
 ١٩-کوويدکرونا يعنی حمايت شغلی  برایچگونه ميتوان 
  درخواست نمود اعتبار مالی

  مندرجات

 نگاه کلی 
 تعطيلمحدوديتهای محلی (حمايتی  مالی اعتبار( 
 محدوديتهای محلی (بخش)حمايتی مالی  اعتبار 
 هااضافی محدوديت اعتبار 
 پيش از شروع درخواستتان به چه اطالعاتی نياز خواهيد داشت 
 راهنما و اطالعات در مورد تکميل فرم 
 چگونگی درخواست 

  .مطالعه نمائيدهمه اين اطالعات را  ،مالیاعتبار درخواست خود برای  آغازالزم است پيش از 

  :تا کرد دبه شما کمک خواهاين امر 

  را داريد اعتبار مالیبررسی کنيد آيا استحقاق دريافت 
 فرم درخواست خودرا درست پرکنيد 

  در دسترس هستند: اعتبارات مالیاين 

 تعطيلحمايتی محدوديتهای محلی (مالی  اعتبار( 
 حمايتی محدوديتهای محلی (بخش)مالی  اعتبار 
 هااضافی محدوديت اعتبار 

  فوق وجود دارد.اعتبارات مالی تنها يک فرم درخواست برای همه 

 GOV.UKمالی بر روی وبسايت گوو.يوکهی اعتبارشما ميتوانيد اطالعات بيشتری را در بارە 
 . V.UK websitemore information on these grants on the GOپيدا کنيد: 

  ما چگونگی استحقاق شمارا از راه پرسشهای داخل فرم ارزيابی خواهيم کرد.

  

  

  

  

  

  

  

  



) را دريافت تعطيلحمايتی محدوديتهای محلی (اعتبار مالی چه کسی ميتواند 
 نمايد 

مالی تنها برای مشاغلی در دسترس است که مرکز آنها در برايتن و هوو باشد و اعتبار اين 
برای عوارض شغلی مربوط به کسب وکار خود، در برابر کانسل يعنی شهرداری آنجا مستقيما 

  مسئول باشند.

عبارت است از  انگلستان گذاشتهاست. هدف از آنودجهای در اختيار حکومتهای محلی دولت ب
به مشاغلی  روز استحقاقی ماههای دورە محدوديتها ٢٨پوند در  ٣٠٠٠تا ميزان اعتبار مالیتوزيع 

شدەاست تا به خاطر  جبور به تعطيل شدن بودەاند. مشاغلی در انگلستان که از آنها خواستهکه م
  :داشتمحدوديتها تعطيل شوند، استحقاق دريافت موارد زير را دارا خواهند 

  يک اعتبار مالی ند يا کمتر است، وپ ١٥٠٠٠برای امالکی که عوارض تعيين شدە آنها
 هفته ٤پوند برای  ١٣٣٣٤معادل 

  يک اعتبار پوند است  ٥١٠٠٠تا  ١٥٠٠٠برای امالکی که عوارض تعيين شدە آنها بين
 هفته ٤پوند برای  ٢٠٠٠معادل  مالی

  يک اعتبار مالیپوند يا بيشتر است  ٥١٠٠٠برای امالکی که عوارض تعيين شدە آنها بين 
 هفته ٤پوند برای  ٣٠٠٠معادل 

بايد کامال تعطيل باشند، اين طرح مشاغلی را هم که  استل مشاغلی امش اعتبار مالیگرچه عنوان 
  مورد حمايت قرار ميدهد که نيمه باز يا کامال باز با دادوستد محدود باشند.

  .مپايهگذاری ميکنيرا شما استحقاق چگونگی  مااز راه پر کردن درخواستنامه، 

خود اعتبار  کارمحلهای استحقاقی باشند، برای هريک از  محل کارمشاغلی که شامل بيش از يک 
 مالی دريافت خواهند نمود.

