
 
 

Trợ Cấp Cứu Trợ, Khôi Phục và Phục Hồi (R3) của 
Quận Snohomish 

Giới thiệu 
 

Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ, Khôi Phục và Phục Hồi (R3) cho Doanh Nghiệp Nhỏ của 
Quận Snohomish có bốn mục tiêu chính: 
 

1. Giúp các doanh nghiệp nhỏ duy trì mở cửa hoạt động 
2. Bảo vệ công việc tại địa phương khỏi đe dọa từ đại dịch COVID-19 
3. Hỗ trợ khôi phục cộng đồng 
4. Tăng khả năng phục hồi của các doanh nghiệp địa phương trong cộng đồng của chúng ta 

 

Thông qua chương trình R3, các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động ở Quận Snohomish có đủ 
điều kiện, và đã chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, sẽ có cơ hội đăng ký nhận trợ cấp 
bằng tiền để: 
 

1. Tăng khả năng phục hồi 
2. Hỗ trợ khôi phục 
3. Hỗ trợ khắc phục tác động sụt giảm doanh thu liên quan đến COVID-19 

 

Quận Snohomish dự kiến trao cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện khoản trợ cấp một 
lần bằng tiền lên tới $25,000 thông qua cơ quan quản lý trợ cấp là Workforce Snohomish. 
Các doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện quy trình đăng ký trực tuyến đơn giản để đăng ký nhận 
trợ cấp với các mức $5,000, $10,000, $15,000, $20,000 hoặc $25,000 dựa trên nhu cầu hợp lý 
và khả năng phục hồi của doanh nghiệp. 
 

Khoản trợ cấp này được lấy từ trợ cấp của Tiểu Bang và Liên Bang cho Quận Snohomish. 
 

Tiến độ 

Ngày Hoạt động Chi tiết 

19/01/2021 Mở Đăng Ký Không áp dụng 

28/01/2021 
Kết Thúc Khoảng Thời Gian Công Chúng 

Đặt Câu Hỏi 
5:00 chiều 

02/02/2021 Đóng Đăng Ký 5:00 chiều 

16/02/2021 Thông Báo Trao Trợ Cấp 
Thời Gian Sẽ Được 

Thông Báo Sau 

05/03/2021 
Triển Khai Thỏa Thuận với Tất Cả Những 

Người Được Trao Trợ Cấp 
Không áp dụng 

Ưu Tiên Trợ Cấp 

Các đơn đăng ký R3 đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nhận trợ cấp theo những tiêu chí sau đây: 
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• Các doanh nghiệp trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm: nhà 
hàng/quán ăn, bán lẻ, khách sạn, nghệ thuật và giải trí và các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực dịch vụ khác 

 

Tiêu chí đủ điều kiện 

Để đủ điều kiện cho chương trình R3, doanh nghiệp nhỏ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 
 

• Doanh nghiệp bị giảm ít nhất 25% doanh thu do liên quan trực tiếp đến đại dịch COVID-19 

• Doanh nghiệp có từ 20 nhân viên làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) trở xuống, 
bao gồm chủ doanh nghiệp/công nhân; số lượng nhân viên phải dựa trên số nhân viên 
FTE tính đến ngày 1/1/2020 

• Doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh tại Tiểu Bang Washington 

• Doanh nghiệp đã hoạt động được ít nhất một năm tại Quận Snohomish (vào thời điểm 
đăng ký) 

• Doanh nghiệp không vướng phải bất kỳ vụ kiện hoặc hành động pháp lý đang chờ xử lý nào 

• Doanh nghiệp không bị đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng quỹ liên bang 

• Doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh thực tế ở Quận Snohomish 

• Đó không phải là doanh nghiệp nhượng quyền - trừ phi doanh nghiệp nhượng quyền đó 
không phải là công ty con của một tập đoàn lớn hơn và có thể chứng minh rằng họ 
không phải là công ty con 

• Doanh nghiệp đó không thuộc một chuỗi công ty (trừ khi phần lớn cơ sở kinh doanh đều 
đặt tại Quận Snohomish) 

• Đó không phải là doanh nghiệp bị giới hạn cho khách hàng trên 18 tuổi 

• Phải là doanh nghiệp vì lợi nhuận 

• Doanh nghiệp chưa từng nhận được trợ cấp của CARES, từ bất kỳ tổ chức hoặc khu 
vực pháp lý nào, theo quy định của liên bang. 

 
LƯU Ý: Các doanh nghiệp từng đăng ký tham gia chương trình R3 trong năm 2020 nhưng 
chưa được nhận trợ cấp CARES sẽ tự động được cứu xét trong đợt này và không cần đăng ký 
lại. 
 

Sử Dụng Quỹ Trợ Cấp 
Các doanh nghiệp nhỏ được trao trợ cấp chỉ được sử dụng tiền trợ cấp đó vào những chức 
năng được phê duyệt và được cho phép, chia thành ba hạng mục sau: 

 

1. Lương và Phúc Lợi 

Có thể sử dụng Lương và Phúc Lợi để giữ lại những nhân viên có nguy cơ mất việc 
ngay, dành cho chủ doanh nghiệp hoặc lãnh đạo không được nhận lương do mất doanh 
thu, hoặc có thể sử dụng để trang trải các chi phí liên quan trực tiếp đến những chi phí 
cho nhân viên ngoài dự tính liên quan đến COVID-19 như: thời gian đào tạo nhân viên 
về cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), thời gian nhân công để bổ sung các biện 
pháp an toàn vào địa điểm thực tế, thời gian nhân công để triển khai và/hoặc đào tạo về 
các nền tảng dịch vụ kinh doanh trực tuyến, thời gian nhân công để cập nhật quy trình 
và thủ tục để đảm bảo an toàn và giãn cách xã hội cho khách hàng và/hoặc nhân viên 
và các chi phí tương tự khác. 

