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Bản Đăng Ký Trợ Cấp COVID Khu Vực LA 
 
Quỹ COVID Khu Vực LA này được tài trợ bởi Đạo Luật về Viện Trợ, Cứu Trợ do Vi-rút Corona và An Ninh 
Kinh Tế (CARES) – Quỹ Cứu Trợ Vi-rút Corona (“CRF”) liên bang được phân bổ của Quận Los Angeles 
(“Quận”) để cung cấp hỗ trợ kinh tế giúp các doanh nghiệp nhỏ chịu tác động của COVID-19. Tập Đoàn Hỗ 
Trợ Sáng Kiến Địa Phương (Local Initiatives Support Corporation, "LISC”) sẽ quản lý Trợ Cấp COVID Khu Vực 
LA. Hỗ trợ tài chính sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp nhỏ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện với các khuyến 
nghị hỗ trợ cuối cùng dựa trên tính sẵn có của nguồn tài trợ, hướng dẫn chương trình, và đưa ra được tất 
cả các thông tin bắt buộc và các tài liệu hỗ trợ.  Các khoản trợ cấp có thể được sử dụng cho những hoạt 
động thích hợp, được liệt kê dưới đây và có liên quan đến đại dịch COVID-19.  Các khoản chi tiêu thích hợp 
sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến khi kết thúc thỏa thuận, không muộn hơn ngày 30 tháng 
12 năm 2021. 
 
Các Doanh Nghiệp Đủ Tiêu Chuẩn 

1. Đã phải trải qua khó khăn tài chính do COVID-19.  Các tác động này phải được dẫn chứng bằng tài 
liệu, có thể định lượng được, và rõ ràng có liên quan đến COVID-19. 

2. Các doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực chăm sóc cá nhân và bán lẻ như: tiệm làm tóc và làm đẹp, 
tiệm làm móng tay, thẩm mỹ, chăm sóc da, tẩy lông, hiệu cắt tóc, cửa hàng sửa chữa giày dép, tiệm 
giặt khô, sửa chữa ô tô và phụ tùng, cửa hàng hoa, cửa hàng bán đồ tiệc, cửa hàng sách, cửa hàng 
quần áo, tiệm bánh, cửa hàng bánh rán, cửa hàng/chợ tạp hóa cộng đồng, và các cửa hàng giảm 
giá đa dạng. 

3. Phải là doanh nghiệp có trụ sở thực, địa điểm kinh doanh đặt ở Quận Los Angeles, ngoại trừ Thành 
Phố Los Angeles. Để xác minh, vui lòng sử dụng liên kết này: 
https://lavote.net/apps/precinctsmaps 

4. Phải là doanh nghiệp đang mở cửa và đang hoạt động kinh doanh. 
5. Các doanh nghiệp này có doanh thu hàng năm dưới $1.000.000. 
6. Doanh nghiệp không nhận được quỹ CRF từ Quận trong năm 2021. 
7. Phải hoạt động từ ngày 4 tháng 9 năm 2019. 

 
Doanh nghiệp được nhận trợ cấp sẽ được chọn thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến, ngẫu nhiên. Để hỗ 
trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đồng của chúng ta, ứng viên đáp ứng các tiêu 
chí sau sẽ được ưu tiên hơn trong hệ thống: 
 

- Thực thể nằm trong cộng đồng có thu nhập thấp và vừa phải (80% hoặc 50% Thu Nhập Trung Bình 
(Average Median Income, “AMI”)). 

- Thực thể do các cựu chiến binh lãnh đạo hoặc sở hữu. 
- Các doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu hàng năm dưới $500.000 
- Các cộng đồng nằm trong Bản Đồ CalEnviroScreen có mức nguy hiểm cho sức khỏe hơn 90%. 
- Điểm Tổng Hợp Dữ Liệu Kinh Tế Xã Hội theo Hội Đồng Giám Sát Quận và Quận Hội Đồng Thành Phố 

(ví dụ tỷ lệ nghèo, trình độ học vấn, thu nhập trung bình, v.v.) Các quận có các yếu tố bất lợi sẽ 
nhận được ưu tiên cao hơn. 

- Thực thể vẫn chưa nhận được tài trợ liên quan đến COVID-19 từ Quận Los Angeles 
 

Các Hoạt Động Đủ Tiêu Chuẩn 
Các hoạt động đủ tiêu chuẩn để nhận quỹ phải liên quan tới các ngành kinh doanh nhỏ đang trải qua 

https://lavote.net/apps/precinctsmaps
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gián đoạn kinh doanh hoặc đóng cửa kinh doanh phát sinh trong thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 
năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 (“Thời Gian Đài Thọ”) do đại dịch COVID-19, bao 
gồm: 
 
1. Các chi tiêu để bồi hoàn chi phí gián đoạn kinh doanh gây ra bởi việc đóng cửa bắt buộc do đại dịch 

COVID-19.  
 

2. Các khoản thanh toán quỹ có thể được sử dụng để hỗ trợ kinh tế nếu các chi tiêu đó được xác định 
là cần thiết. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, các khoản tài trợ để mang lại lợi ích cho các doanh 
nghiệp nhỏ đã tự nguyện đóng cửa để thúc đẩy các biện pháp giãn cách xã hội hoặc bị ảnh hưởng 
do nhu cầu khách hàng giảm do các biện pháp khẩn cấp về sức khỏe công cộng COVID-19.  

 
Danh sách dưới đây cung cấp các ví dụ về các hoạt động hoặc chi phí không đủ tiêu chuẩn được đài 
thọ: 
1. Phí tổn cho phần đóng góp Medicaid của Tiểu Bang. 
2. Các thiệt hại được bảo hiểm đài thọ. 
3. Tiền thưởng cho lực lượng lao động ngoài tiền trả rủi ro hoặc làm thêm giờ. 
4. Trợ cấp thôi việc. 
5. Thanh toán pháp lý. 
6. Thuế Bất Động Sản. 
7. Các Hoạt Động Cá Nhân/Hàng Hóa/Dịch Vụ không liên quan tới COVID-19. 

 
Quy Trình Đăng Ký 
Bản đăng ký sẽ được LISC cung cấp.  
 
Ứng viên chỉ có thể đăng ký cho một thực thể. Ứng viên có nhiều doanh nghiệp chỉ có thể nộp một bản 
đăng ký cho doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất. Mỗi khoản tài trợ được giới hạn ở mức một khoản tài trợ 
cho một ứng viên và ID thuế doanh nghiệp.  
 
Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn được chọn vào vòng cuối, bạn sẽ được thông báo qua email. Được chọn 
vào vòng cuối sẽ không đảm bảo được cấp khoản tài trợ. Ở vòng cuối, các Tài Liệu Xác Minh sau sẽ bắt 
buộc phải có: 

1. Tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 
2. Bằng Chứng về Thường Trực Hoạt Động trên trang mạng của Ngoại Trưởng California 
3. Bằng chứng đăng ký cuộc hẹn hỗ trợ kỹ thuật với Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ (SBDC) 

đủ điều kiện 
4. Mẫu DD214 nếu lãnh đạo thực thể là Cựu Chiến Binh, 
5. Mẫu W-9 trực tuyến 
6. Mẫu ACH 

 
Tài liệu phải được cung cấp trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, trừ 
khi có các tình tiết giảm nhẹ. Việc không cung cấp được tài liệu có thể coi là từ chối khoản tài trợ.  
 
Chính Sách 
Các thông tin được cung cấp qua quy trình đăng ký là trách nhiệm của từng ứng viên. Các ứng viên sẽ 
không được ép LISC, cùng các chi nhánh, thành viên, đối tác, và nhân viên của LISC chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ mất mát, thiệt hại, chi phí, hoặc phí tổn nào, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng 
hoặc tính đầy đủ, chính xác, hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào được điền trong mẫu. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của LISC. Dữ liệu được nhập vào trong biểu mẫu bảo mật 
này sử dụng công cụ Form Assembly. Thêm thông tin. 



HOA.102967912.1  

 
Xung Đột Lợi Ích  
Các giám đốc, quan chức, nhân viên, và nhà thầu hiện tại của LISC cùng các thành viên gia đình của những 
cá nhân đó (vợ/chồng, cha mẹ, con cái, cháu, chắt, và vợ/chồng của con cái, cháu, và chắt) không đủ tiêu 
chuẩn để nộp đơn hoặc tìm kiếm khoản tài trợ. 
 
Tính Công Khai  
Nếu được tài trợ, vui lòng lưu ý rằng thông tin, tên, bản tường trình, và các thông tin khác của doanh 
nghiệp/ứng viên được cung cấp trong quá trình tài trợ có thể được sử dụng cho các mục đích quảng cáo 
trong tất cả biểu mẫu và phương tiện truyền thông, và doanh nghiệp/ứng viên có thể được LISC, đại lý của 
LISC và/hoặc các nhà tài trợ chương trình liên lạc cho các mục đích đó. Cho tới khi được thông báo, ứng 
viên phải đồng ý không chia sẻ công khai bất kỳ trạng thái nào về việc vào vòng cuối, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở tất cả các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông tin tức, hoặc các 
ấn phẩm địa phương. 
 
Hướng Dẫn Nộp Đăng Ký  
Các ứng viên được khuyến cáo rằng trước khi hoàn thành và nộp mẫu đơn trực tuyến, họ nên lưu các câu 
trả lời của họ trong một tài liệu dự phòng riêng biệt, vì các câu trả lời có thể không được lưu lại nếu rời 
khỏi trang mạng trước khi nộp bản đăng ký. Bạn cũng có thể mất các câu trả lời nếu bạn bị mất kết nối 
mạng, hoặc do các vấn đề tiềm ẩn khác với trình duyệt web. Chúng tôi không thể chấp nhận các thay đổi 
bản đăng ký trợ cấp một khi đơn được gửi, vì thế vui lòng xem xét đơn kỹ càng. Bạn sẽ thấy một trang xác 
nhận sau khi hoàn thành thành công bản đăng ký này. 
 
