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รอบที 3: การทํางานใน Washington Small
Business Grants
ั สําหรับเงินทุนฉุกเฉินสูงถึง 20,000 ดอลลาร์จะเปิ ดให ้
แอปพลิเคชน
ั ดาห์นี
บริการในชว่ งต ้นสป

Gov. Jay Inslee ประกาศเพิมอีก 70 ล ้านดอลลาร์สําหรับเงินชว่ ยเหลือทางธุรกิจ 50 ล ้านดอลลาร์นี
เป็ นเงินชว่ ยเหลือสําหรับ Working Washington Small Business รอบ 3 สว่ นทีเหลือจะนํ าไปสู่
ึ
การระดมทุนสําหรับธุรกิจทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมซงสมั
ครในรอบก่อนหน ้าของโครงการให ้ความชว่ ย
เหลือด ้านความยืดหยุน
่
หมายเหตุ: ธุรกิจทีสมัครเข ้าร่วมโครงการให ้ความยืดหยุน
่ จะไม่ต ้องดําเนินการใด ๆ
ั
การเข้าชมไซต์แอปพลิเคชนอาจสู
งด ังนนเวลาในการโหลดหน้
ั
าเว็บอาจได้ร ับผลกระทบ ผู ้
่ งเวลาทีไม่เร่งรีบเชน
่ ตอนเชา้ ตรูต
สม ัครควรอดทนหรือพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ในชว
่ อนเย็น
ั
หรือว ันหยุดสุดสปดาห์

ใครสามารถสม ัครรอบ 3 ได้บา้ ง?
ทุนเหล่านีจัดลําดับความสําคัญสําหรับ:
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ธุรกิจขนาดเล็กทีมีรายได ้ต่อปี 5 ล ้านดอลลาร์หรือน ้อยกว่าในปี 2562
และ
ธุรกิจในภาคสว่ นทีได ้รับผลกระทบมากทีสุดจากมาตรการด ้านสาธารณสุขหรือภาคสว่ นล่าสุดที
่ ร ้านอาหารทีให ้บริการเต็มรูปแบบศูนย์ออก
ประสบผลกระทบสะสมอย่างมีนัยสําคัญ ตัวอย่างเชน
กําลังกายลานโบว์ลงและสถานที
ิ
แสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ
ิ ธิได ้เชน
่ กันหากพวกเขามีกจิ กรรมทางธุรกิจหลักทีอยูใ่ นหมวด
องค์กรการกุศลบางแห่งอาจมีสท
หมูท
่ คล
ี ้ายกันดังทีระบุไว ้ข ้างต ้น ตัวอย่าง - ร ้านอาหารทีให ้บริการเต็มรูปแบบหรือสถานทีแสดง
ดนตรีทไม่
ี แสวงหาผลกําไร
ิ ธิทังหมดจากกลุม
หาก Commerce สามารถให ้ทุนแก่ผู ้สมัครทีมีสท
่ ลําดับความสําคัญและเงินยัง
คงอยูเ่ ราอาจให ้เงินชว่ ยเหลือแก่ธรุ กิจเพิมเติมหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรจากภาคสว่ นอืน ๆ
หรือผู ้ทีมีรายได ้ต่อปี มากกว่า 5 ล ้านดอลลาร์
ั อธิบายเกณฑ์เพิมเติม เจ ้าของธุรกิจทีมีสถานทีตังหลายแห่งสามารถสมัครสถานที
แอปพลิเคชน
ตังแต่ละแห่งทีมีหมายเลข UBI เฉพาะของตนเองได ้




่ ยเหลือจ่ายให้อะไร:
เงินชว
เงินรางวัลสูงสุดจะสูงถึง $ 20,000
เงินชว่ ยเหลือสามารถครอบคลุมเฉพาะค่าใชจ่้ ายหรือต ้นทุนทีเกิดขึนเนืองจาก COVID-19 และ
ั มีรายการตรวจสอบคุณสมบัตต
จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจต่อไป แอปพลิเคชน
ิ ามเกณฑ์ตอ
่ ไปนี:
ค่าใชจ่้ ายเกียวโยงกับเหตุฉุกเฉิน COVID-19
ิ “ จําเป็ น” ในการดําเนินธุรกิจต่อไป
ค่าใชจ่้ ายเป็ นสงที
ั ๆ (เชน
่ ภาษี ใบอนุญาตรัฐมณฑล
ค่าใชจ่้ ายไม่ได ้เติมเต็มรายได ้ของรัฐบาลทีลดลงในชว่ งสน
รัฐบาลกลางและ / หรือค่าธรรมเนียมเมือง)
ธุรกิจจะยืนยันด ้วยตนเองว่าค่าใชจ่้ ายดังกล่าวไม่ได ้รับการสนับสนุนจากกองทุนอืนใดไม่วา่ จะเป็ น
ภาคเอกชนรัฐหรือรัฐบาลกลาง
The business wouldn’t be requesting assistance with expenses if they had not
been impacted COVID-19.
The application has more detail regarding what expenses are covered by this grant.

How to apply:
The online application portal will open this week and a link to the application will
appear on this page.
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Priority will be given to applications received by Dec. 11, 2020. If Commerce is able
to fund all the applicants who submit by that time, we may be able to consider
applicants who submit after the 11th.
Here is a checklist of the information you’ll need to have ready:
Applicant W-9 Request for Taxpayer Identiﬁcation Number
Copy of valid government-issued photo I.D.
For tribal-member owned businesses: license or certiﬁcation if business activity is
conducted outside the tribal jurisdiction; letter or certiﬁcation from the tribe
recognizing you as a business if business activity is within the tribal jurisdiction.
Copy of 2019 Tax Return or other con rmation of Business Gross Revenues for
2019.
For businesses with a physical location, evidence of that location, such as lease,
tax statement, utility bill, etc.
NAICS code or clear description of your primary business activity. A NAICS code is
helpful, but not necessary. If you have never used a NAICS code, you can learn
more here: What is a NAICS Code? and explore NAICS codes to see which one ts



your business.


Apply Now!

Have a question? Need help?
หากคุณมีคําถามหรือต ้องการความชว่ ยเหลือโปรดสง่ อีเมลถึงเรา
ทีbizgrants@commerce.wa.gov หรือโทรสายด่วนของเราระหว่าง 8.00 น. ถึง 17.00 น. ที:

(360) 725-5003
่ ยเหลือในภาษาอืนนอกเหนือจากภาษาอ ังกฤษ Commerce มี
หากคุณต้องการความชว
่ ยคุณในขนตอนการสม
เครือข่าย พ ันธมิตรความยืดหยุน
่ ทางธุรกิจทีสามารถชว
ั
ัครได้
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ออกแบบและจัดการโดยทีมงานบริการชนบทและการตลาดพาณิชย์

ี
คําชแจงการเข
้าถึงเว็บไซต์



 
ออกแบบโดยElegant Themes | ขับเคลือนโดยWordPress
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