 

2. Cơ Sở Vật Chất 
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Cơ sở vật chất bao gồm thanh toán thế chấp thương mại, dịch vụ tiện ích, cho thuê 
thương mại và các chi phí cần thiết khác được yêu cầu để giúp các địa điểm thực tế duy 
trì hoạt động và mở cửa trong cuộc khủng hoảng COVID-19. 

 

3. Chi Phí Hàng Hóa, Chi Phí Chung và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp (SGA) 

Ví dụ: hạng mục này bao gồm trang thiết bị mới để hỗ trợ doanh nghiệp trong cuộc 
chuyển đổi kỹ thuật số tạm thời (webcam, cấp phép phần mềm cho hội nghị video, v.v.) 
cũng như các chi phí chung khác được cho là cần thiết với hoạt động của doanh nghiệp 

 

Sau đây là danh sách không bao hàm tất cả các ví dụ về những chức năng không được cho 
phép sử dụng khoản trợ cấp: 

 

• Trang trải khoản nợ không liên quan đến doanh nghiệp, như thẻ tín dụng mua sắm cá 
nhân không liên quan đến doanh nghiệp 

• Chi phí mua sắm cá nhân như mua xe mới cho gia đình hoặc sửa nhà 

• Cấp vốn trực tiếp cho các hoạt động chính trị hoặc trả thuế và tiền phạt 

• Mua vật dụng cá nhân 

• Mua thuốc phiện, thuốc lá và/hoặc rượu bia 

• Thực phẩm và giải trí 

• Tiền thưởng 

• Đi lại không liên quan tới hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp 

 

Quy Trình Đăng Ký 

Các đơn đăng ký sẽ được chấp nhận từ ngày 19/01/2021 đến 5:00 giờ chiều ngày 
02/02/2021. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn đăng ký nào sau 5:00 giờ chiều ngày 
02/02/2021. 
 
Phải gửi đơn đăng ký bằng phương thức điện tử thông qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến: 
workforcesnohomish.org/snocogrant 
 
Quy trình đăng ký sẽ mất khoảng 30 phút. 
 
Để chuẩn bị đăng ký, các Doanh Nghiệp Nhỏ cần sẵn sàng cung cấp các thông tin sau, nếu có: 

• Tên pháp lý của doanh nghiệp 

• Số Định Danh Doanh Nghiệp Hợp Nhất (UBI) 

• Địa chỉ doanh nghiệp và ngày thành lập 

• Thông tin liên lạc của chủ doanh nghiệp/người đăng ký 

• Lĩnh vực ngành nghề 

• Số lượng nhân viên làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) ở Quận Snohomish tính 
đến ngày 1/1/2020 

• Số lượng nhân viên làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) ở Quận Snohomish tính 
đến ngày 1/5/2020 

• Mô tả vắn tắt về doanh nghiệp và sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 

• Mô tả vắn tắt về tác động của đại dịch COVID 19 đối với doanh nghiệp, bao gồm tác 
động đến doanh thu ước tính 

• Ước tính số lượng công việc mà khoản trợ cấp này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thuê tuyển 
và/hoặc giữ nhân viên, mô tả cách thức khoản trợ cấp giúp doanh nghiệp duy trì khả 
năng thanh toán và minh chứng về số tiền yêu cầu 

http://workforcesnohomish.org/snocogrant
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• Phân tích chi tiết tiền trợ cấp được yêu cầu dựa trên ba hạng mục liệt kê phía trên: 
Lương và Phúc Lợi; Cơ Sở Vật Chất; và Chi Phí Hàng Hóa, Chi Phí Chung và Chi Phí 
Quản Lý Doanh Nghiệp 

• Hội Đồng Khu của Quận Snohomish, dựa trên vị trí các trụ sở chính của doanh nghiệp: 
https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps 

 

Đánh Giá Đơn Đăng Ký 

Tất cả đơn đăng ký sẽ được Workforce Snohomish đánh giá sơ bộ để xác định khả năng đủ 
điều kiện cơ bản và cho điểm ưu tiên; số điểm này dựa trên những câu trả lời về mức độ ưu 
tiên đã nêu trong đơn đăng ký và được định nghĩa trong phần “Ưu Tiên Trợ Cấp”. 
 
Các đơn đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện cơ bản và được chỉ định điểm ưu tiên sẽ 
được chuyển tới Đội Ngũ Đánh Giá R3 (R3RT). 
 
R3RT sẽ khuyến nghị trợ cấp dựa trên điểm ưu tiên, mức độ xứng đáng của đơn đăng ký và 
mức độ sẵn có của nguồn quỹ trợ cấp. Quận Snohomish và Workforce Snohomish có toàn 
quyền trao trợ cấp một phần. 
 

Bước 1: WFS tiếp nhận đơn đăng ký 

Bước 2: WFS đánh giá các đơn đăng ký để xác định khả năng đủ điều kiện và mức độ ưu 
tiên 

Bước 3: Những đơn đăng ký đủ điều kiện được gửi tới Đội Ngũ Đánh Giá R3 (R3RT) 

Bước 4: R3RT khuyến nghị trợ cấp dựa trên mức độ ưu tiên, mức độ xứng đáng và mức 
độ sẵn có của nguồn quỹ trợ cấp 

Bước 5: R3RT thông báo cho WFS đề xuất những người nhận trợ cấp 

Bước 6: Quận Snohomish và WFS thông báo trợ cấp R3 
 

Trợ Cấp 

Trợ cấp sẽ được trao cho những người đăng ký là doanh nghiệp nhỏ được Workforce 
Snohomish đề xuất thông qua một Thỏa Thuận được đơn giản hóa. Trợ cấp được trao dưới 
dạng thanh toán tiền mặt một lần. Thông qua Thỏa Thuận, các doanh nghiệp nhỏ nhận trợ cấp 
được yêu cầu báo cáo về các khoản chi tiêu và kết quả thông qua báo cáo kết thúc chương 
trình một lần được mô tả trong phần “Báo cáo”. 
 

Báo cáo 

Các doanh nghiệp nhỏ nhận trợ cấp được yêu cầu báo cáo cho Workforce Snohomish, cung cấp 
chi tiết về cách sử dụng tiền trợ cấp và những kết quả đạt được. Hạn nộp báo cáo cho Workforce 
Snohomish là ngày 30/07/2021. Mẫu báo cáo sẽ do Workforce Snohomish xây dựng và được 
cung cấp cho các doanh nghiệp nhận trợ cấp kèm theo Thỏa Thuận. Báo cáo không được dài 
dòng. Những kết quả cần báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn trong các điều sau đây: 
 

• Cách thức sử dụng tiền trợ cấp 

• Cách thức tiền trợ cấp giúp doanh nghiệp tồn tại và/hoặc phát triển 

https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps
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• Số lượng nhân viên được giữ lại 

• Số lượng nhân viên được thuê tuyển 

• Cách thức tiền trợ cấp tác động tới việc tạo doanh thu 
 

Thông Tin về Giải Pháp Bổ Sung của Doanh Nghiệp 

Tất cả các doanh nghiệp được khuyến khích hợp tác với Workforce Snohomish và nhóm Giải 
Pháp Doanh Nghiệp WorkSource để đáp ứng thêm các nhu cầu về việc làm, bất kể kết quả của 
quy trình trao trợ cấp này ra sao. 
 
Nhóm Giải Pháp Doanh Nghiệp WorkSource (BST) là một dịch vụ miễn phí dành cho tất cả cư 
dân Washington. Họ có thể hỗ trợ doanh nghiệp về các dịch vụ việc làm như SharedWork, Nghỉ 
Việc Tạm Thời (Temporary Layoff), Đào Tạo Nhân Viên Đương Nhiệm (Incumbent Worker 
Training), Thanh Thiếu Niên Thực Tập Sinh (Youth Internships), Đào Tạo Tại Chỗ (On-The-Job 
Training), Công Việc Chuyển Đổi (Transitional Jobs), v.v. 
 

• Nhóm Giải Pháp Doanh Nghiệp: Một đội ngũ WorkSource có thể hỗ trợ các lãnh đạo 
doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự hoạt động trong bối cảnh kinh tế hiện nay về nhu 
cầu lập kế hoạch lực lượng lao động. 

• SharedWork:  BST cung cấp tư vấn và giới thiệu cho chương trình SharedWork của Sở 
An Sinh Việc Làm. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp xin trợ cấp 
thất nghiệp một phần nhằm bù vào khoản lương bị mất khi giảm giờ làm việc của nhân 
viên cố định. 

• Nghỉ Việc Tạm Thời (Temporary Layoff): BST cung cấp tư vấn và giới thiệu cho 
chương trình Nghỉ Việc Tạm Thời của Sở An Sinh Việc Làm. Chương trình này được 
thiết kế để hỗ trợ chủ lao động cho nhân viên toàn thời gian nghỉ việc tạm thời trong tối 
đa tám tuần, cho phép nhân viên đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp đầy đủ trong thời 
gian đó. 

• Đào Tạo Nhân Viên Đương Nhiệm (Incumbent Worker Training): Chương trình Đào 
Tạo Nhân Viên Đương Nhiệm (IWT) theo Đạo Luật Cơ Hội và Đổi Mới cho Nhân Lực 
(WIOA) cung cấp trợ cấp cho giáo dục thường xuyên, đào tạo và nâng cao tay nghề của 
các nhân viên đương nhiệm hoặc nhân viên hiện tại. Chương trình IWT được thiết kế để 
tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương, ngăn chặn nguy cơ sa thải 
và/hoặc nâng cao tay nghề/hoàn thiện kỹ năng cho nhân viên của các doanh nghiệp 
hiện tại của Quận Snohomish. 

• Thanh Thiếu Niên Thực Tập Sinh (Youth Internship): Một trải nghiệm học tập có cấu 
trúc và có kế hoạch diễn ra tại nơi làm việc trong ít nhất 90 giờ. Thực tập sinh có thể 
được trả lương hoặc không được trả lương, tùy theo mức độ phù hợp. Lương của 
chương trình Thanh Thiếu Niên Thực Tập Sinh có thể được trợ cấp từ Trung Tâm 
Thanh Thiếu Niên WorkSource cho những cá nhân đủ điều kiện. 

• Đào Tạo Tại Chỗ (On-The-Job Training): Một chương trình liên bang do Đạo Luật Cơ 
Hội và Đổi Mới cho Nhân Lực (WIOA) tài trợ, cho phép doanh nghiệp tuyển dụng và đào 
tạo các công nhân lành nghề và nhận tiền bồi hoàn lên tới 50% tiền lương của người 
được đào tạo vì nỗ lực của họ khi thực hiện năng lực trong thời gian giới hạn. 

• Công Việc Chuyển Đổi (Transitional Jobs): Một chương trình liên bang do Đạo Luật 
Cơ Hội và Đổi Mới cho Nhân Lực (WIOA) tài trợ, hỗ trợ những người tìm việc phát triển 
các kỹ năng trong công việc. Công việc chuyển đổi là trải nghiệm làm việc trong thời 
gian giới hạn, có trả lương và được trợ cấp tối đa 100%. 

 
Để liên hệ Nhóm Giải Pháp Doanh Nghiệp, vui lòng gọi (425)921-3426 hoặc gửi email tới 
business.solutions@workforcesnohomish.org 
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Thông Tin Chi Tiết 

Khoảng Thời Gian Trợ Cấp 
Hoạt động xin trợ cấp bao gồm thỏa thuận trao trợ cấp với ngày bắt đầu dự kiến là từ Tháng 
Hai, ngày chính xác sẽ được thông báo sau. 
 

Chi Phí Làm Đề Xuất 
Người đăng ký chịu hoàn toàn trách nhiệm về chi phí nộp đơn đăng ký. Workforce Snohomish 
không hoàn lại những chi phí này. 
 

Rút Đăng Ký 
Có thể rút lại đơn đăng ký đã gửi trước ngày hết hạn xin trợ cấp. Phải gửi văn bản yêu cầu rút 
đơn đăng ký bằng đường điện tử tới địa chỉ: snocogrant@workforcesnohomish.org 
 

Quy Trình Giải Thích Làm Rõ 
Workforce Snohomish không chấp nhận giải thích làm rõ. Người đăng ký sẽ nhận được một 
liên kết có thể chỉnh sửa khi gửi đơn đăng ký. Nếu người đăng ký cho rằng họ cần thay đổi 
thông tin trên đơn đăng ký, họ có thể thực hiện cho đến hạn chót. Sau hạn chót, Workforce 
Snohomish sẽ không chấp nhận thay đổi đơn đăng ký và tất cả các đơn đăng ký sẽ được đánh 
giá là đã gửi. Workforce Snohomish có toàn quyền đặt câu hỏi yêu cầu người đăng ký giải thích 
làm rõ sau hạn chót. Nếu nhận được nhiều đơn đăng ký từ cùng một doanh nghiệp, Workforce 
Snohomish sẽ sử dụng đơn đăng ký được nộp đầu tiên và loại bỏ tất cả các đơn còn lại. 
 

Chính Sách Quyền Riêng Tư 

Toàn bộ thông tin tài chính của cá nhân và doanh nghiệp sẽ được giữ bí mật trong phạm vi 

pháp luật cho phép. 
 

Thỏa Thuận 
Trợ cấp sẽ chưa được chốt cho đến khi Workforce Snohomish và doanh nghiệp thực thi Thỏa 
Thuận Trợ Cấp. Workforce Snohomish không chịu trách nhiệm về bất cứ chi phí nào phát sinh 
trước ngày có hiệu lực của Thỏa Thuận. 
 

Tước Quyền và Đình Chỉ 
Doanh nghiệp phải chứng thực rằng họ không bị tước quyền, bị đình chỉ hoặc bị loại hay không 
đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ Cấp Liên Bang thuộc Văn Phòng Quản Lý và Ngân 
Sách 2 CFR Phần 180 và 215. Doanh nghiệp cũng phải chứng thực rằng họ sẽ không ký hợp 
đồng với một nhà thầu phụ bị tước quyền hoặc đình chỉ. 
 

Giới Hạn 
The RFP không cam kết rằng Workforce Snohomish sẽ trao thỏa thuận, thanh toán bất kỳ chi 
phí nào phát sinh trong quá trình chuẩn bị phản hồi đơn đăng ký này, hoặc mua hay ký hợp 
đồng dịch vụ hoặc vật tư. Workforce Snohomish có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ 
hoặc toàn bộ đơn đăng ký đã nhận do đơn đăng ký này, có quyền đàm phán với tất cả các 
nguồn đủ điều kiện, bỏ thủ tục, hoãn trợ cấp, hoặc hủy một phần hay toàn bộ đơn đăng ký này 
nếu điều đó đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Workforce Snohomish và/hoặc Quận Snohomish. 
 

Hủy Trợ Cấp 
Workforce Snohomish có toàn quyền hủy trợ cấp ngay lập tức nếu các bên không ký thỏa thuận 
hoặc nếu quy định hay chính sách mới của liên bang, tiểu bang hoặc quận yêu cầu cần thay đổi 
mục đích hoặc nội dung của chương trình, có quyền ngừng các chương trình đó hoặc tiến hành 
giảm trợ cấp. Trong trường hợp cần đàm phán các hoạt động của hợp đồng, Workforce 

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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Snohomish có toàn quyền giới hạn thời gian đàm phán là sáu mươi (60) ngày, sau thời gian đó, 
trợ cấp có thể bị hủy. 
 
