Tập huấn Đại diện Mesa CARES

Tiếp nhận Đơn Tái Mở cửa Doanh nghiệp
Quy trình tiếp nhận đơn là bước đầu tiên trong quá trình Tái Mở cửa Doanh nghiệp Mesa CARES. Các
đương đơn là doanh nghiệp quan tâm sẽ phải hoàn thành đơn trực tuyến để yêu cầu hỗ trợ. Trang web
Mesa CARES sẽ có đường link đến đơn, cũng như một trang thông tin về những thứ mà đương đơn cần
biết/có/làm trước khi bắt đầu quy trình làm đơn đăng ký.
Giai đoạn làm đơn đăng ký bắt đầu từ 8am ngày 11 Tháng Năm đến 5pm ngày 24 Tháng Năm. Quy trình
làm đơn gồm 5 Bước:
1. Nhận đường link riêng của quý vị - nhập tên/email nhận đường link mẫu đơn riêng. Đường link
này sẽ tự động lưu tiến trình trên mẫu đơn, vậy nếu quý vị bị gián đoạn và cần quay lại sau thì
tiến trình của quý vị sẽ không bị mất.
2. Điền đơn – hoàn thành các trường trên mẫu đơn
3. Xem lại thông tin trên đơn và gửi kèm các tài liệu hỗ trợ
4. Ký tắt/Ký đơn và nộp để được cân nhắc
5. Ghi lại ID Đăng ký và Mesa CARES PIN để quý vị có thể kiểm tra hiện trạng đơn trên
http://mesaaz.gov/CARESbizgrant.

Bước 1: Nhận Đường Link Đơn Riêng của Quý vị
1.
2.
3.
4.
5.

Mở trình duyệt web và truy cập http://mesaaz.gov/CARESbizgrant.
Nhấp vào đường link để bắt đầu làm đơn.
Gõ tên quý vị vào ô bên dưới Name (tên).
Gõ địa chỉ email của quý vị vào ô bên dưới Email.
Nhấp vào nút Submit (gửi). Đường link riêng sẽ được gửi cho quý vị qua email. Giữ lại email
này – nó sẽ cho phép quý vị truy cập đơn bất kỳ lúc nào trước khi quý vị nộp và quay lại chỗ quý
vị làm dở.
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Bước 2: Điền Đơn

1. Mở tài khoản email mà quý vị sử dụng trong Bước 1, mở email từ City of Mesa – Mesa CARES
(Thành phố Mesa– Mesa CARES), và nhấp vào nút Review and Sign (xem lại và ký) để bắt đầu
đăng ký.

2. Nhấp vào nút Continue (tiếp tục) ở đầu màn hình để đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Các Tiêu chí Điều kiện Hội đủ

Nhấp vào trình đơn thả xuống ở bên phải mỗi câu hỏi Tiêu chí Điều kiện Hội đủ và chọn True (đúng)
hoặc False (sai).
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Thông tin Cá nhân

1. Gõ vào First Name (tên) và Last Name (họ) trong các ô tương ứng. Quý vị có thể điền Middle
Name (tên đệm) nếu muốn, nhưng không bắt buộc.
2. Nhấp vào trình đơn thả xuống ở bên phải của Owner of Business? (chủ doanh nghiệp) và chọn
Yes (có) hoặc No(không) nếu phù hợp.
3. Gõ chức danh của quý vị ở ô bên phải của Applicant’s Job Title (chức danh của đương đơn).
LƯU Ý: Phần này chỉ bắt buộc nếu quý vị KHÔNG phải chủ doanh nghiệp.
4. Gõ tên chủ doanh nghiệp trong ô bên phải của Owner Name (tên chủ) nếu khác với tên đương đơn.
5. Gõ Contact Phone Number (số điện thoại liên lạc) và Contact Email (email liên lạc) trong các ô
tương ứng.

