Thành phố của Fountain Valley
Chương trình cho vay cứu trợ Doanh
Nghiệp Nhỏ Khẩn Cấp Có Liên Quan
Đến COVID-19
ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH PHẢI

• Đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19
• Là một doanh nghiệp có lợi nhuận đang thương mải trong Thành
Phố của Fountain Valley
• Có giấy phép kinh doanh Fountain Valley đang hoạt động tối thiểu
6 tháng trước ngày 1 tháng 3, 2020
• Có 25 nhân viên trở xuống, kể cả chủ doanh nghiệ
• Có tổng doanh thu tối thiểu là $ 75,000 trong năm 2019
• Có điểm tính dụng - FICO là tối thiểu 650 điểm
• Gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu theo yêu cầu
• Chưa có nhận được tài trợ từ COVID-19 Khẩn cấp Giữ Nhân viên
Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành phố, Chương Trình Trợ Cấp Cứu

VAY ĐƯỢC CẤP NHƯ ĐẾN
TRƯỚC PHỤC VỤ TRƯỚC
Những người doanh nghiệp sẽ được lựa chọn theo cơ bản ai đến
trước phục vụ trước cho tất cả những người nộp đơn đủ điều
kiện cho đến khi hết quỹ.

CẦN GIÚP ĐỠ?

LIÊN LẠC VỚI SBDC

Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ (SBDC) có thể giúp
bạn làm đơn và giúp những người được lựa chọn cho vay với
các yêu cầu tài trợ bổ sung - miễn phí. Liên lạc với chúng tôi
theo số 1-800-616-7232 hoặc truy cập trực tuyến để lấy hẹn:
ociesmallbusiness.org.

Hiện giờ có đến $ 20.000 để vay
Các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng tài chính bởi coronavirus ở
Thành phố Fountain Valley để đáp ứng các yêu cầu về tính đủ
điều kiện

Thời gian để điền đơn:

Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 lúc 5 giờ chiều
cho đến Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 lúc 5

Hội thảo trên web về thông
tin - ngày 16 tháng 10

Đừng bỏ lỡ hội thảo trên web này vào Thứ Ba,
ngày 20 tháng 10 lúc 9:00 sáng. khi nhân viên
thành phố và Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp
Nhỏ (SBDC) trình bày thông tin về chương trình
cho vay và trả lời các câu hỏi của bạn trong thời
gian thực. Hội thảo trên web này sẽ bằng tiếng
Anh và tiếng Việt.

ĐĂNG KÝ NGAY: bit.ly/3nQ2jWm
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VÀ
THAM QUAN ĐỂ ĐIỀN ĐƠN:
www.fountainvalley.org
or call 714-593-4412

