
كات  ي من جائحة  Fairfaxاألموال متاحة لمساعدة �ش
 Covid-19ع� التعا�ف

ي من الجائحة 
كات المحل�ة والمؤسسات غ�ي ال��ح�ة ع� التعا�ف ي لمساعدة ال�ث

ئ المقاطعة برنامج المنح الثائف  ُتن�ث
 

ي مقاطعة 
ف �ف فني ت اليوم مجلس الم�ث رة من جائحة   Fairfaxصوَّ كات المت�ف ُ�طلق  . COVID-19إل�شاء برنامج منح جد�د لدعم ال�ث

اوس�قدم   ”PIVOTبرنامج المنح اسم “ع�  ي قطاعات الفنادق والخدمات الغذائ�ة والبيع بالتجزئة   منح�
ي تعمل �ف كات المحل�ة الئت لل�ث

  �درال�ة األم��ك�ةمقدم من خالل قانون خطة اإلنقاذ الف مليون دوالر  25مبلغ  PIVOTس�ستخدم برنامج  والخدمات والفنون والثقافة. 
ي اقتصاد مقاطعة 

ا �ف ر� كات ع�   . Fairfaxلتقد�م مساعدة مستهدفة للقطاعات األ��� ت�ف نامج هو مساعدة هذە ال�ث الهدف من ال�ب
ا من  مواصلة تعافيها من خالل توف�ي رأس المال الالزم لس�ي العمل�ات ودعم قطاعات األعمال.    ستكون بوابة المنح مفتوحة اعتبار�
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م مقاطعة  ف ي من آثار الجائحة. من خالل منح برنامج  Fairfax"تل�ت
كات ع� التعا�ف كات  PIVOTبمساعدة ال�ث األ���  سنساعد هذە ال�ث

ا من الناح�ة المال�ة ر� ف   ت�ف فني ي السوق المعاد فتحه" أفاد بذلك رئ�س مجلس الم�ث
ع� استعادة حي��تها حئت تتمكن من االزدهار �ف

Jeffrey C. McKay " .  ا أ��ب �شكل غ�ي متناسب من ذوي الدخل المنخفض ي توظف أعداد� ي نحو القطاعات الئت
كما أنه يوجه التعا�ف

ف من األقل�ات ا". والعاملني ر�  ، مما �جعل من األهم�ة بمكان أن نوجه جهود اإلنعاش إ� هذە المجتمعات األ��� ت�ف

ي أوائل عام 
ي االقتصادي  ب�جراء دراسة حوإل  Fairfaxوهيئة التنم�ة االقتصاد�ة لمقاطعة  Fairfax، كلفت مقاطعة  2021�ف

  طار التعا�ف
ي قطاعات  2020وظ�فة (حئت د�سم�ب  48,200بنحو  أوضحت أن المقاطعة فقدت ما �قدر 

) وتركزت خسائر التوظ�ف �شكل كب�ي �ف
قدمت الدراسة "خارطة ط��ق" ركزت ع� الفرص لخلق إنعاش عادل ومرن من خالل   الخدمات الغذائ�ة والض�افة والبيع بالتجزئة. 

ة أحد التوص�ات.   خطوات و�رامج محددة.  كات الصغ�ي   PIVOTباستخدام هذە الب�انات، س�ستهدف برنامج  كان برنامج المنح لل�ث
ي قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائ�ة والض�افة / السكن والفنون. 

كات �ف    ال�ث
 

ي تواجه العمالء  كات الئت ي   -مثل تجار التجزئة والفنادق والمطاعم   -ُتظهر األبحاث أن ال�ث
�ي األ��� عرضة لإلغالق والخسائر �ف

و  اإليرادات �سبب ي منطقة م�ت
غلقت  . Washington D.Cالجائحة. �ف

�
ة إما �شكل مؤقت أو دائم، و�النسبة   ٪45 أ كات الصغ�ي من ال�ث

ة بنسبة ي ال تزال مفتوحة، انخفضت عائدات األعمال الصغ�ي كات الئت ا. المطاعم وتجار التجزئة معرضون للخطر �شكل    55 ٪لل�ث تق��ب�
ي نها�ة شهر أغسطس كانت دائمة. خاص؛ ح�ث أن أ��� من نصف عمل�ات اإل 

