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Chương trình CARES for Business của thành phố
Mukilteo
THÀNH PHỐ MUKILTEO SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẦU THÔNG TIN THANH TOÁN HOẶC
BẤT KỲ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM NÀO
Để biết các yêu cầu cho việc hưởng trợ cấp và các hướng dẫn bổ sung, vui lòng truy
cập: https://mukilteowa.gov/COVID-19/

□ Bạn có xác nhận rằng doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu cho việc hưởng trợ cấp đối
với khoản trợ cấp này không?

Về doanh nghiệp
Tên hợp pháp của doanh nghiệp *

Tên thương mại (DBA), nếu có

Số nhận dạng doanh nghiệp (UBI) *
Ví dụ 123456789
Địa chỉ doanh nghiệp *
Dòng địa chỉ 1
Dòng địa chỉ 2
Thành phố

Bang

Mã bưu chính

Địa chỉ doanh nghiệp giống địa chỉ Website doanh nghiệp
gửi thư?
Q Có © Không
Doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh không? Nếu có, vui lòng liệt kê tất cả các địa điểm kinh
doanh?
Q Có © Không
Ngày thành lập ở Mukilteo *
Người yêu cầu (Giám đốc điều hànhIChủ tịchIChủ sở hữu) *
https://www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/CityOfMukilteoCARESForBusinessesProgram
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Địa chỉ gửi thư
Dòng địa chỉ 1
Dòng địa chỉ 2
Thành phố Bang Mã bưu chính
Email của người yêu cầu *

Số lượng nhân viên toàn thời gian cố định tính đến ngày 01/01/2020 *

Điều gì tạo nên một nhân viên toàn thời gian tương đương?
Cách tính theo cơ chế FTE (toàn thời gian tương đương) là lấy số giờ theo lịch trình của nhân viên chia
cho số giờ người sử dụng lao động quy định cho phiếu công tác toàn thời gian. Khi một người sử dụng
lao động có một phiếu công tác 40 giờ, những nhân viên được lên kế hoạch làm việc 40 giờ mỗi tuần
được tính là 1,0 FTE. Các nhân viên được xếp lịch làm việc 20 tiếng mỗi tuần được tính là 0.5 FTE.
Mô tả ngắn gọn doanh nghiệp và các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp *

Tối đa 1000 ký tự

Những tác động của COVID-19
Mô tả ngắn gọn việc doanh nghiệp của bạn đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như thế nào? *
MẸO: Tập trung vào yếu dịch bệnh đã ảnh hưởng doanh nghiệp của bạn như thế nào. Bất kỳ chi tiết và
số liệu nào về doanh thu và thiệt hại về lợi nhuận đều sẽ giúp ích. Liệt kê bất kỳ khoản chi tiêu bổ sung
và/hoặc các khoản nợ nào có liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành trong đại dịch nếu có.
Tối đa 1000 ký tự

Tác động bắt đầu từ khi nào? *

Mô tả ngắn gọn các bước bạn phải thực hiện để giữ doanh nghiệp đứng vững *
MẸO: Doanh nghiệp của bạn đang thích ứng như thế nào để đứng vững trong suốt đợt dịch bệnh? Liệt
kê bất kỳ thay đổi nào trong giờ làm, tiêu chuẩn an toàn, việc sử dụng công nghệ, dịch vụ và chiến lược

marketing mà bạn đang thực hiện.
Tối đa 1000 ký tự

Doanh nghiệp của bạn đã chịu mức thiệt hại doanh thu ít nhất là 25% do COVID-19 chưa?
Q Rồi © Chưa
Nếu rồi, hãy giải thích một cách ngắn gọn.
MẸO: Hãy cung cấp số liệu thiệt hại doanh thu do COVID-19 tính theo % và làm rõ cách tính. Vui lòng
ghi một cách cụ thể COVID-19 đã gây ra thiệt hại doanh thu như thế nào.

Tối đa 1000 ký tự

Doanh nghiệp có phải tạm thời đóng cửa trong một khoảng thời gian nào do công bố của Chính phủ
không?
Q Có © Không
Liệu khoản trợ cấp này có giúp doanh nghiệp không bị đóng cửa không?
Q Có © Không
Liệu khoản trợ cấp này có giúp duy trì việc làm?
Q Có © Không
Nếu vậy, số lượng là bao nhiêu?

Doanh nghiệp đã nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào từ bang, liên bang hay các quỹ tài trợ liên quan
đến COVID 19 chưa?
o Rồi © Chưa
Nếu rồi, các khoản ngân quỹ này sẽ được sử dụng khác đi như thế nào?
MẸO: Các khoản ngân quỹ này có thể sẽ không được sử dụng giống như các khoản trợ cấp liên quan
đến COVID-19 khác. Nếu bạn nhận được các khoản trợ cấp khác, hãy giải thích bạn sẽ đảm bảo chi tiêu
khác biệt như thế nào.
Tối đa 1000 ký tự

GIÁ TRỊ KHOẢN TRỢ CẤP Đề nghị & Ngân sách
Giá trị đề nghị *
O 2.500,00 USD

O 5.000,00 USD
O 7.500,00 USD
O 10.000,00 USD
Hãy ghi một cách ngắn gọn các chi tiết về việc các khoản ngân quỹ sẽ được sử dụng cho các khoản chi
tiêu thích hợp như thế nào. *
Ví dụ: Tôi sẽ dùng 5.000 USD làm tiền thuê trong tháng 7 và 2.500 USD còn lại để trả lương và phúc lợi
cho nhân viên nếu được trợ cấp 7.500 USD

Những khoản này ba gồm: lương, tiền thuê/thế chấp, các dịch vụ, tiền nợ, bảo hiểm, chi phí hàng hóa.
Tối đa 1000 ký tự.

Vui lòng giải thích khoản trợ cấp này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn duy trì khả năng thanh toán như
thế nào và chứng minh giá trị đề nghị là hợp lý *
MẸO: Câu trả lời này nên mô tả kế hoạch sử dụng những khoản ngân quỹ trợ cấp để giúp doanh nghiệp
của bạn vượt qua khó khăn và phát triển trong đợt dịch bệnh. Tập trung vào việc tại sao bạn lại lên kế
hoạch sử dụng các khoản ngân quỹ theo cách bạn đề cập ở trên, và cách sử dụng như vậy sẽ giúp
doanh nghiệp của bạn sống sót như thế nào.
Tối đa 1000 ký tự

□ Tôi xác nhận rằng thông tin trình bày trong đơn đăng ký này là đúng sự thật và chính xác theo hiểu biết
tốt nhất của tôi và rằng tôi là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Tôi hiểu rằng Workforce
Snohomish sẽ dựa vào tính chính xác của các tài liệu và giấy chứng nhận nộp cùng với đơn đăng ký
này. Bất kỳ sự trình bày sai hoặc thông tin không chính xác nào cũng có thể dẫn đến việc hoàn trả các
khoản ngân quỹ trợ cấp.
Bạn có thể được yêu cầu gửi tài liệu dự phòng chứng minh tính chính xác của các câu trả lời của bạn nếu được trợ cấp.

Chữ ký *

Tôi xác nhận rằng tôi là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngày tháng *

Gửi