Bạn cũng được khuyến cáo nên tham khảo ý kiến của một tư vấn viên về thuế nếu bạn nhận được khoản 
trợ cấp cho bất kỳ quyết định thuế nào. 
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1. Tôi xác nhận tôi đã đọc và chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện được nêu ở trên: 
_ Có _ Không 
 
Bản Đăng Ký Trợ Cấp COVID Khu Vực LA của LISC 
 
Thông Tin Ứng Viên 
2. Trong phạm vi 50 từ, vui lòng mô tả vắn tắt hoạt động kinh doanh của bạn 

 
3. Doanh nghiệp của bạn được thành lập khi nào? 
_Vào hoặc trước ngày 4 tháng 9 năm 2019 
_ Sau ngày 4 tháng 9 năm 2019 
 
4. Doanh nghiệp của bạn có địa điểm kinh doanh thực trong Quận Los Angeles hay không? 

_Có, doanh nghiệp của tôi có địa điểm kinh doanh thực trong Quận Los Angeles 
_Không, doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp hoạt động trực tuyến, hoạt động tại nhà, hoặc hoạt động 
di động 
 

5. Doanh nghiệp của bạn có đang mở cửa và đang hoạt động không? 
_Có 
_Không 

 
6. Loại hình kinh doanh chính của doanh nghiệp của bạn là gì? Vui lòng lựa chọn trong menu thả xuống. 
tiệm làm tóc 
tiệm làm đẹp 
tiệm làm móng 
cơ sở thẩm mỹ 
cơ sở chăm sóc da 
cơ sở tẩy lông 
hiệu cắt tóc 
hiệu sửa chữa giày dép 
tiệm giặt khô 
cửa hàng sửa chữa ô tô và phụ tùng 
cửa hàng hoa 
cửa hàng bán đồ tiệc 
cửa hiệu sách 
cửa hàng quần áo 
tiệm bánh 
tiệm bánh rán 
cửa hàng/chợ tạp hóa cộng đồng 
cửa hàng giảm giá đa dạng 
Không phải các loại trên 
 
7. Có phải bạn đang đăng ký tài trợ vì kinh doanh thua lỗ hoặc bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 không? 
_Có 
_Không 
 
8. Bạn đã bao giờ nộp bản đăng ký cho bất kỳ tài trợ nào khác từ các nỗ lực cứu trợ COVID-19 của Quận 

Los Angeles chưa?   
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_Rồi 
_Chưa 
 
 
9. Doanh nghiệp của bạn trước đây có được nhận tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ từ các nỗ lực cứu trợ 

COVID-19 của Quận Los Angeles không (Điều này bao gồm khoản tài trợ từ bất kỳ vòng nào khác từ 
Quỹ COVID LA)? 

_Có 
_Không 
 
 
10. Bạn có được nhận bất kỳ tài trợ doanh nghiệp nào từ các khoản trợ cấp hỗ trợ doanh nghiệp của thành 

phố cho các nỗ lực cứu trợ COVID-19 không?  
_Có 
_Không 
 
11. Doanh nghiệp của bạn có nằm trong bất kỳ danh mục nào dưới đây hay không: 

• Các tổ chức phi lợi nhuận 
• Các công ty giao dịch đại chúng; 
• Nhượng quyền thương mại thuộc sở hữu của công ty; 
• Các tổ chức tài chính, như ngân hàng, người cho vay, người cho vay trả trong ngày, người cho vay 

bằng quyền sở hữu ô tô, máy rút tiền séc, các doanh nghiệp khác có cổ phiếu trong giao dịch là 
tiền và tài sản thế chấp, và các thực thể tương tự khác; 

• Các công ty bảo hiểm, như bảo hiểm sinh mạng, ô tô, nhà cửa, trái phiếu bảo lãnh, và các thực 
thể tương tự khác; 

• Các câu lạc bộ xã hội hoặc tư nhân; 
• Cửa hàng cầm đồ 
• Chiêm Tinh, Đọc Chỉ Tay; 
• Quán rượu, câu lạc bộ đêm; 
• Các công ty vận động hành lang hoặc các doanh nghiệp dành từ 50% thời gian hoặc nguồn lực trở 

lên cho các hoạt động vận động hành lang; 
• Các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động cá cược, như tiệm chơi lô tô, sòng bạc; 
• Khu lưu giữ xe rơ-móc và rác thải; 
• Cơ sở/Tiệm mát-xa; 
• Các doanh nghiệp trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp có tính chất khiêu dâm và/hoặc thu 

được doanh thu thông qua việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ có tính chất khiêu dâm; 
• Các doanh nghiệp tạo thu nhập thông qua các hoạt động được thực hiện vi phạm luật tiểu bang 

hoặc liên bang, bao gồm cả việc mua bán, trồng trọt hoặc vận chuyển cần sa; 
• Các doanh nghiệp tồn tại với mục đích thúc đẩy các hoạt động chính trị của đảng phái; và 
• Các cửa hàng súng đạn 

_Có 
_Không 
 
 
12. Mối quan hệ của bạn với thực thể đang đăng ký là gì? 
_Tôi đang đại diện cho thực thể hoàn thành bản đăng ký này (tôi là nhân viên, kế toán viên công chứng, 
khác) 
_Tôi là chủ doanh nghiệp 
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Vui lòng sẵn sàng cung cấp các thông tin đối với chủ doanh nghiệp nhỏ 
 
 
 
Thông Tin Doanh Nghiệp Nhỏ 
Vui lòng lưu ý rằng: Bạn chỉ có thể đăng ký cho một doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp có nhiều 
doanh nghiệp, vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dựa trên doanh nghiệp lớn nhất mà mình sở hữu. 
 