  مشاغلی که ميتوانند برای اعتبار مالی درخواست نمايند

برای عوارض شغلی مربوط به  چنانچهبرای اين اعتبار مالی درخواست نمايند مشاغل زير بايد  
  در برابر کانسل يعنی شهرداری مسئول باشند: مستقيماکسب وکار خود، 

  اساسی غيرکاالی خردەفروش 
 مکانهای پذيرائی 
 مسکن 
 امکانات تفريحی و ورزشی 
 مکانهای نمايش و سرگرمی 
 امکانات مراقبتهای شخصی 
 و سالنهای اجتماعی مکانها 
 کلوپهای شبانه، سالنهای رقص و مکانهای سرگرمی سکسی 

  مشاغل و مکانهائی که بايد بسته شوند  رابطه با اطالعات بيشتر را در 
businesses and venues that must closete    بر روی اين وبسايت بيابيد

  GOV.UK ی  گوو.يوک



  که نميتوانند درخواست نمايندمشاغلی 

 شغل شما استحقاق دريافت اين اعتبار مالی را ندارد، اگر:

  قرار داشتهباشدکردە است معينبه گونهای که دولت  - در خارج از حوزە محدوديتها ،  
  کداميک از مشاغل در خارج از حوزە محدوديتها قرار دارند پيداکنيددر اينجا 

businesses are outside the scope of restrictions 
  نشدەاست چنين درخواستیمشاغلی که خواستهاند تعطيل نمايند اما از انها 
  که در حال حاضر اعتبار مالی به ميزانی دريافت ميکنند که برابر است با مشاغلی

چهارچوب کاری کمکهای در و  حد آن باالترين سطوح کمکهای دولتی مجاز در کمترين
  قرار دارند ١٩-موقت دولتی برای کوويد

 الغاء شمارە  يا اخطار بودەورشکسته  يا ،باشند ی که در دست اقدام برای مباشرتمشاغل
 برايشان صادر شدە باشد ثبت شرکتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



) را دريافت بخشچه کسی ميتواند اعتبار مالی حمايتی محدوديتهای محلی (
 نمايد 

بايد بسته ميشدند و در نتيجه  ٢٠٢٠مارچ  ٢٣اجرا شدە در مشاغلی که بدليل محدوديتهای ملی 
بهداشت عمومی (کنترل بيماری) نتوانستهاند دوبارە ١٩٨٤مقررات وضع شدە برطبق قانون سال 

  را خواهند داشت. حمايتی محدوديتهای محلی (بخش) اعتبارباز شوند، استحقاق دريافت 

  نمايندمشاغلی که ميتوانند برای اعتبار مالی درخواست 

  تنها مشاغلی که استحقاق اين اعتبار را دارند عبارتند از:

 کلوپهای شبانه 
 سالنهای رقص 
 ديسکوتک ها 
 ی با ميزبانان موءنثئمراکز سرگرمی سکسی و ميخانهها 

 در طول دورە استفادە هدفمند دوبارە باز نشدە ،ماندەآنها بايد بعد از ماه مارچ همچنان بسته باقی 
به شيوە هدفمند تبديل به ميخانه شدە است تا کار تجارت که  اینمونه، کلوپ شبانهباشند؛ برای 

  خودرا ادامه دهد. 

ضوابط موجود قابل اجرا بودە مشروط بر آنکه شغل با  ٢٠٢٠نوامبر  ١اين اعتبار مالی از روز 
  .شود بر اعتبار مالی حمايتهای محدوديت محلی (تعطيل)، پرداختمضاف ميتواند همخوان باشد، 

به اين معنی که هر شغلی که استحقاق داشته باشد، يک مبلغ اضافی دريافت خواهد کرد تا دورە 
  راپيش از اجرای محدوديتهای ملی، پوشش دهد.  ٢٠٢٠نوامبر  ٤و  ٢٠٢٠نوامبر  ١ميان 

 مشاغلی که نميتوانند درخواست نمايند

  مشاغلی که در حال حاضر اعتبار مالی به ميزانی دريافت ميکنند که برابر است با
باالترين سطوح کمکهای دولتی مجاز در حد کمترين و چهارچوب کاری کمکهای موقت 

 قرار دارند  ١٩-دولتی برای کوويد
  مشاغلی که در دست اقدام برای مباشرت، يا ورشکسته باشند يا اخطار الغاء شمارە ثبت

 شرکتها  برايشان صادر شدە باشد

  

  

  

  

  

  



   چهکسانی ميتوانند اعتبار مالی اضافی محدوديتهارا دريافت نمايند

ميليون پوندی از دولت دريافت کردەايم. اين بودجه برای حمايت مشاغلی در  ٥٫٨ما يک بودجه 
بهخاطر محدوديتهای اعمال شدە ماههای آيندە است که نقش کليدی در اقتصاد محلی دارند ولی 