Cơ Hội Công Bằng 
Chương trình R3 sẽ được triển khai bằng những phương thức nhất quán với cam kết tuân thủ 
của Workforce Snohomish và Quận Snohomish đối với luật cơ hội bình đẳng của Liên Bang và 
Tiểu Bang. Không một cá nhân hoặc doanh nghiệp nào bị loại tham gia, bị từ chối hưởng lợi 
hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được quỹ R3 tài trợ một 
phần hoặc toàn bộ vì các yếu tố như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm tình trạng 
mang thai, sinh con và các tình trạng y tế liên quan, định kiến giới tính, tình trạng chuyển giới 
và bản dạng giới), nguồn gốc quốc gia (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế), tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật, liên minh chính trị hoặc tín ngưỡng. 

 

Quy Trình Phản Đối 
Những người đăng ký không được lựa chọn có thể phản đối quyết định, với giới hạn là chỉ 
phản đối các lỗi trong quy trình, dựa trên quy trình lựa chọn đã trình bày. Phản đối sẽ được 
chấp thuận qua email snocogrant@workforcesnohomish.org trong vòng bảy (7) ngày theo lịch 
kể từ ngày thông báo trao trợ cấp. 

 

Câu Hỏi và Trả Lời-Cập Nhật Khi Nhận Được 

Câu hỏi được coi là thông tin công khai và theo quyết định của Workforce Snohomish, tất cả 
các câu hỏi liên quan sẽ được đăng tải toàn bộ trên trang web của Workforce Snohomish kèm 
theo câu trả lời trong vòng một (1) ngày làm việc sau khi nhận được câu hỏi, ngoại trừ trường 
hợp đảm bảo tính bảo mật. 
 
Chỉ được gửi câu hỏi qua email. Những câu hỏi được gửi bằng các hình thức khác, bao gồm 
gọi điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp với nhân viên hoặc Thành Viên Hội Đồng của Workforce 
Snohomish và/hoặc nhân viên hay đại diện của Quận Snohomish có thể sẽ không được trả lời. 
Phải gửi toàn bộ câu hỏi đến Workforce Snohomish theo địa chỉ 
snocogrant@workforcesnohomish.org. 

 

Nhân viên bán thời gian có được tính là nhân viên không? 
Có, bất kỳ người nào được công ty trả lương đều được tính là nhân viên. 
 
Điều kiện trở thành nhân viên làm việc tương đương toàn thời gian? 
Tiêu chí làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) được tính bằng cách lấy số giờ làm việc theo 
lịch trình của nhân viên chia cho số giờ trong tuần làm việc toàn thời gian của chủ lao động. Khi 
chủ lao động có tuần làm việc 40 giờ, thì những nhân viên có lịch làm việc 40 giờ mỗi tuần được 
tính là 1.0 FTE. Những nhân viên có lịch làm việc 20 giờ mỗi tuần được tính là 0.5 FTE. 
 
Tên và những tài liệu đã nộp của người đăng ký có được công khai không? 
Có, theo chương 42.56 RCW, các tài liệu đã nộp và tài liệu hỗ trợ đều là hồ sơ công khai. 
 
 
Nếu doanh nghiệp của tôi đã tạm thời đóng cửa do tuyên bố đóng cửa của Thống Đốc 
trong một thời gian nhưng hiện giờ doanh nghiệp đang mở cửa trở lại, tôi nên trả lời 
như thế nào cho câu hỏi "Doanh nghiệp của quý vị hiện có đang tạm thời đóng cửa do 
tuyên bố đóng cửa của Thống Đốc không"? 

mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
mailto:snocogrant@workforcesnohomish.org
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Nếu doanh nghiệp đã tạm thời đóng cửa do tuyên bố đóng cửa của Thống Đốc nhưng hiện giờ 
đang mở cửa trở lại, vui lòng chọn "có" cho câu hỏi "Doanh nghiệp của quý vị hiện có đang tạm 
thời đóng cửa do tuyên bố đóng cửa của Thống Đốc không". 
 
Chúng tôi đang đăng ký chương trình PPP. Chương trình này có mâu thuẫn với R3 không? 
Các doanh nghiệp đã nhận những trợ cấp khác liên quan đến COVID-19 vẫn đủ điều kiện đăng 
ký. Trợ cấp R3 và các trợ cấp khác liên quan đến COVID không phải lúc nào cũng được sử 
dụng cho các khoản phí giống nhau. 
 
Yêu cầu đủ điều kiện là doanh thu phải giảm từ 25% trở lên. Thời gian tính mức giảm 
doanh thu này là như thế nào (tính từ ngày nào đến ngày nào)? 
Do các doanh nghiệp nhỏ hoạt động khác nhau, nên người đăng ký cần tự mình quyết định 
cách đánh giá mức giảm 25% doanh thu do COVID-19 gây ra. Trong đơn đăng ký, có một bảng 
để đưa ra giải thích về lượng doanh thu bị giảm và mối liên hệ với đại dịch. 
 