Mỗi khoản tài trợ được giới hạn là một khoản tài trợ cho mỗi cá nhân và ID thuế doanh nghiệp. 
 
 
13. Thông Tin Chủ Doanh Nghiệp (không có ký tự đặc biệt, kể cả dấu gạch nối) 
Tên: 
Tên Đệm: 
Họ: 
 
 
14. Email Liên Lạc Chính – Email này sẽ được sử dụng cho tất cả các liên lạc của LISC trong suốt quá trình 

đăng ký. 
14.1 Email Liên Lạc Thứ Hai (Tùy Chọn) 

 
15. Số điện thoại tốt nhất để liên lạc với ứng viên là gì? 
_Số Điện Thoại Cố Định của Doanh Nghiệp 
_Số Điện Thoại của Chủ Doanh Nghiệp 
 
Số ĐIện Thoại của Thực thể (chỉ điền số – không có dấu gạch ngang) 
Số Điện Thoại của Chủ Sở Hữu (chỉ điền số – không có dấu gạch ngang) 
 
Bạn có cho phép LISC liên lạc với bạn theo số điện thoại trên thông qua SMS/tin nhắn văn bản nếu cần 
thiết?  
_Có 
_Không 
 
 
16. Thông Tin Thực thể Kinh Doanh 

Trang Mạng: 
 

 Địa Chỉ Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Chính (ví dụ: Facebook, Twitter, hoặc Instagram): 
 
 Tên Thực Thể Hợp Pháp (Bao gồm phần kinh doanh với tư cách là (dba) nếu Phù Hợp) (không có ký tự 
đặc biệt, bao gồm cả dấu gạch nối): 
 
 Địa Chỉ Phố của Thực Thể (Địa Điểm Thực của Doanh Nghiệp/Tổ Chức)  
 Thành Phố/Thị Trấn của Thực Thể 
 Tiểu Bang/Vùng Lãnh Thổ của Thực Thể 
 Mã Zip của Thực Thể 
 

 
17. Thông Tin Thực Thể Kinh Doanh Thay Thế 
Bạn có nhận hoặc lấy thư từ địa chỉ của thực thể ở trên không? 
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_Có 
_Không 
 
Địa chỉ nhận thư thay thế của thực thể là gì? (Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip) 
Thông Tin Thực Thể Kinh Doanh Bổ Sung 
18. Cấu Trúc của Tổ Chức 
_Sở hữu duy nhất 
_Tổng công ty (thực thể vì lợi nhuận, bao gồm mô hình S Corp, C Corp, v.v.) 
_Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
_Hợp Danh (Chung và Hữu Hạn) 
_Khác – Vui lòng mô tả cụ thể: 
 
Khác:    
 
19. Số năm hoạt động 
_Dưới 1 năm 
_1-2 năm 
_3-5 năm 
_6-9 năm 
_Hơn 10 năm 
 
 
 
20. Tổng doanh thu doanh nghiệp của bạn được báo cáo trong tờ khai thuế được nộp gần đây nhất là bao 

nhiêu? 
_Ít hơn $50.000 
Từ $50.001 tới $99.999 
Từ $100.000 tới $ 299.999 
_Từ $300.000 tới $499.999 
_Từ $500.000 tới $1.000.000 
_ cao hơn $1.000.000 
 
Số Nhân Viên 
Các câu hỏi sau đây hỏi về số lượng nhân viên trong thực thể. Đối với phần này, nhân viên toàn thời gian là 
những người làm việc từ 35 giờ/tuần trở lên; nhân viên bán thời gian là những người làm việc ít hơn 35 
giờ/tuần.  
 
21. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, thực thể đã sử dụng bao nhiêu bao nhiêu nhân viên toàn thời gian, 

bao gồm cả bạn, kể từ tháng 1 năm 2020? ____ 
Điền số 0 nếu không có nhân viên toàn thời gian. 
 
 
22. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, thực thể đã sử dụng bao nhiêu nhân viên bán thời gian, bao gồm cả 

chính bạn, kể từ tháng 1 năm 2020?     _ 
Điền số 0 nếu không có nhân viên bán thời gian. 
 
 
23. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, thực thể đã sử dụng bao nhiêu bao nhiêu nhân viên toàn thời gian, 

bao gồm cả bạn, kể từ tháng 1 năm 2021?.   ____ 
Điền số 0 nếu không có nhân viên toàn thời gian. 
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24.  Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, thực thể đã sử dụng bao nhiêu nhân viên bán thời gian, bao gồm cả 

chính bạn, kể từ tháng 1 năm 2021?     ____ 
Điền số 0 nếu không có nhân viên bán thời gian. 
 
