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NGƯỜI TÀI TRỢ:  TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á, MỘT TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN PHỤC VỤ CHO 

CÁC TIỂU THƯƠNG Ở SAN FRANCISCO 

Chương trình:  

 Đây là chương trình hỗ trợ tiền cho người bán và nấu thức ăn tại nhà. 

 Dành cho những người sống ở San Francisco và vùng lân cận (South San Francisco and Daly City) 

 Tiền hỗ trợ $1,500 cho 1 lần duy nhất.  Quý vị không cần trả lại  

  

Làm cách nào để nộp đơn:  

 Vào trang web  www.seaccusa.org và vào phần:   

 Đọc kỹ hướng dẫn và nhấp vào đường dẫn bên dưới để nộp đơn   

 Sau đó quý vị sẽ được dẫn vào 1 trang câu hỏi. Trả lời các câu hỏi và nhấn Submit. Bảo đảm rằng bạn trả lời các 

câu trả lời chính xác.  

 Quyết định tiền hỗ trợ được cho sẽ dựa vào câu trả lời của quý vị. Nếu chúng tôi chọn quý vị, quý vị cần cung cấp 

1 bản sao bằng kinh doanh thức ăn tại  nhà, 1 bản sao ID, 1 bản sao hóa đơn tiền điện hoặc PG&E hiện tại và 1 

cuộc phỏng vấn với nhân viên của chúng tôi qua điện thoại hoặc trực tiếp. Một khi hoàn tất những điều trên và 

đáp ứng yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cung cấp tiền hỗ trợ cuối cùng.  

Những câu hỏi cơ bản cần quý vị trả lời:  

 Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.  

 Thu nhập bán hàng năm 2020 

 Số lượng nhân viên không bao gồm quý vị 

 Giấy phép kinh doanh 

 Thu nhập gia đình 

 Số người sống trong gia đình của quý vị 

 Tuổi, giới tính 

 Kinh nghiệm kinh doanh và trong ngành thực phẩm 

 Trình độ học vấn 

 Đối tượng bán hàng và làm cách nào để quảng cáo 

 Loại thức ăn làm 

 Tại sao cho rằng mình sẽ thành công? 

 

Những câu hỏi khác: 

Vui lòng gọi chúng tôi qua 415-885-2743.  Gặp  Anna Tong. 
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