Quỹ Tài Trợ Working Washington: Vòng 4
Đăng ký từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4
Có Hỗ Trợ Đăng Ký!
ĐỂ ĐĂNG KÝ VUI LÒNG TRUY CẬP https://commercegrants.com
Mục Đích: Quỹ tài trợ cung cấp khoản cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động vì lợi nhuận, đặc biệt là
những doanh nghiệp phải đóng cửa do các biện pháp an toàn và y tế công cộng.

Tính Đủ Điều Kiện: Các doanh nghiệp nhỏ hoạt động vì lợi nhuận với địa điểm thực tế (khác với nhà riêng
của ai đó) và có tổng doanh thu trong khoảng từ $25,000 đến $5 triệu trong năm 2019.

Ưu Tiên Tài Trợ:






Các doanh nghiệp đã phải đóng cửa do các yêu cầu về an toàn và y tế công cộng
Các doanh nghiệp bị mất doanh thu do phải đóng cửa
Các doanh nghiệp phải tăng chi phí cần thiết để duy trì việc hoạt động một cách an toàn
Các doanh nghiệp thuộc sở hữu và do các cá nhân trước đây gặp thiệt thòi vận hành
Phân bổ khoản tài trợ một cách công bằng trên toàn tiểu bang, bao gồm các khu vực nông thôn

Thời Gian Đăng Ký:
 Cổng đăng ký trực tuyến sẽ được mở vào buổi sáng ngày 29 tháng 3
 Nhận đơn đăng ký cho đến ngày 9 tháng 4 lúc 5 giờ chiều múi giờ PDT
 ĐỂ ĐĂNG KÝ, VUI LÒNG TRUY CẬP https://commercegrants.com

Có Hỗ Trợ Đăng Ký!
 E-mail commercegrants@submittable.com
 Tổng Đài Hỗ Trợ Bằng Tiếng Anh (855) 602-2722:
8 giờ sáng - 7 giờ tối từ thứ Hai - thứ Sáu, 1 giờ chiều - 5 giờ chiều vào thứ Bảy & Chủ
Nhật.
 Tổng Đài Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ (206) 333-0720:
(Tiếng Amhara, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt).
9 giờ sáng - 7 giờ tối từ thứ Hai - thứ Sáu, 1 giờ chiều - 6 giờ chiều vào thứ Bảy & Chủ Nhật.
 Hỗ Trợ Kỹ Thuật từ các sứ giả cộng đồng đáng tin cậy thông qua các tổ chức đối tác phục hồi
của chúng tôi https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-fromtrusted-community-messengers/

Tài Liệu Cần Thiết:
 Bản sao báo cáo thuế 2019 (liên bang) đã nộp
 Báo cáo thuế 2020 (liên bang), nếu đã nộp
Nếu chưa có tài liệu cho năm 2020, chủ doanh nghiệp phải chứng thực và ước tính tổng doanh thu hàng
năm.
 Số Unified Business Identifier (UBI, Mã Số Định Danh Doanh Nghiệp Thống Nhất) của Tiểu Bang WA
Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của thành viên bộ lạc không có số UBI có thể cung cấp xác thực kinh doanh thay
thế. Kiểm tra tại trang web này để đảm bảo giấy phép kinh doanh của quý vị đang ở trạng thái tốt:
https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed

 Số Federal Employer Identification (EIN, Mã Số Thuế Chủ Doanh Nghiệp), nếu có

 Căn cước có hình do Chính Phủ cấp hợp lệ
 Nếu được nhận khoản tài trợ, phải hoàn thành biểu mẫu W-9

Không đạt đủ điều kiện để đăng ký - các loại hình doanh nghiệp và tổ chức sau đây không
đạt đủ điều kiện với chương trình cấp tài trợ này:
Các doanh nghiệp là









Các doanh nghiệp Người Lớn (có bản chất về tình dục nhạy cảm)
Sản xuất nông sản & nuôi trồng thủy sản (như nông trại và trại gia súc)
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em (không bao gồm vui chơi giải trí)
Các công ty tài chính (ngân hàng, công ty tài chính và công ty bao thanh toán)
Nhà cung cấp dịch vụ Bệnh Viện/Chăm Sóc Sức Khỏe (dịch vụ cá nhân như xoa bóp/trị liệu thần
kinh cột sống THÌ đạt đủ điều kiện)
Hoạt động liên quan cần sa/bồ đà
Các doanh nghiệp thụ động (công ty đầu tư, nhà đầu tư có nộp đơn Schedule E với Internal
Revenue Service (IRS, Sở Thuế Vụ Liên Bang))
Có các hoạt động chính trị hoặc chủ yếu thực hiện vận động hành lang
Các doanh nghiệp có hình thức kinh doanh hủy diệt (các doanh nghiệp cho thuê để sở hữu và
các doanh nghiệp cho vay tiền mặt)
Các dịch vụ chuyên nghiệp (kế toán, bảo hiểm, pháp lý, dịch vụ/công ty tài chính, kiến trúc sư,
v.v.)
Quản lý tài sản/Bất động sản
Các doanh nghiệp đầu cơ






Các tổ chức chính phủ hoặc các văn phòng chính thức được bầu
Các thư viện
Các doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận
Các trường học (Mầm non, Mẫu giáo-Lớp 12 và cấp cao hơn)







Các doanh nghiệp có liên quan đến các vụ kiện pháp lý hiện tại/đang chờ xử lý
Các doanh nghiệp đang theo đuổi một tuyên bố phá sản
Các doanh nghiệp bị chính phủ liên bang cấm
Các doanh nghiệp bị phát hiện là có vấn đề về tuân thủ hoặc quy định từ tháng 3 năm 2020
Các doanh nghiệp bị phát hiện là đã vi phạm bất kỳ lệnh nào có liên quan đến COVID-19 do
Thống Đốc ban hành. Điều này bao gồm việc vẫn mở cửa khi có lệnh đóng cửa, hoặc không áp
dụng các biện pháp an toàn hay y tế COVID-19 hiện hành khi kinh doanh.
Các doanh nghiệp đã đóng cửa dài hạn hoặc có ý định đóng cửa dài hạn trong năm 2021
Các doanh nghiệp hạn chế sự bảo trợ vì bất kỳ lý do nào khác ngoài giới hạn về năng lực hoặc
độ tuổi theo quy định