 
 
 
Ngành Công Nghiệp Chính 
25. Đâu là ngành công nghiệp chính của bạn (Hãy chọn một) 
_Dịch Vụ Nhà Ở và Thực Phẩm (bao gồm khách sạn, nhà hàng, quán bar, quầy thực phẩm di động v.v.) 
_Dịch Vụ Hành Chính và Hỗ Trợ và Quản Lý và Xử Lý Chất Thải (bao gồm các cơ sở thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ thường xuyên cho hoạt động hàng ngày của các tổ chức khác, bao gồm dịch vụ việc làm, dịch 
vụ hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ du lịch và đặt phòng, dịch vụ cho các tòa nhà và nhà ở) 
_Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Đánh Bắt Cá và Săn Bắn (bao gồm trang trại, trại chăn nuôi, trại chăn nuôi bò 
sữa, nhà kính, vườn ươm, vườn cây ăn quả hoặc trại giống) 
_Nghệ Thuật, Giải Trí và Sáng Tạo (bao gồm nhà hát, vũ đoàn và công ty âm nhạc, bảo tàng, đội thể thao, 
nghệ sĩ biểu diễn, trung tâm thể dục và giải trí, v.v.) 
_Xây Dựng (bao gồm tổng thầu, nhà thầu thương mại như sơn, xây, ống nước, thi công điện, v.v.) 
_Dịch Vụ Giáo Dục (bao gồm trường tiểu học và trung học, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng và thương mại, 
trường ngoại ngữ, hướng dẫn thể thao và giải trí, v.v.) 
_Tài Chính và Bảo Hiểm (bao gồm các ngân hàng, liên hiệp tín dụng, tổ chức tiết kiệm, tổ chức tín dụng 
không lưu ký, đại lý bảo hiểm, v.v.) 
_Chăm Sóc Sức Khỏe & Hỗ Trợ Xã Hội (bao gồm văn phòng bác sĩ và nha sĩ, trung tâm kế hoạch hóa gia 
đình, chăm sóc điều dưỡng, dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên, dịch vụ giữ trẻ ban ngày) 
_Thông Tin (bao gồm các nhà xuất bản báo và tạp chí định kỳ, nhà sản xuất phim, nhà sản xuất âm nhạc và 
đài phát thanh, v.v.) 
_Quản Lý Công Ty và Doanh Nghiệp (bao gồm các cơ sở quản lý, giám sát và quản lý có thể nắm giữ chứng 
khoán của công ty hoặc doanh nghiệp) 
_Sản Xuất (bao gồm nhà máy, nhà sản xuất, tiệm bánh, máy làm kẹo, thợ may tùy chỉnh, v.v.) 
_Khai Thác Mỏ, Khai Thác Đá và Khai Thác Dầu Khí (bao gồm các cơ sở chiết xuất hoặc thụ hưởng các chất 
rắn khoáng sản tự nhiên) 
_Dịch Vụ Chuyên Nghiệp, Khoa Học và Kỹ Thuật, Dịch Vụ Khoa Học và Kỹ Thuật (bao gồm các dịch vụ 
pháp lý, kế toán và thuế, dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật và thiết kế, dịch vụ tư vấn, tiếp thị, dịch vụ thú y, v.v.) 
_Bất Động Sản và Cho Thuê Ngắn Hạn và Cho Thuê Dài Hạn (bao gồm quản lý tài sản, quản lý tài sản và 
cho thuê) 
_Kinh Doanh Bán Lẻ (bao gồm cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kim 
khí, vườn ươm/trung tâm vườn, cửa hàng hoa, hiệu sách, đại lý xe hơi, cửa hàng may mặc, v.v.) 
_Vận Chuyển và Kho Bãi (bao gồm cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa, lưu kho và bảo 
quản hàng hóa, vận chuyển danh lam thắng cảnh) 
_Tiện Ích (bao gồm cung cấp điện, khí đốt tự nhiên, cung cấp hơi nước, cấp nước và thoát nước thải) 
_Thương Mại Bán Buôn (bao gồm các thương gia bán buôn và nhà phân phối) 
_Các Dịch Vụ Khác (bao gồm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm làm móng và 
làm tóc, spa, tiệm cắt tóc, dịch vụ giặt hấp và giặt thường, sửa chữa ô tô nói chung, v.v.) 
 
 
 
26. Mã Hệ Thống Phân Loại Công Nghiệp Bắc Mỹ (NAICS) của bạn là gì? (Hãy tìm bằng từ khóa ở đây: 

https://www.naics.com/search/) 
_________ 

https://www.naics.com/search/
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Dữ Liệu Kinh Tế Xã Hội 
Phần tiếp theo của cuộc khảo sát yêu cầu dữ liệu kinh tế xã hội liên quan đến chủ sở hữu doanh nghiệp 
chính/giám đốc điều hành phi lợi nhuận và đây là yêu cầu tùy chọn. Vui lòng cung cấp thông tin dựa trên cách 
chủ doanh nghiệp chính/tổ chức phi lợi nhuận tự nhận dạng hoặc chọn "Không muốn nói". 
 
