Trợ cấp Đạo luật CARES của Quận Alameda

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

Điều kiện Hội đủ
1. Các doanh nghiệp kinh doanh tại gia có hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi danh không?
Có, các doanh nghiệp kinh doanh tại gia có giấy phép kinh doanh còn hiệu lực đủ điều kiện để nộp đơn
ghi danh.
2. Các tổ chức phi lợi nhuận có hội đủ điều kiện nộp đơn ghi danh không?
Không. Các tổ chức phi lợi nhuận không hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi danh.
3. Doanh nghiệp của tôi thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và Văn hóa. Tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn
ghi danh không?
Chỉ các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa mới có thể nộp đơn ghi
danh. Nếu doanh nghiệp của quý vị là một tổ chức phi lợi nhuận, quý vị nên cân nhắc việc ghi danh
tham gia Chương trình Trợ cấp Cứu trợ Nghệ thuật của Quận Alameda. Đây là chương trình trợ cấp
dành cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và
chương trình sẽ trao các khoản trợ cấp cho các tổ chức hội đủ điều kiện cung cấp các chương trình và
dịch vụ nghệ thuật trong các lĩnh vực mỹ thuật, khiêu vũ, sân khấu, âm nhạc, văn học, thơ ca, truyền
thống văn hóa và các hình thức nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo liên quan khác. Xin lưu ý, hạn nộp
đơn ghi danh cho Chương trình Trợ cấp Cứu trợ Nghệ thuật của Quận Alameda là
5:00 pm Thứ Sáu, ngày 20 Tháng Mười Một. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập
https://www.acgov.org/arts/html/whats_new.html
4. Doanh nghiệp của tôi ở Quận Alameda Chưa hợp nhất. Tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi
danh không?
Không. Quận Alameda có một chương trình tài trợ riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Quận Alameda
chưa hợp nhất (San Lorenzo, Ashland, Cherryland, Castro Valley, v.v.). Chương trình Tài trợ Thích
nghi dành cho Doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19 (BAG) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đối
mặt với việc sụt giảm doanh thu và các chi phí thường xuyên. Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện có
thể nhận được khoản trợ cấp một lần tối đa $5,000. Để ghi danh vòng thứ hai của tài trợ, vui lòng truy
cập http://www.edenupgrade.org/.
5. Doanh nghiệp của tôi thuộc lĩnh vực Ngành Công nghiệp Cần sa. Tôi có hội đủ điều kiện để nộp
đơn ghi danh không?
Không.
6. Tôi là chủ sở hữu duy nhất, không có nhân viên hoặc chỉ có các nhà thầu độc lập. Tôi có hội đủ
điều kiện để nộp đơn ghi danh không?
Nếu quý vị được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ở Quận Alameda, quý vị có thể nộp đơn xin trợ
cấp.
7. Các xe tải bán đồ ăn lưu động và các doanh nghiệp tạm thời có đủ điều kiện ghi danh không?
Không.
8. Tôi có còn đủ điều kiện nộp đơn ghi danh nếu giấy phép kinh doanh của tôi hết hạn không?
Doanh nghiệp của quý vị phải có giấy phép kinh doanh hiện hành với thành phố của quý vị. Vui lòng
kiểm tra trên trang web thành phố của quý vị để biết thông tin về việc cập nhật giấy phép kinh doanh
của quý vị nếu cần.
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9. Tôi đã bắt đầu một công việc kinh doanh hoàn toàn mới trong thời gian đại dịch xảy ra nhưng
chưa bao giờ mở cửa do sắc lệnh Trú ẩn Tại chỗ. Tôi vẫn hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi danh
đúng không?
Đúng. Những người nộp đơn ghi danh đáp ứng các tiêu chí Trợ cấp Đạo luật CARES của Quận
Alameda (doanh nghiệp có trụ sở tại Quận Alameda và có giấy phép kinh doanh hiện hành, hợp lệ với
thành phố của quý vị) đủ điều kiện nộp đơn ghi danh.
10. Doanh nghiệp của tôi vẫn không được phép mở cửa hoặc đã được lệnh đóng cửa trở lại, theo
Sắc Lệnh Y tế Cộng đồng của Quận Alameda. Tôi vẫn hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi danh
đúng không?
Các doanh nghiệp được chấp thuận hoạt động theo Sắc Lệnh Y tế Cộng đồng của Quận Alameda và
tài liệu “Tổng quan về Mở cửa” của Quận Alameda vào ngày 3 Tháng Mười Một sẽ là cơ sở để hội đủ
điều kiện vì chương trình trợ cấp này được phê duyệt vào ngày 10 Tháng Mười Một, 2020. Những thay
đổi về hướng dẫn chương trình, bao gồm việc mở rộng diện hội đủ điều kiện, có thể được Quận
Alameda cho phép theo suy xét của quận và nếu có thêm ngân quỹ.
11. Doanh nghiệp tắm hơi/tắm bồn có đủ điều kiện đăng ký không?
Không. Các doanh nghiệp được chấp thuận hoạt động theo Sắc Lệnh Y tế Cộng đồng của Quận
Alameda và tài liệu “Tổng quan về Mở cửa” của Quận Alameda vào ngày 3 Tháng Mười Một sẽ là cơ
sở để hội đủ điều kiện vì chương trình trợ cấp này được phê duyệt vào ngày 10 Tháng Mười Một,
2020. Những thay đổi về hướng dẫn chương trình, bao gồm việc mở rộng diện hội đủ điều kiện, có thể
được Quận Alameda cho phép theo suy xét của quận và nếu có thêm ngân quỹ.
12. Tôi có hội đủ điều kiện để nộp đơn ghi danh không nếu cơ sở kinh doanh ở văn phòng của tôi
chuyển sang làm việc từ xa?
Có, nếu doanh nghiệp của quý vị đặt tại Quận Alameda, có giấy phép kinh doanh hiện hành, hợp lệ, và
có 25 nhân viên trở xuống.
13. Tôi có đủ điều kiện để ghi danh nếu tôi đã nhận được khoản trợ cấp từ một thành phố hoặc nếu
tôi đã nhận được khoản vay của SBA (PPP, EIDL, Khoản vay Bắc cầu Cấp tốc (Express Bridge
Loan)) không?
Có, mặc dù yêu cầu trợ cấp của quý vị không được trùng lặp với bất kỳ chi phí nào từ các nguồn khác
này.
14. Tôi có hội đủ điều kiện nộp đơn ghi danh nếu tôi sở hữu/điều hành một doanh nghiệp kinh
doanh theo chuỗi không?
Không. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là nếu chuỗi hoặc doanh nghiệp nhượng quyền của quý vị có trụ
sở chính tại Quận Alameda và thuê 25 nhân viên trở xuống.
15. Tôi có đủ điều kiện nộp đơn ghi danh nếu tôi sở hữu/điều hành một doanh nghiệp kinh doanh
nhượng quyền không?
Có, nếu doanh nghiệp của quý vị đặt tại Quận Alameda, có giấy phép kinh doanh hiện hành, hợp lệ với
thành phố của quý vị, và có 25 nhân viên trở xuống.
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16. Tôi có thể xin nhiều hơn một khoản trợ cấp nếu tôi có cơ sở ở nhiều địa điểm ở các thành phố
khác nhau trong Quận Alameda không?
Có, nhưng mỗi doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh hiện hành, hợp lệ ở mỗi thành phố trong
Quận Alameda, và có 25 nhân viên trở xuống.
17. Tôi có thể xin nhiều hơn một khoản trợ cấp nếu tôi có cơ sở ở nhiều địa điểm ở cùng thành phố
không?
Không, một doanh nghiệp có nhiều địa điểm ở một thành phố chỉ có thể làm đơn cho một - và chỉ một khoản trợ cấp.
18. Các nhà thầu độc lập có đủ điều kiện nộp đơn ghi danh không?
Các đương đơn đáp ứng các tiêu chí Trợ cấp Đạo luật CARES của Quận Alameda ((có trụ sở tại Quận
Alameda và có giấy phép kinh doanh hiện hành, hợp lệ với thành phố của quý vị) sẽ hội đủ điều kiện
nộp đơn ghi danh.