تأثير پذيرفتهاند. اين گروهها شامل مشاغلی ميشوند که از جهت مالی آسيب  بگونهای جدیاضافی 
  اما استحقاق دريافت اعتبارات مالی حمايتی محدوديتهای محلی را ندارند.  -جدی ديدەاند

  درخواست نمايند را اعتبار مالیاين مشاغلی که ميتوانند 

را بر اساس هرکسی زودتر بيايد زودتر هم خدمات دريافت ميکند، صرف  ودجه محدودما اين ب
ميکنيم. ما يک طرح اعتبار صالحديدی را اجرا ميکنيم که در دسترس مشاغل موجود در برايتن 

و هوو قرار دارد. ما حق تقدم را به مشاغلی ميدهيم که در چهارچوب يکی از اين مقوله ها 
  قراربگيرند:

  شغلی  شغلی که مجبور به تعطيل شدن بودەولی متعهد به پرداخت عوارض محليک
  نبودەاست

  شغلی که خردەفروشان، مراکز تفريحی، مراسم، مراقبتهای شخصی، يا مراکز سرگرمی
را تأمين ميکند و نميتواند کار کند يا توان عملياتی آن در دورە محدوديتها بشدت محدود 

 شدەاست، مانند:
 دنی که مواد يک مغازە يا رستوران را تأمين ميکنمراکز پخت وپز -
 مغازەهای خردەفروشی را تأمين ميکنندعمدەفروشانی که مواد  -
 يک توليدی کوچک که سفارشاتش را از دست دادەباشد -

  با هزينههای  دارائی و  مرتبط به ميزان زياد معينشغلی بدون داشتن ملک، اما هزينههای
  باشدداشته  کارمندان

 هزينههای معين به ميزان زياد مرتبط با  و مراسم يا جشنهارا تأمين ميکند شغلی که
  داشته باشد هزينههای  دارائی و کارمندان

 هزينههای معين به ميزان زياد مرتبط با هزينههای دارائی و  آموزشگاههای زبان که
  داشته باشد کارمندان

 شغلی که مراکز مشترک کاری را مديريت ميکنند 

ميليون  ٥٫٨از کل مبلغ  ٪٥٠در بازە زمانی نوامبر تا دسامبر به ميزان بودجه اعتبارات سقف 
٪ بقيه به دورەهای تعطيلی بعدی اختصاص دادە ٥٠پوندی است که از دولت دريافت کردەايم. 

  خواهد شد.

کانسل اختيار تصميم گيری را برای خود نگاه ميدارد تا بگونهای مناسب جوائزی خارج از اين 
  اعطا نمايدرا هم بتواند مرزها 

  

  

  

  



  مشاغلی که نميتوانند درخواست نمايند

  مشاغل زير استحقاق دريافت اين بودجه را ندارند:

  خدمات فردی از محل مشاغلی که متوانند به تجارت خود ادامه دهند و نيازی به ارائه
 برای نمونه حسابداران يان وکالی دادگستری -کسب خود ندارند

  مشاغلی که در حال حاضر اعتبار مالی به ميزانی دريافت ميکنند که برابر است با
چهارچوب کاری کمکهای موقت و در کمترين حد مجاز کمکهای دولتی از باالترين سطح 

 قرار دارند  ١٩-دولتی برای کوويد
 ثبت بودە، ورشکسته باشند يا اخطار الغاء شمارە  مشاغلی که در دست اقدام برای مباشرت

 شرکتها  برايشان صادر شدە باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 پيش از شروع درخواستنامه، چه اطالعاتی مورد نياز شما خواهد بود

  لطفا مطمئن شويد که پيش از شروع درخواستتان، اطالعات زير در دسترس شما است:

 :مشروح شغل يا شرکت خودتان 
 باشد ارتباطی داشتهچنانچه  -شمارە ثبت شرکت -
  چنانچه ارتباطی داشته باشد  -VAT شمارە وی ئهی تی -

 :هزينههای ماهانه 
 کرايه يا وام مسکن -
 هزينههای اجارە ليز -
 هرنوع هزينه معين ديگر که به محل کارتان مربوط باشد -

 مستقيما عوارض شغلی را به کانسل يعنی شهرداری ميپردازيد: اگر 
 محلهای کارشمارە حساب عوارض برای هريک از  -
 محلهای کارهريک از  ارزش قابليت عوارض برای -
همراه شما در صورتحساب  نام اوشخصات هرشخص ديگری که م -

 آمدەاست
 وارض شغلی را به کانسل يعنی شهرداری نمی پردازيد:عمستقيما  اگر 

نام، آدرس و مشروح مشخصات ارتباط گيری با شخص يا شغلی که  -
 عوارض را به آنها می پردازيد

 چنانچه ارتباطی داشته باشد -زە نامه يعنی اليسنسااجشمارە  -
 مشخصات بانکی 

 شمارە حساب و رمز توزيع يعنی سورت کود -
 :مدارک پشتيبانی هم بايد همراه شوند. اين مدارک عبارتند از 

باشد برای  ماه اخير ٣يک صورتحساب بانکی که تاريخ آن مربوط به  -
حساب بانکی شغلی شما، که بهنام شغلی باشد که درخواستتان را برای آن 

 تکميل ميکنيد
ک کاسب دست تنها هستيد و حساب بانکی شغلی نداريد، يک يچنانچه  -

صورتحساب بانکی شخصی، که برای امور شغلی خود از آن استفادە 
 ماه اخير باشد  ٣ميکنيد، بشرطی که تاريخ آن مربوط به 

  

  

  

  

  

  

  

  



 راهنمائی و اطالعات در مورد تکميل فرم 

  اين راهنمائيهارا بهکار بنديد تا به خودتان در تکميل فرم کمک کنيد.

  محل کار

چنانچه بيش از يک محل کاری در برايتن و هوو داشتهباشيد، الزم خواهد بود تا يک درخواستنامه 
برای هريک از آنها پر کنيد. چنانچه نامه يا ايميلی همراه با شمارە رفرنس دعوتنامه دريافت 

  کردەباشيد، لطفا آنرا آمادە کنيد. 

  شخصی تفصيالت

. اين کردخواهيم درخواست خودتان را همراه با مشخصات شغل از شما ما مشخصات فردی 
  تقلب مارا تشکيل خواهند داد.مشخصات بخشی از بررسيهای تأييدی و ضد 

  عوارض شغلی

چنانچه عوارض شغلی خودرا مستقيما به کانسل يعنی شهرداری ميپردازيد، از شما مشخصات 
با سيستم توانيم اطالعاتی را که به ما دادەايد مندرج در صورتحسابتان را خواهيم خواست تا ب

  عوارض شغلی خود مقايسه نمائيم.

اين مشخصات را ميتوانيد روی صورتحساب خودتان ببينيد، يا ممکن است از راه نامه يا ايميل 
دعوتنامهای برای تحويل درخواست دريافت کردەباشيد که همه اين مشخصات برروی آن قيد 

  شدەاند.   

  کسب وکار

ارقامی که شما در مورد چگونگی تأثيرپذيری شغلتان قيد ميکنيد بايد تنها مربوط به اين تأثير 
 ١تا  ٢٠٢٠نوامبر  ٥از  محدوديت اخير ەروز ٢٨زمانی  فاصلهدر پذيری/ يا تخمين تأثيرپذيری 

     باشد.  ٢٠٢٠دسامبر 

  کارمندان

افراد کارمند  شمارمطمئن شويد که شمار کارمندانی را که در استخدام شما هسند دوبار ننويسيد. 
    خودرا در هر يک از مقوالت ثبت نمائيد.

برای نمونه، چنانچه شماری از کارمندان شما نوآموز تازەکار هستند، تنها آنانرا در مقوله متناسب 
نيمه وقت داريد که فصلی هستند، تنها آنانرا در مقوله  با خودشان ثبت نمائيد. يا اگر دو کارمند

  فصلی ثبت نمائيد. 

  مشخصات بانکی

از ضرورت بررسی اضافی که ممکن است سبب تأخير در پرداختها گردد، دوری نمائيد. چنانچه 
  عوارض شغلی را از راه بدهی مستقيم يعنی دايرکت دبيت ميپردازيد، يا پيشتر و تحت طرح قبلی 

  

  



  درخواست اعتبار مالی شغلی نمودەايد، مشخصات بانکی ارائه شدە شما بايد:

  همخوان باشدبا آنچه که در پروندە موجود است 
 در صورتيکه تناسب  -به يک حساب بانکی شغلی مربوط باشد، که به نام شغلتان باشد

 داشته باشد 

  مدارک پشتيبانی

که ارائه ميکنيد بايد با مشخصات بانکی ای که برای پرداخت از آن استفادە  صورتحساب بانکی
   ماه اخير باشد.  ٣ميکنيد، همخوان بودە، تاريخ آن هم در فاصله زمانی 

  در صورت امکان، بايد حساب بانکی شغلی باشد.