27. Tuổi 
Chủ doanh nghiệp ít nhất phải 18 tuổi. 
_18-24 
_25-34 
_35-44 
_45-54 
_55-64 
_65 trở lên 
_Không muốn nói 
 
28. Giới tính (Dựa trên cách tự nhận dạng của chủ doanh nghiệp/giám đốc điều hành) 
_Nữ 
_Nam 
_Phi Nhị Giới 
_Khác 
_Không muốn nói 
 
29. Cựu Chiến Binh 
(Nếu Có, bạn sẽ cần cung cấp thông tin DD214) 
_Có 
_Không 
_Không muốn nói 
 
30. Chủng Tộc/Dân Tộc 
 (Vui lòng nêu rõ dựa trên cách chủ doanh nghiệp tự nhận dạng bản thân) 
_Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Đen 
_Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska 
_Người Châu Á 
_Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương 
_Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha/Người Latin 
_Người Da Trắng 
_Người Hai Chủng Tộc 
_Người Đa Chủng Tộc 
_Khác 
_Không muốn nói 
 
Thông Tin Tài Trợ 
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31. Vui lòng liệt kê các chi tiêu, tính theo đô-la, mà bạn dự tính sẽ trả để hỗ trợ doanh nghiệp của mình, 
nếu bạn được tài trợ. (100 từ trở xuống). 
 

 
32. Vui lòng mô tả cách mà đại dịch COVID-19 đã tác động tới doanh nghiệp nhỏ của bạn (kinh doanh thua 

lỗ, sa thải nhân viên, trả lương nhân viên, các hóa đơn quá hạn, đóng cửa doanh nghiệp, v.v.). Nếu 
doanh nghiệp của bạn bị mất doanh thu, vui lòng cho biết khoản lỗ ước tính của bạn. (100 từ trở 
xuống) 

 
 
33. Bạn có nhận một khoản vay thông qua Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection 

Program, PPP) không? (Điều này KHÔNG LÀM tổ chức của bạn bị loại khỏi việc nhận tài trợ). 
_Đã đăng ký và đã được chấp thuận 
_Đã đăng ký và đã bị từ chối 
_Đã đăng ký và chưa được phản hồi 
_Không đăng ký 
 
 
34. Bạn có nhận một khoản vay thông qua Chương Trình Cho Vay do Thiên Tai gây Thiệt Hại Kinh Tế 

(Economic Injury Disaster Loan Program, EIDL) không? (Điều này KHÔNG LÀM tổ chức của bạn bị loại 
khỏi việc nhận tài trợ). 

_Đã đăng ký và đã được chấp thuận 
_Đã đăng ký và đã bị từ chối 
_Đã đăng ký và chưa được phản hồi 
_Không đăng ký 
 
 
35. Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, doanh thu/thu nhập ròng của bạn trong tháng 1 năm 2021 so với 

tháng 1 năm 2020 như thế nào? 
_Giảm ít hơn 20% 
_Giảm trong khoảng từ 20% tới 49% 
_Giảm hơn 50% 
_Không thay đổi 
_Tăng 
_Không Biết/Không Trả Lời 
 
 
36. Ngôn ngữ ưu tiên của bạn là gì? 
_Tiếng Ả Rập 
Tiếng Armeni 
Tiếng Quảng Đông 
Tiếng Anh 
Tiếng Farsi 
Tiếng Hindi 
Tiếng Nhật 
Tiếng Khmer 
Tiếng Hàn 
Tiếng Quan Thoại 
Tiếng Nga 
Tiếng Tây Ban Nha 
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Tiếng Tagalog 
Tiếng Thái 
Tiếng Việt 
Khác 
 
 
Khác, vui lòng nêu rõ: 
37. Vui lòng mô tả chi tiết bạn sẽ sử dụng tài trợ này cho việc gì và tác động của COVID-19 đã gây ra: Mô 

tả ngắn gọn phải cho biết số tiền sẽ được chi tiêu như thế nào nếu bạn được nhận trợ cấp cho các hoạt 
động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trợ cấp không thể được sử dụng cho bất kỳ hạng mục nào không 
nằm trong các hoạt động được mô tả trong bản đăng ký này. 

 
 

38. Số Định Danh Chủ Lao Động (EIN) của thực thể của bạn là gì? 
 
 
Bước Cuối Cùng: Vui lòng xem xét các thông tin bên dưới, ký điện tử và nộp bản đăng ký của 
bạn: 
Xin cảm ơn bạn đã hoàn thành bản đăng ký. Vui lòng nhấp vào ‘Submit’ (Nộp) bên dưới để hoàn tất việc 
nộp bản đăng ký. 
 