Các Câu hỏi Khác
1. Tại sao tôi cần điền vào Mẫu W-9 của IRS?
Quận Alameda cần tài liệu này để gửi khoản trợ cấp cho doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị được
chọn.
2. Tôi không có Mẫu W-9 của IRS. Làm thế nào để tôi có được mẫu này?
Hãy truy cập vào đây để tải xuống một mẫu. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

3. Tôi có cần giữ lại biên lai nếu tôi được trao khoản trợ cấp không?
Có, quý vị sẽ cần giữ lại biên lai và các bằng chứng chi tiêu khác trong trường hợp khoản thanh toán
trợ cấp của quý vị cần được kiểm tra.
4. Hạn chốt để nộp đơn ghi danh là khi nào?
Các doanh nghiệp phải điền vào một đơn ghi danh trực tuyến hoàn chỉnh tại
www.eastbayeda.org/grants trước 11:30 p.m, Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một.
5. Các khoản trợ cấp sẽ được trao như thế nào?
Nếu các yêu cầu tài trợ cho tất cả các đơn xin tài trợ cấp vượt quá ngân quỹ hiện có, các khoản trợ
cấp sẽ được trao bằng cách rút thăm.
6. Tôi sẽ được thông báo như thế nào và khi nào?
Các đương đơn xin nhận trợ cấp sẽ được liên hệ qua email muộn nhất là ngày 30 Tháng Mười Hai,
2020.
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