GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

DO NHÓM THIỂU
SỐ SỞ HỮU

vượt qua khó khăn

TRỢ CẤP KHẨN
CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Để giúp đỡ các doanh nghiệp siêu nhỏ cho nhóm thiểu số sở hữu chống chọi với những tác
động kinh tế từ COVID-19, Kế hoạch Trợ cấp Khẩn cho Dân tộc thiểu số đang được triển khai
với tổng số tiền 2 triệu đô la trợ cấp cho 1.000 doanh nghiệp siêu nhỏ tại bang Wisconsin.
Doanh nghiệp có thể nộp đơn xin trợ cấp một lần để được hỗ trợ hoạt động ngắn hạn với
giá trị 2.000 đô la thông qua các tổ chức Dân tộc Tập thể và Đa dạng của bang Wisconsin.
Người nộp đơn sẽ phải chịu sự bảo lãnh và người nhận trợ cấp sẽ được yêu cầu nộp báo
cáo cho biết họ đã dùng tiền quỹ như thế nào. Bắt đầu nhận đơn từ ngày 18 – 24 tháng
5 năm 2020
Ứng viên đủ điều kiện là các doanh nghiệp do nhóm thiểu số sở hữu có tối đa năm nhân
viên tương đương toàn thời gian (bao gồm cả chủ sở hữu) trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ
hoặc nhà hàng – khách sạn mà vẫn chưa nhận được hỗ trợ thông qua Chương trình 20/20
dành cho Doanh nghiệp nhỏ của WEDC hoặc Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) của Cục
Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) thông qua Đạo luật CARES liên bang.
Được tài trợ bởi Tập đoàn Phát triển Kinh tế Wisconsin (Wisconsin
Economic Development Corporation)

XEM PHẦN CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Ở TRANG TIẾP THEO

TRỢ CẤP KHẨN
CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Kế hoạch Trợ cấp khẩn cho Dân tộc thiếu số tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ có sắc tộc
đa dạng đang bị ảnh hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Quỹ khẩn cấp này sẽ cung cấp một khoản
trợ cấp một lần trị giá 2.000 đô la mỗi công ty cho các doanh nghiệp siêu nhỏ do nhóm thiểu số sở hữu hoạt
động trong ngành bán lẻ, nhà hàng – khách sạn và dịch vụ.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Cách nộp đơn?
Cổng nộp đơn trực tuyến sẽ mở từ ngày 18 – 24 tháng 5 năm 2020. Bạn có thể nộp đơn qua tất cả trang web của
các tổ chức Dân tộc Tập thể và Đa dạng của bang Wisconsin. Cổng trực tuyến sẽ không mở
trước ngày 18 tháng 5.

n

Trước khi bắt đầu quá trình nộp đơn trực tuyến, vui lòng chuẩn bị sẵn các tài liệu sau:
n

Tờ khai thuế liên bang năm 2018 hoặc 2019. (Nếu bạn bắt đầu kinh doanh trong năm 2020, bạn không đủ điều

kiện nhận trợ cấp này.)
n

n

Mẫu đơn W-9 www.irs.gov
Bằng chứng kinh doanh từ ngày 29 tháng 2 năm 2020. Bạn có thể gửi báo cáo kết quả kinh doanh
lãi và lỗ (P&L) của tháng 2 năm 2020. Nếu không có sẵn báo cáo P&L, bạn có thể cung cấp bảng lương hoặc
một bản ghi thuế doanh thu của tháng 2 năm 2020. Tất cả các tài liệu phải bao gồm tên doanh nghiệp của bạn.

Ai đủ điều kiện nộp đơn?
Doanh nghiệp có thể nộp đơn nếu phù hợp với các tiêu chí sau:
n

n

Doanh nghiệp thu lợi nhuận, nằm tại bang Wisconsin và do tối thiểu 51% người thuộc dân tộc thiểu số sở hữu
Các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 và đang hoạt động từ ngày
29 tháng 2 năm 2020.

n

Doanh nghiệp có không quá năm (5) nhân viên tương đương toàn thời gian, bao gồm cả chủ sở hữu.

n

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành bán lẻ, dịch vụ hoặc nhà hàng-khách sạn.

n

Doanh nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thông qua Chương trình 20/20 dành cho Doanh nghiệp nhỏ
của cơ quan Wisconsin Economic Development Corporation hoặc Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của
SBA thông qua Đạo luật CARES liên bang.

Tiền trợ cấp sử dụng vào việc gì thì hợp lệ?
n

Các chi phí điều hành doanh nghiệp (có thể bao gồm tiền lương/chủ sở hữu rút vốn, thuê mướn, |
kiểm kê, tiện ích)

Quá trình nộp đơn?
n

Bắt đầu nhận đơn từ ngày 18 – 24 tháng 5 năm 2020.