Để được giải đáp các câu hỏi chung, vui lòng kiểm tra trang Quỹ COVID-19 Khu Vực LA thường xuyên để 
biết các cập nhật về Quỹ COVID-19 Khu Vực LA. Để được trả lời các câu hỏi bổ sung không được giải đáp 
trong Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ), vui lòng gửi email tới lacovidfund@lisc.org. Chúng tôi theo dõi địa 
chỉ email này thường xuyên và cập nhật vào FAQ của chúng tôi cho phù hợp. Bạn cũng có thể gọi cho Trung 
Tâm Trợ Giúp Thảm Họa của Quận theo số 833-238-4450.  
 
Để được giải đáp các thắc mắc về bảo mật dữ liệu, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của LISC. 
 
Để biết các cập nhật về nguồn lực và chương trình bổ sung, vui lòng truy cập vào trang Quỹ COVID-19 của 
LISC. 
 
Chứng nhận: 
Bằng cách gửi bản đăng ký này để xem xét và cho bất kỳ phần tài trợ nào tiếp theo, tôi 
____________________ , xác nhận rằng tôi đã không cung cấp các tài liệu xuyên tạc và/hoặc giả mạo nào 
về tính đủ điều kiện của mình để đảm bảo một khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ theo Chương Trình 
này. Tôi xác nhận, dưới các hình phạt cho việc khai gian dối, rằng các thông tin ở trên là đầy đủ và chính xác 
nhất theo hiểu biết của tôi. Tôi hiểu rằng Tiêu Đề 18, Mục 1001 của Bộ Luật Hoa Kỳ quy định rằng một 
người là phạm trọng tội và đồng phạm có thể bị xét xử vì cố tình và sẵn sàng đưa ra các tuyên bố sai sự 
thật và gian dối cho một Cơ Quan của Chính Phủ Hoa Kỳ.  Nếu bị phát hiện phạm tội do khai gian dối, thực 
thể kinh doanh của tôi sẽ không còn được quyền nhận bất kỳ khoản trợ cấp kinh doanh nhỏ nào nữa và có 
thể phải chịu các hình phạt khác do luật Liên Bang, Tiểu Bang và/hoặc địa phương đưa ra. 
 
Tôi cũng hiểu và xác nhận rằng: 
         
         Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng thực thể kinh doanh của tôi vẫn chưa nhận được 
bất kỳ hỗ trợ tài chính nào liên quan đến COVID-19 từ Quận Los Angeles cho Thời Gian Đài Thọ.  
 Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi đồng ý chỉ sử dụng các khoản tài trợ đó cho các phí tổn hợp lệ 

liên quan đến kinh doanh được nêu trong bản đăng ký này và giữ lại bất kỳ biên lai và tài liệu nào trong 
vòng năm năm để làm bằng chứng cho việc sử dụng các phí tổn hợp lệ đó. 

https://www.lacovidfund.org/
mailto:lacovidfund@lisc.org
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201%2BCID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/
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 Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng bất kỳ khoản tài trợ nào mà tôi nhận được sẽ 
không được sử dụng để trả cho các phí tổn mà đã được hoặc sẽ được hoàn trả theo bất kỳ chương trình 
liên bang nào, bao gồm cả khoản vay thuộc Đạo Luật Bảo Vệ Tiền Lương.  

  Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng bất kỳ khoản tài trợ nào mà tôi nhận được sẽ 
không được tài trợ lại cho cá nhân hoặc thực thể khác. 
 Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng tôi không bị kết án (bao gồm cả thỏa thuận bào 
chữa hoặc không tranh luận) về trọng tội ở bất kỳ tiểu bang nào hoặc theo luật của chính phủ liên 
bang trong vòng bảy năm qua (thời gian kể từ ngày bị kết án) 
 
 

 
 