Thông tin Doanh nghiệp

1. Gõ vào số EIN/ID Thuế trong ô bên phải của Employer Identification Number (EIN)/Tax ID (số
định danh chủ lao động (EIN)/ID thuế).
2. Gõ vào Business Name (tên doanh nghiệp) và Business Phone Number (số điện thoại doanh
nghiệp) trong các ô tương ứng. B
3. Gõ địa chỉ doanh nghiệp Mesa của quý vị trong ô bên phải Physical Address Line 1 (địa chỉ dòng
1). Địa chỉ cần được nhập mà không có dấu chấm hay phẩy (ví dụ 20 E MAIN ST) và không được
có số suite, phòng hay tòa nhà.
LƯU Ý: Để đảm bảo địa chỉ của quý vị chính xác nhất có thể chúng tôi khuyên quý vị nên nhập địa
chỉ đó vào https://gis.mesaaz.gov/verifyaddress và copy kết quả hiển thị trong dòng Địa chỉ.
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4. Gõ thêm chi tiết địa chỉ trong ô bên phải Physical Address Line 2 (địa chỉ dòng 2) nếu cần.
5. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải của Zip Code và chọn lựa chọn phù hợp cho địa chỉ Mesa
của quý vị.
6. Gõ ngày mà doanh nghiệp của quý vị lần đầu mở cửa theo định dạng MM/DD/YYYY, ví dụ như
01/01/1999 trong ô bên phải của Date Business First Opened in Mesa (ngày doanh nghiệp mở cửa
lần đầu tại Mesa).
7. Gõ vào Number of full-time equivalent employees prior to March 1, 2020 (số nhân viên tương
đương toàn thời gian trước ngày 1 Tháng Ba, 2020) trong ô tương ứng. Phải là số nguyên và không
chứa ký tự đặc biệt nào.
8. Gõ vào Number of full-time equivalent employees currently (số nhân viên tương đương toàn thời
gian hiện tại) trong ô tương ứng. Phải là số nguyên và không chứa ký tự đặc biệt nào.
9. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải của Have you received any additional grants related to
COVID-19 (quý vị có từng nhận được trợ cấp bổ sung nào liên quan đến COVID-19 không) và chọn
Yes (có) hoặc No (không) nếu phù hợp.
10. Nếu quý vị chọn Yes (có) trong bước 9, hãy mô tả khoản trợ cấp trong ô bên phải của If yes, please
describe: (nếu có, hãy mô tả). Nếu quý vị chọn No (không), tiếp tục chuyển sang bước 11.
11. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải của Is this a home-based business? (đây có phải là doanh
nghiệp mở tại nhà không) và chọn Yes (có) hoặc No (không) nếu phù hợp.
12. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải của Business Structure (cơ cấu doanh nghiệp) và Industry
(ngành) và chọn các lựa chọn phù hợp.
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Chi phí Vận hành Thiết yếu Hàng Tháng

1. Nhập vào số ước tính 3 tháng tiền thuê/mua nhà trả góp trong ô bên phải của Estimated
Rent/Mortgage (ước tính tiền thuê/mua nhà trả góp). Ước tính này phải dựa trên bảng kê hóa
đơn cuối nhận được sau ngày 1 Tháng Ba, 2020.
2. Nhập vào ước tính 3 tháng tiền phí tiện ích trong ô bên phải của Estimated Utilities (ước tính tiền
tiện ích). Ước tính này phải dựa trên bảng kê hóa đơn cuối nhận được sau ngày 1 Tháng Ba, 2020.

Hỗ trợ Kỹ thuật

1. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải của Would you be interested in free technical
assistance (quý vị có muốn nhận hỗ trợ kỹ thuật miễn phí không) và chọn Yes (có) hoặc No
(không) nếu phù hợp.
2. Nếu quý vị chọn Yes (có), nhấp vào các ô bên phải của các lựa chọn hỗ trợ mong muốn. Nếu No
(không), chuyển sang bước 3.
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3. Nhấp vào nút Continue (tiếp tục).

LƯU Ý: Quý vị sẽ được cảnh báo nếu quý vị bỏ không hoàn thành bất kỳ trường bắt buộc nào hoặc nhập
vào dữ liệu không chính xác.
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Bước 3: Xem và Gửi kèm các Tài liệu Hỗ trợ

1. Cuộn qua các thông tin đăng ký mà quý vị đã nhập cho tới nay và đảm bảo không có lỗi nào.
Nếu quý vị cần hiệu chỉnh điều gì, nhấp vào nút Edit Data (sửa dữ liệu) gần góc trên bên phải
của màn hình để quay lại.