Các đơn hội đủ điều kiện sẽ được nhập vào nhóm các ứng viên doanh nghiệp đủ điều kiện. Người nhận tài trợ 		
sẽ được chọn ngẫu nhiên từ nhóm này dựa trên kinh phí có sẵn.
			
n
Chúng tôi sẽ gọi để cùng bạn xem xét đơn ứng tuyển của bạn. Điều quan trọng là bạn nên cung cấp 			
số điện thoại thuận tiện nhất để có thể liên lạc với bạn. Nếu không liên lạc được với bạn, đơn
ứng tuyển của bạn sẽ không được đi tiếp.
n

Khi nào thì nhận được trợ cấp?
n
n

Bạn sẽ được thông báo qua email trước thời gian giữa tháng 6 nếu bạn đã được phê duyệt nhận trợ cấp.
Chúng tôi sẽ liên lạc với các ứng viên được phê duyệt để bàn chi tiết về việc chi trả.

Nghĩa vụ của tôi khi nhận trợ cấp này?
n

Bạn phải hoàn thành báo cáo kèm theo cho thấy bạn đã dùng tiền trợ cấp như thế nào.

Cách xác định số lượng đơn vị tương đương toàn thời gian tại công ty của tôi?
Một đơn vị tương đương toàn thời gian (FTE) là một hoặc nhiều nhân viên có tổng thời gian làm việc gộp lại
bằng 40 giờ một tuần.
Ví dụ, nếu bạn có hai nhân viên mỗi nhân viên làm 20 giờ một tuần, thì bạn có một FTE.

n

Tôi có đủ điều kiện nộp đơn nếu tôi là người sở hữu duy nhất không?
n

Có, người sở hữu duy nhất vẫn đủ điều kiện nộp đơn.

Tôi vẫn có thể nộp đơn dù tôi không phải là thành viên của các tổ chức
Dân tộc Tập thể và Đa dạng của bang Wisconsin chứ?
n

Có thể. Bạn không cần phải là thành viên của tổ chức để nộp đơn xin trợ cấp.

Tôi nên liên hệ với ai nếu có thắc mắc trong quá trình nộp đơn?
n

Vui lòng liên hệ với một trong số các tổ chức Dân tộc Tập thể và Đa dạng của bang Wisconsin để được hỗ trợ.
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CÁC TỔ CHỨC DÂN TỘC TẬP THỂ VÀ ĐA DẠNG CỦA BANG WISCONSIN:
African American Chamber of Commerce of Wisconsin

414-462-9450

www.aaccwi.org

American Indian Chamber of Commerce/ First American Capital Corporation.......... 414-604-2044...........................www.aiccw-facc.org
First Nations Community Financial............................................................................. 715-284-2470........... www.firstnationsfinancial.org
Greater Milwaukee Chamber of Commerce................................................................414-465-2422............................... www.gmcofc.org
Hmong Wisconsin Chamber of Commerce................................................................ 414-645-8828.................. www.hmongchamber.org
Latino Chamber of Commerce of Dane County...........................................................608-712-3522......................... www.lccmadison.org
Latino Chamber of Commerce of SE Wisconsin..........................................................414-888-2270..............www.latinochambersew.org
Madison Black Chamber of Commerce....................................................................... 608-729-1238......www.madisonblackchamber.com
Milwaukee Urban League............................................................................................ 414-374-5850....................................www.tmul.org
National Association of Minority Contractors -WI......................................................414-454-9475...............................www.namcwi.org
NiiJii Capital Partners, Inc........................................................................................... 715-799-4806..................................www.niicap.org
The Business Council...................................................................................................414-287-4172............ www.mketbc.wordpress.com
The Wisconsin Black Chamber of Commerce............................................................ 414-306-6460................................www.twbcc.com
Wisconsin LGBT Chamber of Commerce.................................................................... 414-678-9275................ www.wislgbtchamber.com
Wisconsin Chinese Chamber of Commerce............................................................... 414-409-6288.................................www.wisccc.org
Wisconsin Veterans Chamber of Commerce............................................................... 414-207-4376............ www.wiveteranschamber.org
Wisconsin Indian Business Alliance............................................................................ 715-437-0465..........................www.wibanative.org
Wisconsin Native Loan Fund....................................................................................... 715-588-1600................................... www.winlf.org
Wisconsin United Coalition of Mutual Assistance Association (Hmong).................... 920-277-8943..............................www.wucmaa.org

