منحة أوستن إلغاثة المؤسسات غير الهادفة للربح
المستندات والمعلومات المطلوبة للطلب
جميع المستندات مطلوبة في وقت تقديم الطلب .قد يتصل بك مكتب تحسين األعمال  Better Business Bureauبعد تقديم طلبك للحصول على توضيح
بشأن المستندات ،لكن لن تتمكن من تقديم المستندات ال ُمعلقة بعد الموعد النهائي في  9أكتوبر  2020الساعة  5:00مسا ًء ما لم تطلب مدينة أوستن ومكتب
تحسين األعمال  .Better Business Bureauيجب اإلجابة على جميع أسئلة الطلب ويجب إكمال جميع المستندات المطلوبة حتى يتم النظر في طلبك
لألهلية .أنواع الملفات المقبولة.csv, .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd, .wpf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .tif, .tiff :
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الرقم التعريفي لصاحب العمل (( )EINسؤال الطلب رقم )18
قائمة أعضاء المجلس الحالية (سؤال الطلب رقم )19
السكان والمناطق الجغرافية التي يتم خدمتها (سؤال الطلب رقم  24ورقم )25
بيان المهمة غير الربحية (سؤال الطلب رقم )26
مساعدة أخرى متعلقة بكوفيد( 19-سؤال الطلب رقم )32
األثر المترتب على تلقي األموال والدعم وتأثيره على قدرة المنظمات على تحقيق مهمتها (سؤال الطلب رقم )34
الميزانية التشغيلية السنوية للسنة المالية  - 2019الوثائق المطلوبة للتحميل لمراجعة إيرادات المؤسسة.
بيان الوضع المالي للمؤسسة غير الربحية للسنة المالية  - 2019الوثائق المطلوبة للتحميل لمراجعة إيرادات المؤسسة (االطالع على نموذج بيان
الوضع المالي للمؤسسة غير الربحية .يجب استخدامه كمورد وليس التنسيق المطلوب لبيان الوضع المالي لمقدم الطلب).
عائدات ضريبة المؤسسة لعام  .)990s( 2019إذا لم تقدم اإلقرارات الضريبية لعام  ،2019فيرجى تقديم اإلقرارات الضريبة لعام  2018مع إثبات
التمديد إلقرارات  - 2019الوثائق المطلوبة للتحميل لمراجعة إيرادات المؤسسة.
اعتبارا من مارس  - 2020الوثائق المطلوبة للتحميل للتحقق من إجمالي موظفي المؤسسة (االطالع على وثيقة نموذج سجل
سجل كشوف الرواتب
ً
كشوف الرواتب .يجب استخدامه كمورد وليس التنسيق المطلوب لبيان الوضع المالي لمقدم الطلب).
مواد اإلنشاء أو شهادة التأسيس  -الوثائق المطلوبة للتحميل.
رسالة الحالة الخيرية  -الوثائق المطلوبة للتحميل.
اللوائح غير الربحية  -الوثائق المطلوبة للتحميل (االطالع على نموذج اللوائح غير الربحية .يجب استخدامه كمورد وليس التنسيق المطلوب لبيان
الوضع المالي لمقدم الطلب).
دعم المجلس :الوثائق المطلوبة للتحميل للدعم لطلب المنحة في وقت تقديم الطلب .وقد يشمل ذلك مستندات (رسالة أو بريد إلكتروني) من رئيس
مجلس ا إلدارة ،أو وثائق الموافقة عن طريق اإلجراءات المتخذة في اجتماع المجلس ،من خالل محاضر اجتماعات المجلس .ويمكن أيضا تقديم
خطاب دعم رسمي( .االطالع على خطاب الدعم :وثيقة نموذج مجلس اإلدارة .يجب استخدامه كمورد وليس التنسيق المطلوب للطلب ).يجب
استخدامه كمورد وليس التنسيق المطلوب للطلب.
وثائق المصروفات المؤهلة السترداد التكاليف (اإليصاالت)