Có phải cần mở cửa doanh nghiệp mới được đăng ký không? Chúng tôi hiện đang đóng 
cửa do lệnh yêu cầu đóng cửa. 
Doanh nghiệp hiện đang đóng cửa do lệnh phong tỏa vẫn đủ điều kiện đăng ký. 
 
Có phải quý vị sẽ bị loại ngay lập tức nếu quý vị đã nhận trợ cấp từ chương trình Trợ 
Cấp Tác Động Tổn Hại Kinh Tế Khẩn Cấp của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA 
Emergency Economic Injury Impact) không? 
Các doanh nghiệp đã nhận những trợ cấp khác liên quan đến COVID-19 vẫn đủ điều kiện đăng 
ký. Trợ cấp R3 và các trợ cấp khác liên quan đến COVID không phải lúc nào cũng được sử 
dụng cho các khoản phí giống nhau. 
 
Tôi vận hành một doanh nghiệp thời vụ nhưng chỉ có bảy nhân viên làm việc quanh năm 
được trả lương từ ngày 1/1/2020.  Tôi có đủ điều kiện đăng ký theo yêu cầu sau không: 
Doanh nghiệp có từ 20 nhân viên trở xuống (bao gồm chủ doanh nghiệp/công nhân); số 
lượng nhân viên phải dựa trên số nhân viên tính đến ngày 1/1/2020? 
Có, doanh nghiệp của quý vị vẫn đáp ứng yêu cầu này.  Các yêu cầu khác cũng được áp dụng. 
 
Các tổ chức phi lợi nhuận có đủ điều kiện đăng ký nhận trợ cấp R3 không? 
Không, các tổ chức phi lợi nhuận không đủ điều kiện đăng ký nhận trợ cấp R3. 
 
Tôi có một doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa điểm. Quy định rằng doanh nghiệp phải 
có từ 20 nhân viên FTE trở xuống chỉ áp dụng cho một địa điểm hay áp dụng trên quy 
mô toàn công ty? 
Số lượng nhân viên được tính trên quy mô toàn công ty. Các doanh nghiệp liên quan có số UBI 
khác nhau có thể đăng ký độc lập. 
 
Chúng tôi là một doanh nghiệp địa phương nhỏ ở Quận Snohomish, doanh nghiệp 
chúng tôi bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2019, vậy doanh nghiệp chúng tôi có đủ điều 
kiện nhận trợ cấp này không? 
Doanh nghiệp phải hoạt động được ít nhất một (1) năm tại Quận Snohomish (vào thời điểm 
đăng ký). 
 
Chương trình này có áp dụng tiêu chí “phục vụ những người đăng ký sớm nhất, đủ điều 
kiện nhất” không, hay sẽ đợi đến hạn chót đăng ký rồi mới ra quyết định? 
Quyết định trợ cấp không dựa trên nguyên tắc "phục vụ những người đăng ký sớm nhất, đủ 
điều kiện nhất". 
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Liệu có trao trợ cấp một phần không (ví dụ: nếu người đăng ký yêu cầu $25,000 và bị từ 
chối trợ cấp toàn bộ số tiền, họ có được nhận trợ cấp một khoản nhỏ hơn tổng số tiền 
đã yêu cầu không)? 
Đánh giá sẽ dựa trên đơn đăng ký đã gửi. Người đăng ký có toàn quyền xác định mức yêu cầu 
trợ cấp. Đội Ngũ Đánh Giá có toàn quyền trao trợ cấp một phần dựa trên số lượng quỹ có sẵn. 
 
Tôi muốn nhận bản sao đơn đăng ký của mình. 
Bản sao đơn đăng ký được tự động gửi đến email đã cung cấp khi quý vị gửi đơn đăng ký. 
 
Chúng tôi có được tính chi phí thuê cơ sở vào chi phí sử dụng trợ cấp không? 
Có, phí thuê cơ sở thuộc phạm vi cho phép sử dụng của trợ cấp. 
 
Những công nhân bị cho nghỉ việc hoặc tạm nghỉ hay giảm giờ làm có được tính là nhân 
viên không? 
Những công nhân bị cho nghỉ việc hoặc tạm nghỉ không được tính vào số lượng nhân viên tính 
đến ngày 1/5/2020; tuy nhiên, những nhân viên bị giảm giờ làm vẫn được tính vào số lượng 
nhân viên (theo FTE được tính toán). 
 
Chương Trình Trợ Cấp R3 có chấp nhận các đơn đăng ký từ những chủ doanh nghiệp là 
người nhập cư hoặc tị nạn không có giấy tờ không? 
Doanh nghiệp phải thuộc sở hữu của những cá nhân được cho phép làm việc. Người tị nạn có 
thể đăng ký và được khuyến khích đăng ký. 
 
Tôi có cần trả lại tiền nếu tôi nhận trợ cấp không? 
Không, quý vị không phải trả lại tiền miễn là quý vị đã sử dụng số tiền đó tuân theo thỏa thuận 
trợ cấp. Đây không phải là khoản vay. 
 
Tại sao số tiền trợ cấp là $25,000? 
Trợ cấp được trao với mức tăng là $5,000. Doanh nghiệp có thể đăng ký trợ cấp theo các mức 
$5,000, $10,000, $15,000, $20,000 hoặc $25,000. Mỗi doanh nghiệp chỉ được chấp thuận một 
đơn đăng ký. Số tiền trợ cấp được xác định để cân bằng mức phân phối trợ cấp công bằng cho 
nhiều doanh nghiệp nhất có thể, đồng thời vẫn đủ tạo ra sự khác biệt. 
 
