
Cung cấp các khoản trợ cấp nhỏ (microgrant) lên đến $10,000 
để ươm mầm việc khởi sự doanh nghiệp và thành lập doanh 

nghiệp nhỏ ở California.

Chương Trình Và Hướng Dẫn Đơn Đăng Ký
Sửa đổi 05.03.22

California Dream Fund được quản lý bởi Văn Phòng Bênh Vực Doanh Nghiệp Nhỏ Của California (CalOSBA) thông qua một số trung tâm lựa chọn của Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ 
Thuật (TAEP).
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Chương Trình Trợ Cấp California Dream Fund (CDFG hoặc 
Dream Fund) được thành lập vào 2021 bởi Dự Luật Thượng Viện 
số 151 (Bộ Luật Chính Quyền, Mục 12100.63) nhằm cung cấp các 
khoản trợ cấp nhỏ lên đến $10,000 để ươm mầm việc khởi sự 
doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp nhỏ trong các nhóm 
chịu thua thiệt đang gặp khó khăn về vốn và có các khoảng 
cách cơ hội.

Chương Trình Mở Rộng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cho Doanh Nghiệp 
Nhỏ Của California (SB TAEP) được thành lập vào năm 2018 để 
mở rộng dịch vụ của các chương trình hỗ trợ kỹ thuật dành cho 
doanh nghiệp nhỏ được liên bang trao cho nhằm cung cấp việc 
tư vấn và đào tạo trực tiếp, bí mật, miễn phí hoặc chi phí thấp 
cho các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân ở tiểu bang này. 
SB TAEP được ban hành trong Bộ Luật Chính Quyền, Mục 
12100-12100.69.  Văn Phòng Bênh Vực Doanh Nghiệp Nhỏ 
(CalOSBA) thuộc Văn Phòng Phát Triển Doanh Nghiệp Và Kinh 
Tế (GO-Biz) của Thống Đốc chịu trách nhiệm quản lý và giám 
sát SB TAEP.

Dream Fund cung cấp số tiền ba mươi lăm triệu đô la 
($35,000,000) trợ cấp một lần cho các doanh nghiệp nhỏ hội đủ 
điều kiện (công ty khởi nghiệp (start-up)) mà đã hoàn thành 
một chương trình đào tạo thông qua một trong các trung tâm 
theo chương trình SB TAEP trong năm 2021-22.
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Người Thụ Nhượng: Doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi 
nhuận
Một doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải đáp 
ứng các tiêu chí sau đây để hội đủ điều kiện nhận được khoản 
trợ cấp của Dream Fund:
1. Phải đáp ứng quy định về một doanh nghiệp nhỏ hội đủ 

điều kiện (xem Định Nghĩa trên các trang 4-7);

2. Đã xác minh hoàn thành chương trình đào tạo doanh 
nghiệp và tư vấn trực tiếp với một Trung Tâm do SB TAEP 
trợ cấp (“Trung Tâm SB TAEP”);

3. Đã đăng ký kinh doanh hoặc nhận được giấy phép kinh 
doanh tại Tiểu Bang California sau ngày 01 tháng 7 năm 
2019;

4. Đã nộp hồ sơ cần thiết để khởi sự kinh doanh tại Tiểu Bang 
California;

5. Đã nộp bản tự chứng nhận khả năng hội đủ điều kiện nhận 
trợ cấp của Dream Fund; và

6. Đã nhận được giấy chứng nhận từ Trung Tâm SB TAEP 
chứng nhận việc họ hội đủ điều kiện tham gia và hoàn 
thành khóa đào tạo của Dream Fund.
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Các doanh nghiệp sau đây không hội đủ điều kiện nhận khoản 
trợ cấp theo California Dream Fund:
1. Các doanh nghiệp đã đăng ký trước ngày 01 tháng 7 năm 

2019;

2. Các doanh nghiệp không có địa điểm thực tại California;

3. Các doanh nghiệp phi lợi nhuận không được đăng ký theo 
mục 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501(c)(19);

4. Các tổ chức chính phủ (ngoại trừ các bộ lạc người Mỹ bản 
địa) hoặc các văn phòng chính thức được lựa chọn;

5. Các doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt động 
chính trị hoặc vận động hành lang (bất kể là các pháp nhân 
đó có hội đủ điều kiện theo mục 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 
501(c)(19) hay không);

6. Các doanh nghiệp, công ty đầu tư và nhà đầu tư thụ động 
nộp Mẫu Khai Thuế E (Schedule E) trên tờ khai thuế cá nhân 
của họ;