2. Nếu mọi thứ ổn, nhấp vào nút Next (tiếp theo) gần góc dưới cùng bên trái của màn hình.

3. Nhấp vào nút Upload a File (tải lên một file) HOẶC nút Take a Photo (chụp ảnh) để đưa vào tài
liệu hỗ trợ nếu quý vị đang yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc tiền mua nhà trả góp và làm theo
các lời nhắc trên màn hình. Quý vị có thể tải lên nhiều tài liệu đính kèm.
LƯU Ý: Nếu quý vị không đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà/mua nhà trả góp, hãy nhấp vào nút Skip
(bỏ qua) gần góc dưới bên trái màn hình.

4. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp) khi quý vị hoàn thành tải lên.

5. Nhấp vào nút Upload a File (tải lên một file) HOẶC nút Take a Photo (chụp ảnh) để đưa vào tài
liệu hỗ trợ nếu quý vị đang yêu cầu hỗ trợ tiền dịch vụ tiện ích và làm theo các lời nhắc trên
màn hình. Quý vị có thể tải lên nhiều tài liệu đính kèm.
LƯU Ý: Nếu quý vị không đề nghị hỗ trợ tiền dịch vụ tiện ích, hãy nhấp vào nút Skip (bỏ qua) gần
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góc dưới bên trái màn hình.
6. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp) khi quý vị hoàn thành tải lên.

7. Nhấp vào nút Upload a File (tải lên một file) HOẶC nút Take a Photo (chụp ảnh) để đưa vào bản
sao mẫu W9 và làm theo các lời nhắc trên màn hình. Yêu cầu phải có W-9.
8. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp) khi quý vị hoàn thành tải lên.

9. Nhấp vào nút Upload a File (tải lên một file) HOẶC nút Take a Photo (chụp ảnh) để đưa vào tài
liệu bổ sung làm bằng chứng địa chỉ doanh nghiệp tại Mesa và làm theo các lời nhắc trên màn
hình. Quý vị có thể tải lên nhiều tài liệu đính kèm.
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LƯU Ý: Nếu quý vị cung cấp bảng kê hóa đơn tiền thuê nhà/mua nhà trả góp hoặc bảng kê tiện
ích làm bằng chứng địa chỉ, nhấp vào nút Skip (bỏ qua) gần góc dưới bên trái màn hình.
10. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp) khi quý vị hoàn thành tải lên.

Bước 4: Xác nhận và Ký

1. Đọc phần CHỨNG NHẬN CỦA ĐƯƠNG ĐƠN và nhấp vào ô bên trái của Applicant Certification –
Please Check (chứng nhận của đương đơn - hãy đánh dấu) gần giữa đáy màn hình để đánh dấu.
2. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp).

3. Đọc phần CHO PHÉP XÁC MINH THÔNG TIN và nhấp vào ô bên trái của Permission to Verify
Information – Please Check (cho phép xác minh thông tin - hãy đánh dấu) gần giữa đáy màn
hình để đánh dấu.
4. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp).
Đọc phần HIỂU và nhấp vào ô bên trái của I Understand – Please Check (tôi hiểu - hãy đánh dấu)
gần giữa đáy màn hình để đánh dấu.
5. Nhấp vào nút Save and Next (lưu và đi tiếp).
Đọc phần cuối và quyết định liệu quý vị có muốn để nhân viên Thành phố liên lạc về trải nghiệm
của quý vị không. Nếu Yes (có), nhấp vào ô bên trái của Please check if you are willing… (hãy
đánh dấu nếu quý vị sẵn sàng...) gần giữa đáy màn hình để đánh dấu.
6. Nhấp vào Save and Next (lưu và đi tiếp). Nếu No (không), nhấp vào Skip (bỏ qua).
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7. Nhấp vào nút Choose Signature (chọn chữ ký) gần giữa đáy màn hình.

8. Vẽ hay gõ chữ ký của quý vị và nhấp vào nút Apply Signature (áp dụng chữ ký).

9. Kéo lên và xem lại tài liệu một lần nữa. Sau khi đã nộp, quý vị không thể sửa nội dung đơn.
10. Khi sẵn sàng, nhấp vào nút Submit Document (nộp tài liệu) gần góc dưới cùng bên phải màn
hình.

11. Quý vị sẽ nhận được một email có chứa ID Đăng ký và Mesa CARES PIN. Lưu lại thông tin này vì
nó sẽ được dùng để kiểm tra hiện trạng đơn của quý vị tại http://mesaaz.gov/CARESbizgrant.
Email cũng có một đường link để tải về bản sao đơn đăng ký hoàn chỉnh của quý vị.
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