	Doanh nghiệp được nhận trợ cấp sẽ được chọn thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến, ngẫu nhiên. Để hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đồng của chúng ta, ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được ưu tiên hơn trong hệ thống:
	- Thực thể nằm trong cộng đồng có thu nhập thấp và vừa phải (80% hoặc 50% Thu Nhập Trung Bình (Average Median Income, “AMI”)).
	- Thực thể do các cựu chiến binh lãnh đạo hoặc sở hữu.
	- Các doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu hàng năm dưới $500.000
	- Các cộng đồng nằm trong Bản Đồ CalEnviroScreen có mức nguy hiểm cho sức khỏe hơn 90%.
	- Điểm Tổng Hợp Dữ Liệu Kinh Tế Xã Hội theo Hội Đồng Giám Sát Quận và Quận Hội Đồng Thành Phố (ví dụ tỷ lệ nghèo, trình độ học vấn, thu nhập trung bình, v.v.) Các quận có các yếu tố bất lợi sẽ nhận được ưu tiên cao hơn.
	- Thực thể vẫn chưa nhận được tài trợ liên quan đến COVID-19 từ Quận Los Angeles
	Các Hoạt Động Đủ Tiêu Chuẩn
	Các hoạt động đủ tiêu chuẩn để nhận quỹ phải liên quan tới các ngành kinh doanh nhỏ đang trải qua gián đoạn kinh doanh hoặc đóng cửa kinh doanh phát sinh trong thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 (“Th...
	1. Các chi tiêu để bồi hoàn chi phí gián đoạn kinh doanh gây ra bởi việc đóng cửa bắt buộc do đại dịch COVID-19.
	2. Các khoản thanh toán quỹ có thể được sử dụng để hỗ trợ kinh tế nếu các chi tiêu đó được xác định là cần thiết. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, các khoản tài trợ để mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ đã tự nguyện đóng cửa để thúc đẩy các biện...
	Danh sách dưới đây cung cấp các ví dụ về các hoạt động hoặc chi phí không đủ tiêu chuẩn được đài thọ:
	1. Phí tổn cho phần đóng góp Medicaid của Tiểu Bang.
	2. Các thiệt hại được bảo hiểm đài thọ.
	3. Tiền thưởng cho lực lượng lao động ngoài tiền trả rủi ro hoặc làm thêm giờ.
	4. Trợ cấp thôi việc.
	5. Thanh toán pháp lý.
	6. Thuế Bất Động Sản.
	7. Các Hoạt Động Cá Nhân/Hàng Hóa/Dịch Vụ không liên quan tới COVID-19.
	Quy Trình Đăng Ký
	Bản đăng ký sẽ được LISC cung cấp.
	Ứng viên chỉ có thể đăng ký cho một thực thể. Ứng viên có nhiều doanh nghiệp chỉ có thể nộp một bản đăng ký cho doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất. Mỗi khoản tài trợ được giới hạn ở mức một khoản tài trợ cho một ứng viên và ID thuế doanh nghiệp.
	Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn được chọn vào vòng cuối, bạn sẽ được thông báo qua email. Được chọn vào vòng cuối sẽ không đảm bảo được cấp khoản tài trợ. Ở vòng cuối, các Tài Liệu Xác Minh sau sẽ bắt buộc phải có:
	1. Tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020
	2. Bằng Chứng về Thường Trực Hoạt Động trên trang mạng của Ngoại Trưởng California
	3. Bằng chứng đăng ký cuộc hẹn hỗ trợ kỹ thuật với Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ (SBDC) đủ điều kiện
	4. Mẫu DD214 nếu lãnh đạo thực thể là Cựu Chiến Binh,
	5. Mẫu W-9 trực tuyến
	6. Mẫu ACH
	Tài liệu phải được cung cấp trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, trừ khi có các tình tiết giảm nhẹ. Việc không cung cấp được tài liệu có thể coi là từ chối khoản tài trợ.
	Chính Sách
	Các thông tin được cung cấp qua quy trình đăng ký là trách nhiệm của từng ứng viên. Các ứng viên sẽ không được ép LISC, cùng các chi nhánh, thành viên, đối tác, và nhân viên của LISC chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chi phí, hoặc phí tổ...
	Thông Tin Ứng Viên
	Thông Tin Doanh Nghiệp Nhỏ
	13. Thông Tin Chủ Doanh Nghiệp (không có ký tự đặc biệt, kể cả dấu gạch nối)
	16. Thông Tin Thực thể Kinh Doanh
	17. Thông Tin Thực Thể Kinh Doanh Thay Thế
	Thông Tin Thực Thể Kinh Doanh Bổ Sung
	Số Nhân Viên
	Dữ Liệu Kinh Tế Xã Hội
	Thông Tin Tài Trợ

	Bằng cách gửi bản đăng ký này để xem xét và cho bất kỳ phần tài trợ nào tiếp theo, tôi ____________________ , xác nhận rằng tôi đã không cung cấp các tài liệu xuyên tạc và/hoặc giả mạo nào về tính đủ điều kiện của mình để đảm bảo một khoản tài trợ cho...
	Tôi cũng hiểu và xác nhận rằng:
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng thực thể kinh doanh của tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào liên quan đến COVID-19 từ Quận Los Angeles cho Thời Gian Đài Thọ.
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi đồng ý chỉ sử dụng các khoản tài trợ đó cho các phí tổn hợp lệ liên quan đến kinh doanh được nêu trong bản đăng ký này và giữ lại bất kỳ biên lai và tài liệu nào trong vòng năm năm để làm bằng chứng cho việc sử dụng...
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi đồng ý chỉ sử dụng các khoản tài trợ đó cho các phí tổn hợp lệ liên quan đến kinh doanh được nêu trong bản đăng ký này và giữ lại bất kỳ biên lai và tài liệu nào trong vòng năm năm để làm bằng chứng cho việc sử dụng...
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng bất kỳ khoản tài trợ nào mà tôi nhận được sẽ không được sử dụng để trả cho các phí tổn mà đã được hoặc sẽ được hoàn trả theo bất kỳ chương trình liên bang nào, bao gồm cả khoản vay thuộc Đạo Luật Bảo V...
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng bất kỳ khoản tài trợ nào mà tôi nhận được sẽ không được sử dụng để trả cho các phí tổn mà đã được hoặc sẽ được hoàn trả theo bất kỳ chương trình liên bang nào, bao gồm cả khoản vay thuộc Đạo Luật Bảo V...
	( Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xác nhận rằng bất kỳ khoản tài trợ nào mà tôi nhận được sẽ không được tài trợ lại cho cá nhân hoặc thực thể khác.