Tôi có đủ điều kiện không nếu tôi là người bán hàng ở chợ nông sản? 
Có, miễn là quý vị đáp ứng các tiêu chí của trợ cấp. 
 
Tôi có cần đăng ký với Tiểu Bang Washington để nhận trợ cấp không? 
Có. 
 
Tôi có cần giấy phép kinh doanh để nhận trợ cấp không? 
Nếu khu vực pháp lý mà doanh nghiệp quý vị đang hoạt động tại đó yêu cầu giấy phép kinh 
doanh, quý vị cần cung cấp giấy phép kinh doanh hợp lệ để nhận trợ cấp. Nếu quý vị được 
chọn mà giấy phép kinh doanh của quý vị hết hạn, nhân viên Workforce Snohomish sẽ làm việc 
với quý vị để cập nhật giấy phép của quý vị. 
 
Nếu được chọn, tôi cần cung cấp những tài liệu gì? 
Quý vị có thể phải xuất trình giấy phép kinh doanh hợp lệ, nếu có, mã số UBI, mã số DUNS 
(không bắt buộc), báo cáo chi phí và phải hoàn thành biểu mẫu W9. 
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Tôi có đủ điều kiện không nếu tôi có vị trí ở khu vực chưa hợp nhất của Quận Snohomish? 
Có. 
 
Trợ cấp có thể được dùng vào những việc gì? 
Số tiền trợ cấp chỉ được dùng vào các chi phí hoạt động của doanh nghiệp được trợ cấp. Chi 
phí hoạt động được định nghĩa là chi phí giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp như trang trải 
tiền lương và phí thuê cơ sở, vui lòng xem phần “Sử Dụng Quỹ Trợ Cấp” để biết thêm chi tiết. 
 
Doanh nghiệp phải có vị trí ở đâu mới đủ điều kiện đăng ký? 
Chương trình này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong phạm vi Quận Snohomish và đáp 
ứng các yêu cầu đủ điều kiện. 
 
 
 
 
 
 
 

Workforce Snohomish là chương trình/chủ lao động cung cấp cơ hội bình đẳng. Chúng tôi cung cấp dịch 
vụ và hỗ trợ bổ sung cho những người khuyết tật khi có yêu cầu. Dịch Vụ Tiếp Âm Washington 711. 



3/6/2020 Đơn Đăng Ký Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ, Khôi Phục và Phục Hồi (R3) cho Doanh Nghiệp Nhỏ của Quận Snohomish 

https:/www.cognitoforms.com/WorkforceSnohomish1/SnohomishCountySmallBusinessReliefRecoveryAndResiliencyR3GrantProgramApplication2 1/7 

 

 

Địa Chỉ Dòng 2 

Địa Chỉ Dòng 1 

Ví dụ 123456789 

 
 
 
 
 
 
 

Đơn Đăng Ký Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ, Khôi Phục và 
Phục Hồi (R3) cho Doanh Nghiệp Nhỏ của Quận Snohomish 

Quý vị có xác nhận rằng doanh nghiệp của mình đáp ứng các yêu 
cầu đủ điều kiện để nhận trợ cấp này không? 

Để biết các yêu cầu đủ điều kiện và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập: 
 workforcesnohomish.org/snocogrant/#eligibility 
 

Thông Tin về Doanh Nghiệp 
Tên pháp lý của doanh nghiệp * 
 
 
Tên Thương Mại (DBA), nếu có 
 

 
Mã Số UBI * 

 
 

 

Địa Chỉ Doanh Nghiệp * 

 
 

Trang Web Doanh Nghiệp 

Thành Phố Tiểu Bang Mã Bưu Chính 
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Doanh nghiệp của quý vị có 
nhiều cơ sở tại Quận 
Snohomish không? 

  Có   Không 
 
Nếu có, vui lòng liệt kê tất cả địa 
điểm tại Quận Snohomish? 

 

Ngày thành lập ở Quận 
Snohomish * 

Địa chỉ doanh nghiệp có giống 
địa chỉ nhận thư không? 

  Có   Không 

 
 
Tên người đăng ký (CEO / Chủ Tịch / Chủ 
Doanh Nghiệp) 
* 

 
Số điện thoại của 
người đăng ký  * 

 
 

Địa chỉ gửi thư 

 
 

 

Email của người đăng ký * 

 

Lĩnh vực ngành nghề - vui lòng chọn ít nhất một lĩnh vực bên dưới; 
nếu là lĩnh vực khác, vui lòng ghi vào ô bên dưới * 

 Bán Lẻ và Khách Sạn 
 Nhà Hàng / Quán Ăn 

Địa Chỉ Dòng 1 

Địa Chỉ Dòng 2 

Thành Phố Tiểu Bang  Mã Bưu Chính 
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  Nghệ Thuật và Giải Trí 
 Sản Xuất 

Doanh nghiệp sẽ không bị loại do không thuộc lĩnh vực ưu tiên. 

