
Giới thiệu về Giám sát viên 
Doug Chaffee: 
Quận 4
Giám sát viên Chaffee vui mừng thông báo 
về việc khởi động Chương trình Cứu trợ 
COVID-19 mới nhất của mình, được cung 
cấp bởi nguồn tài trợ từ Đạo luật Kế hoạch 
Giải cứu Hoa Kỳ, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhỏ liên quan đến nghệ thuật và các tổ chức 
phi lợi nhuận ở Quận 4.

Quận Bốn bao gồm các thành phố Anaheim 
(phần,) Brea, Buena Park (phần,) Fullerton, 
La Habra, và các cộng đồng chưa hợp nhất.

Tổng quan về Grant:
Chương trình Cứu trợ Tài trợ Nghệ thuật Quận Bốn sẽ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ liên 
quan đến nghệ thuật và các tổ chức phi lợi nhuận, bị ảnh hưởng kinh tế tiêu cực do COVID-19, bằng 
cách cung cấp giải thưởng $ 5.000 (tỷ lệ cố định, thanh toán một lần) cho những người nộp đơn đủ 
điều kiện. Giải thưởng sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
Những người được trao giải sẽ được hoàn trả cho các chi phí hợp lệ phát sinh từ ngày 3 tháng 3 năm 
2021 đến nay (miễn là các quỹ chương trình cứu trợ khác không được nhận cho cùng một khoản chi phí).
Người nộp đơn có thể chọn một trong hai loại chung để được xem xét cho các khoản tài trợ:
Loại 1 - Doanh thu giảm: Tác động kinh tế do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 
khiến doanh thu trong quý gần đây nhất giảm 25%, khi so sánh với quý tham chiếu xảy ra trước 
trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19.
Loại 2 - Phòng ngừa COVID-19: Hỗ trợ tài trợ do nhu cầu thực hiện các chiến thuật phòng ngừa hoặc 
giảm thiểu COVID-19 để áp dụng các quy trình mở cửa an toàn hơn.

Để biết thêm thông tin:
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://charitableventuresoc.org/artsreliefd4,

gọi (714) 597-6630 X134 hoặc email, relief4@charitableventuresoc.org.

Ngày nộp đơn: 
Mở đơn đăng ký: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 
Năm, 9:00 sáng, đến trước, phục vụ trước lúc 
https://charitableventuresoc.org/artsreliefd4

Tài liệu Bắt buộc:
Thông tin định tuyến ngân hàng ACH
Số DUNS
501 (c) Thư quyết định (dành cho tổ chức 
phi lợi nhuận)
Bằng chứng mua hàng
Từ chối trong tài liệu Doanh thu (xem trang 
web để biết chi tiết)

Yêu cầu về tính đủ điều kiện:
•  Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật không được có nhiều hơn 20 

nhân viên (FTE).
•  Phải là doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3), 501 (c) (6) hoặc 501 (c) (19). 

Ví dụ: nghệ thuật thị giác, âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu và / hoặc kịch có thành phần giáo dục cho 
những người dưới 18 tuổi (nhóm kịch thiếu nhi, hướng dẫn khiêu vũ, giáo dục / bài học âm nhạc, hội 
họa, múa rối, đồ gốm, làm phim, biểu diễn nghệ thuật, kể chuyện, khảm, in lụa, trang trí).

•  Ứng viên phải hoạt động vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, chưa đóng cửa vĩnh viễn.
•  Các cơ sở kinh doanh tại nhà đủ điều kiện (thế chấp nhà hoặc tiền thuê nhà không phải là chi phí 

được phép).
•  Các nhà thầu độc lập và chủ sở hữu duy nhất đủ điều kiện, nhưng quỹ không thể được sử dụng cho 

tiền lương của chủ sở hữu, lợi nhuận bị mất hoặc thu nhập bị mất.
•  Địa điểm kinh doanh chính phải ở Quận Cam, nằm trong ranh giới địa lý của Quận 4.
•  Người nộp đơn phải có và cung cấp số DUNS tại thời điểm nộp đơn.
•  Người nộp đơn phải sẵn sàng chứng thực một tuyên bố xác minh rằng giải thưởng đã được sử dụng 

như một biện pháp ứng phó với tác động kinh tế tiêu cực của trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng 
đồng COVID-19 và người nộp đơn sẽ được yêu cầu trả lại bất kỳ khoản tiền nào được xác định là đã 
chi cho các chi phí không đủ điều kiện của COUNTY.

•  Người nộp đơn phải sẵn sàng chứng thực theo hình phạt nếu khai man đối với một tuyên bố xác minh 
rằng họ đã và đang tuân thủ tất cả các hướng dẫn và lệnh của Covid-19 địa phương, tiểu bang và liên 
bang.

•  Không được sử dụng ngân quỹ để thay thế doanh thu thuế, thanh toán các khoản vay hoặc làm thêm giờ.
•  Các doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải đủ điều kiện để nhận tài trợ của liên bang.

Kinh doanh nhỏ liên quan đến nghệ thuật 
của District Four & Chương trình cứu trợ 

tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận


