص شده در برنامه بازیابی استفاده کرد.از بودجه می

 خدمات جدید به مشتریان خود ارائه دهید 

 مکان فیزیکی کسب و کار خود را تغییر دهید 

  گذاری اجتماعی بسازید با موانع الزم برای فاصله پذیراییفضای باز یک 

 از انتقال کسب و کار خود به فضای آنالین پشتیبانی کنید 

  را به خدمت بگیریدمستقر در بریتیش کلمبیا یک سرویس بازاریابی آنالین 
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 اقتصادی و نوآوریوزارت مشاغل، بازیابی 

  های ارائه کنید )مانند تحویل، بستهخدمات جدیدی به کسب و کار خود تنوع بخشید تا بتوانید به مشتریان جدید خدمات داده یا

 تور جدید، محصوالت جدید(

 برای کمک به تغییر یا بهبود کاال یا خدمات خود تجهیزات خریداری کنید 

 هزینه کرایه، اجاره یا سایر مخارج ثابت را پرداخت کنید 

 سایر اقداماتی که می تواند به بازیابی کسب و کار شما کمک کند 

را در برنامه بازیابی خود  انجام داده است 2020سپتامبر  17 شروع برنامه دراقداماتی که کسب و کار شما پس از توانید شما می

 بگنجانید.

 بعنوان مثال:

  واجد شرایط جبران هزینه بوده و اید، این اقدام حصارهای شیشه پلکسی گالس نصب کرده 2021سپتامبر  20اگر در

 بازیابی خود اضافه کنیدتوانید آنرا به برنامه می

 نمونه برنامه بازیابی

 

هفته/ماه برای  اقدام بازیابی

 تکمیل

 

هزینه 

 تخمینی

 

 کپی رسید ضمیمه است. .2021سپتامبر  20در  حصارهای شیشه پلکسی گالسنصب 

 

 5,432.26$ هفته 2

جهت مشخص ساختن میزان کرایه  . کپی قرارداد اجاره2021تا ژوئن  2020اجاره از اکتبر 

 پرداختی ضمیمه است.

 9,000.00$ ماه 9

 به کار گرفتن یک سرویس بازاریابی آنالین مستقر در بریتیش کلمبیا.
 6,000.00$ ماه 6

  

 

 نیاز به کمک دارید؟

 دسترس در کیفیپاس یزمان منطقه وقت به عصر 5:00 تا صبح 9:00 ساعت از جمعه تا دوشنبه روز از کمک ،یکل اطالعات یبرا

 .یرسم لیتعط یروزها از ریغ به است،

 

 1-833-254-4357: تلفن

 BusinessRecoveryGrantProgram@gov.bc.ca:لیمیا

tel:+1-833-254-4357
mailto:BusinessRecoveryGrantProgram@gov.bc.ca

