Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund
Seattle Raising-the-Bar Recovery Fund (Quỹ Phục hồi Phát triển Ngành Bar Seattle) là một quỹ
tài trợ dành cho các nhà hàng nằm trong Thành phố Seattle và thuộc quyền sở hữu của những
người gốc Á và/hoặc Đảo Thái Bình Dương đang cư trú tại Tiểu bang Washington. Có khoảng
300 khoản trợ cấp trị giá 7.500 đô la cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được chọn. Quỹ
này được Seattle Chinatown International District Preservation and Development Authority (Cơ
quan Bảo tồn và Phát triển Khu Phố Tàu Quốc tế Seattle) và Washington Hospitality
Association (Hiệp hội Khách sạn Tiểu bang Washington) đồng quản lý thay mặt cho một nhà tài
trợ doanh nghiệp hảo tâm.
Thông tin chính:
 Mở cửa nhận đơn lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 29/10/2021 và dừng nhận đơn lúc 5
giờ chiều Thứ Sáu ngày 19/11/2021.
 Để đủ tiêu chuẩn, một doanh nghiệp phải:
 Nằm trong giới hạn Thành phố Seattle. Giới hạn này không bao gồm Quận King chưa
hợp nhất.
 Thuộc sở hữu của những người gốc Á và/hoặc Đảo Thái Bình Dương đang cư trú tại
Tiểu bang Washington.
 Các nhà hàng cung cấp dịch vụ trọn gói sẽ được ưu tiên tài trợ; các nhà hàng cung cấp
dịch vụ nhanh và giới hạn cũng sẽ được cân nhắc.
 Những nhà hàng chưa nhận được hỗ trợ trợ cấp COVID-19 trước đây hoặc đã nhận được
các khoản trợ cấp có tổng trị giá dưới 20.000 đô la cũng được khuyến khích nộp đơn và
sẽ được ưu tiên.
 Các doanh nghiệp được chọn sẽ được kiểm tra giấy phép và quyền sở hữu hiện tại với
Washington State Department of Revenue (Sở thuế vụ Tiểu bang Washington). Các doanh
nghiệp hiện chưa được cấp phép hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ không đủ
tiêu chuẩn.
 Các doanh nghiệp sẽ cần tải lên một mẫu W-9 đã điền đầy đủ bao gồm Số nhận dạng
người nộp thuế cùng đơn của họ và cung cấp Unified Business Identification number (UBI,
Số nhận dạng doanh nghiệp hợp nhất) từ Tiểu bang Washington. Đơn đăng ký sẽ không
thể lưu lại, do đó những người nộp đơn cần chuẩn bị sẵn thông tin này khi nộp đơn. Có
thể tìm mẫu W-9 tại liên kết này.
 Những doanh nghiệp mà chủ sở hữu có trình độ tiếng Anh hạn chế rất nên nộp đơn. Đơn
đăng ký được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và có thể được điền bằng ngôn ngữ khác
không phải là tiếng Anh. Quý vị có thể gửi yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ
đến cidbizrelief@scidpda.org. Vui lòng gửi email yêu cầu hỗ trợ, nêu rõ ngôn ngữ cần thiết
và cung cấp một số điện thoại. Một nhân viên hỗ trợ hoặc một thông dịch viên sẽ liên lạc
lại với quý vị để hỗ trợ quý vị điền đơn. Vui lòng yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ sớm nhất có thể
để chúng tôi có thời gian hỗ trợ quý vị trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc.