Số lượng nhân viên làm việc tương đương 
toàn thời gian (FTE) ở Quận Snohomish tính 
đến ngày 1 tháng Một năm 2020 * 

 

Số lượng nhân viên làm việc tương đương 
toàn thời gian (FTE) ở Quận Snohomish 
tính đến ngày 1 tháng Năm năm 2020 * 

 
 

Điều kiện trở thành nhân viên làm việc tương đương toàn thời gian? 

Tiêu chí làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) được tính bằng cách 
lấy số giờ làm việc theo lịch trình của nhân viên chia cho số giờ trong tuần 
làm việc toàn thời gian của chủ lao động. Khi chủ lao động có tuần làm 
việc 40 giờ, thì những nhân viên có lịch làm việc 40 giờ mỗi tuần được 
tính là 1.0 FTE. Những nhân viên có lịch làm việc 20 giờ mỗi tuần được 
tính là 0.5 FTE. 

Vui lòng đánh dấu vào tất cả các ô phù hợp 
  Doanh nghiệp thuộc sở hữu của người dân tộc thiểu số 
 Doanh nghiệp thuộc sở hữu của cựu chiến binh 
 Doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ 
 Doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thuộc cộng đồng LGBTQ 
 Không mục nào ở trên 

Vui lòng chọn tất cả các câu phù hợp 

Mô tả vắn tắt về doanh nghiệp và sản phẩm / dịch vụ của doanh 
nghiệp * 

Khác 
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Tối đa 500 ký tự 

Tác động của COVID 19 
Mô tả vắn tắt về tác động của đại dịch COVID 19 đối với doanh 
nghiệp của quý vị? * 

 
Tối đa 500 ký tự 

Tác động bắt đầu khi nào? * 

 
 
Doanh nghiệp của quý vị có bị giảm ít nhất 25% doanh thu do COVID 
19 không? 

  Có   Không 

Nếu có, vui lòng giải thích ngắn gọn. 

 
Tối đa 200 ký tự 

Doanh nghiệp của quý vị hiện có đang tạm thời đóng cửa do tuyên 
bố đóng cửa của Thống Đốc không? 

  Có   Không 

Xin cho biết khả năng doanh nghiệp sẽ đóng cửa vĩnh viễn? * 
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  Cao    Trung bình    Thấp 

Liệu khoản trợ cấp này có giúp doanh nghiệp duy trì mở cửa 
không? 

  Có   Không 

Liệu khoản trợ cấp này có giúp giữ lại việc làm không? 
  Có   Không 

Nếu có, xin cho biết số lượng? 

 

Doanh nghiệp của quý vị đã nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào của 
tiểu bang, liên bang hoặc hỗ trợ liên quan đến COVID 19 chưa? 

  Rồi   Chưa 
 
Nếu rồi, xin cho biết những khoản tiền hỗ trợ này sẽ được sử dụng 
khác nhau ra sao? 

 
Tối đa 200 ký tự 

Số Tiền Trợ Cấp Yêu Cầu & Ngân Sách 
Số tiền yêu cầu * 

  $5,000.00 
 $10,000.00 
 $15,000.00 
 $20,000.00 
 $25,000.00 

Vui lòng cung cấp chi tiết vắn tắt về cách thức sử dụng trợ cấp vào 
những khoản phí tổn hợp lệ. * 
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Những khoản này bao gồm: tiền lương, tiền thuê/thế chấp, dịch vụ tiện ích, nợ, 
bảo hiểm, chi phí hàng hóa. 

Tối đa 300 ký tự. 

Vui lòng giải thích cách thức khoản trợ cấp này sẽ giúp doanh 
nghiệp của quý vị duy trì khả năng thanh toán và đưa ra minh 
chứng về số tiền yêu cầu * 

 
Tối đa 500 ký tự 

Hội Đồng Khu ở Quận Snohomish 
Vui lòng chọn một ý * 

  Khu 1: Arlington, Granite Falls, Marysville, Stanwood 
 Khu 2: Everett, Mukilteo và Tulalip 
  Khu 3: Edmonds, Lynwood, Woodway 
  Khu 4: Bothell, Brier, Mill Creek, Mountlake 
  Khu 5: Gold Bar, Index, Lake Stevens, Monroe, Snohomish, Sultan, 
  Không rõ 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
vào: https://snohomishcountywa.gov/906/Council-District-Maps 

 
         Tôi chứng thực rằng những thông tin đã cung cấp trong đơn đăng ký 

này là đúng và chính xác dựa trên hiểu biết cao nhất của tôi và tôi là 
người đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp này. Tôi hiểu rằng 
Workforce Snohomish sẽ dựa vào độ chính xác của các tài liệu đã 
nộp và chứng thực đã thực hiện liên quan đến đăng ký này. Bất cứ 
lời khai nào không đúng sự thật hoặc thông tin không chính xác có 
thể dẫn đến việc phải hoàn trả khoản trợ cấp. 
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Quý vị có thể được yêu cầu gửi tài liệu hỗ trợ để chứng tỏ độ chính xác của câu 
trả lời mà quý vị đưa ra nếu quý vị được nhận trợ cấp. 

Chữ ký * 

 
Tôi chứng thực rằng tôi là đại diện được ủy quyền của doanh 
nghiệp này. 
 

Ngày * 
 
 
Workforce Snohomish là chương trình/chủ lao động cung cấp cơ hội 
bình đẳng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bổ sung cho những 
người khuyết tật khi có yêu cầu. Dịch Vụ Tiếp Âm Washington 711 

 
 Gửi 
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