ي هذە الفئات �ف
ي جميع أنحاء البالد �ف

والجدير   غالق �ف
ف�ه شكلت ما �قرب   بالذكر أن قطاعات خدمات اإلقامة والخدمات الغذائ�ة وخدمات البيع بالتجزئة والخدمات األخرى والفنون وال�ت

ي مقاطعة  50من 
ي المائة من إجما�ي الوظائف المفقودة �ف

ي عام   Fairfax�ف
ا لالستب�ان الخاص بتأث�ي  . 2020�ف ع�   COVID-19وفق�

ي 
ف �ف ي أم��كا، ألغت منظمات الفنون والفنانني

أن عدم القدرة ع� دفع المرتبات �مثل   43 ٪من فعال�اتهم وأفاد  Fairfax 98٪الفنون �ف
ة .    عقبة مال�ة كب�ي

ف منطقة   John Foustقال  ي لدعم   Fairfaxستستثمر مقاطعة  ،  PIVOTمن خالل برنامج " Dranesvilleم�ث ات��ب �شكل اس�ت
رة من جائحة  كات المت�ف  لمساعدتها ع� التحول نحو االزدهار،".   COVID-19ال�ث

 
نامج ولد�ه ) LEDCمركز التنم�ة االقتصاد�ة الالتين�ة ( تم تحد�د  ة    كجهة مسؤولة عن المنح الخاصة بال�ب كات الصغ�ي ي دعم ال�ث

ة �ف خ�ب
ي إدارة برامج المنح واسعة النطاق وتقد�م    والمؤسسات غ�ي ال��ح�ة ع�ب العد�د من القطاعات االقتصاد�ة. 

ة �ف كما أن لديهم خ�ب
كات والمؤسسات غ�ي ال��ح�ة.     المساعدة الفن�ة وتم��ل رأس المال لل�ث

 سيتم �ف األموال ع�ب أر�عة برامج:  
 السكن،   •
 الخدمات الغذائ�ة وشاحنات الغذاء، •
•  ،  البيع بالتجزئة والخدمات والمال�ي
 منظمات الفنون والمتاحف والمواقع التار�خ�ة  •

 
ي مقاطعة  

كات �ف ي ذلك مدن ، Fairfax�جب أن تقع ال�ث
ة (لن تكون  وأن �كون لها واجهة تجار� Viennaو  Herndonو Cliftonبما �ف

كات مفتوحة أو مغلقة   ل�ة مؤهلة للحصول ع� المكافآت). �جب أن تكون ال�ث ف نت فقط أو األعمال الم�ف األعمال التجار�ة ع�ب اإلن�ت

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/economic-framework-sets-roadmap-fairfax-county-recovery
https://www.ledcmetro.org/


ا، وُ�خطط إلعادة فتحها بحلول شهر أغسطس  ستكون مبالغ المنح ومعاي�ي   صالحة. )  BPOLرخصة تجار�ة ومهن�ة ( ولديها  2021مؤقت�
 ع� ال��ب.  Fairfaxاألهل�ة والمتطلبات األخرى متاحة ع� موقع مقاطعة  

 
امج المصممة لدعم مختلف أعضاء مجتمع األعمال والمجتمع غ�ي  Fairfax، وضعت مقاطعة 2020منذ شهر مارس  ا من ال�ب عدد�

ي من جائحة ال���ي و 
ة للتعا�ف امج �شمل صندوق القروض الصغ�ي و�رنامج   RISEو�رنامج منح  COVID-19القوى العاملة ف�ه. وهذە ال�ب

ي حاالت الطوارئ و�عطاء اللقاحات.  
ي التأج�ي �ف

 منح االستدامة غ�ي ال��ح�ة لشبكة األمان االجتما�ي و�رنامج المساعدة �ف

FairfaxCounty.gov/Economic-ع� موقع ال��ب  PIVOTول برنامج  �مكن العثور ع� م��د من المعلومات ح
Initiatives/Pivot   

 

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot 

https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/business/understanding-bpol-tax 
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