  کمکهای دولتی

ممالک متحدە بريتانيا  از اتحاديه اروپا خارج شدە است، در طول دورە انتقالی هم گرچه کشور 
مقررات اتحاديه اروپا در مورد کمکهای دولتی قابل اجرا است. اين اعتبارات مالی الزم است با 

کمکهای دولتی مجاز در کمترين حد، تنها ميزان کمی از قوانين اتحاديه اروپا مطابقت داشتهباشند. 
به کسی متنوع برای مقاصد  –سال  ٣يورو در طول  ٢٠٠،٠٠٠کمتر از   -را اجازە ميدهد کمک

  در برابر آن متعهد شدە باشد.  که تعلق ميگيرد

ادارات عمومی از راه منابع مالی دولتی و بر يک اساس  که از سوی کمک دولتی امتيازی است
انتخابی به هر تشکيالتی که باالقوە بتواند رقابتها و کسب و کار را در اتحاديه اروپا  (ئی يو) 

   بچرخاند، پرداخت ميشود. 

  قوانين کمک دولتی ميتوانند (در ميان امور ديگر) شامل اين امورهم بشوند:

 اعتبارات مالی 
 وامها 
 فه در مالياتوق 

به حساب اين مجموعه  انجام ميشوند ١٩-پرداختيهائی که تحت عنوان طرح حمايتهای شغلی کوويد
دريافت  سطح رسيدە باشيد، ممکن است هنوز هم استحقاقگذاشته ميشوند. چنانچه شما به اين 

پرداخت ميشوند. محدودە  ١٩- پرداختيهائی را داشته باشيد که تحت عنوان چهارچوب موقتی کوويد
  يورو است. ٨٠٠،٠٠٠چهارچوب موقتی، مبلغ برای بودجه 

چنانچه بخواهيد درخواستنامهرا تکميل کنيد و کمک دولتی هم دريافت نمائيد، از شما خواهيم 
تا تأييد کنيد از ميزان مربوطه کمکهای دولتی تجاوز نخواهيد  خواست اظهاريهای را تکميل نمائيد

  کرد. 

            پيدا کنيد.  GOV.UKاطالعات بيشتر در مورد کمک دولتی را روی گوو يوکی 
more information on state aid on GOV.UK . 



  درخواست  گیچگون

 .ن الين انجام شونداهمه درخواستها از طريق اينترنت يعنی ئالزم است 

  registered on MyAccount. برای شروع درخواستنامه الزم است حسابتان را ثبت نمائيد
يعنی ثبت را  ’Register‘بتان را برای کسب و کار ثبت نکردەباشيد، لطفا قسمت اقبال حس چنانچه

   انتخاب نمودە دستورات آنرا تعقب کنيد.

دسترسی به مشخصات کانسل چنانچه قبال شغلتان را در اين سرويس ثبت کردە باشيد، چه برای 
حت عنوان طرح قبلی، کار تتاکس يعنی ماليات شهرداری، يا برای درخواست اعتبار مالی کسب و

    داخل نمائيد.  درا انتخاب نمودە مشخصاتی را که قبال تنظيم کردەاي ’Sign in‘ميتوانيد قسمت 

'آيا رمز عبور خودرا فراموش  خودرا به خاطر بياوريد قسمت  عبور چنانچه نميتوانيد رمز
  را انتخاب نمائيد.   ’Forgot your password‘کردەايد'

با هرگونه مشکلی روبرو شديد، لطفا برای کمک و راهنمائی  ،نام يا وروداگر در روند ثبت 
  بيشتر به صفحه حمايت ما  مراجعه نمائيد.

go to our support page for further help and advice. 

 اعتبار مالی حمايت کسب وکار شديد، بخش MyAccount حساب من توقتی که داخل قسم
‘Business Support Grant’  .را انتخاب کنيد تا کار درخواستنامه را شروع نمائيد  

 