7. Các nhà thờ và tổ chức tôn giáo khác (bất kể là các tổ chức 
đó có hội đủ điều kiện theo mục 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 
501(c)(19) hay không), ngoại trừ trường học, cơ sở chăm sóc 
trẻ em hoặc cơ sở giáo dục liên kết khác trong đó (i) trên 
50% tổng doanh thu hàng năm thu được từ trường học, cơ 
sở chăm sóc trẻ em hoặc cơ sở giáo dục và (ii) khoản trợ cấp 
sẽ chỉ được sử dụng để trang trải các chi phí và phí tổn hợp 
lệ liên quan trực tiếp đến trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em 
hoặc cơ sở giáo dục khác và không được sử dụng bất kỳ 
phần trợ cấp nào làm lợi nhuận thông thường hoặc chi phí 
chung cho nhà thờ hoặc tổ chức tôn giáo khác;

8. Các doanh nghiệp tài chính chủ yếu tham gia vào hoạt 
động cho vay, chẳng hạn như ngân hàng, công ty tài chính 
và công ty bao thanh toán;

9. Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp 
theo quy định của luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc địa 
phương; và

10. Các doanh nghiệp hoạt động có tính chất khiêu dâm hoặc 
tình dục.
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Các định nghĩa liên quan đến Chương Trình này được nêu dưới đây.

A. “Doanh nghiệp nhỏ” theo Chương Trình Dream Fund có nghĩa 
là doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở xuống và với doanh thu 
hàng năm từ 1 triệu đô la ($) trở xuống.

B. “Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ” bao gồm 
trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ của liên bang 
hoặc bất kỳ tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận nào được thành lập 
theo mục 501c(3) có nhiệm vụ bao gồm trao quyền kinh tế cho 
các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ và doanh 
nhân chịu thua thiệt và có các chương trình phát triển doanh 
nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ miễn phí hoặc 
chi phí thấp cho các doanh nghiệp và doanh nhân chịu thua 
thiệt của California để giúp họ hoạt động và phát triển bền vững. 
Cho mục đích của cơ hội trợ cấp này, trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 
dành cho doanh nghiệp nhỏ phải là một phần của mạng lưới SB 
TAEP năm 2021-22.

C. “Tổ chức phi lợi nhuận” bao gồm một doanh nghiệp được 
thành lập đã đăng ký hoặc dự định đăng ký với tư cách là tổ 
chức phi lợi nhuận theo mục 501c(3), 501c(4), 501c(6) hoặc 
501c(19), xác nhận rằng đó là một doanh nghiệp xã hội hoạt động 
theo sứ mệnh.

D. “Trợ Cấp Dream Fund” có nghĩa là khoản trợ cấp cho quỹ 
ươm mầm (seed fund) lên đến $10,000 được phân phối 
thông qua quản trị viên bên thứ ba được lựa chọn (tức là 
nhà thầu) cho những người sáng lập doanh nghiệp nhỏ hội 
đủ điều kiện.

E. “Các nhóm doanh nghiệp nhỏ chịu thua thiệt” có nghĩa là 
các doanh nghiệp do phụ nữ, người thiểu số (người da 
màu), cựu chiến binh, cá nhân không có giấy tờ chứng 
minh, cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế và chủ doanh 
nghiệp ở các khu vực có thu nhập thấp và chịu ảnh hưởng 
bởi thiên tai và các cộng đồng nông thôn làm chủ. Đa số (tối 
thiểu là 51%) doanh nghiệp do (các) cá nhân trong (các) 
nhóm này sở hữu và điều hành hàng ngày.

F. “Doanh Nghiệp Nhỏ Do Người Thiểu Số/Người Da Màu 
Làm Chủ” có nghĩa là các nhóm chủng tộc hoặc dân tộc 
sau: Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Màu, Người Châu Á, Người 
Mỹ Bản Địa hoặc Người Alaska Bản Địa, Người Hawaii Bản 
Địa hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương; hoặc Người Mỹ 
Latinh.
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G. “Cựu chiến binh” có nghĩa là cá nhân đã phục vụ tại ngũ 
cho lực lượng Lục Quân, Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân 
Lục Chiến hoặc Tuần Duyên Hoa Kỳ trong bất kỳ khoảng 
thời gian nào và không bị trục xuất khỏi quân đội hoặc từng 
là Quân Nhân Dự Bị của Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia và đã 
được bố trí nhiệm vụ hoạt động liên bang hoặc bị khuyết 
tật do một căn bệnh hoặc chấn thương bắt đầu hoặc trở 
nên tồi tệ hơn trong thời gian tại ngũ hoặc trong thời gian 
huấn luyện quân sự.

H. “Doanh Nghiệp Nhỏ Do Cựu Chiến Binh Làm Chủ” có 
nghĩa là doanh nghiệp nhỏ do (các) cá nhân sở hữu và kiểm 
soát từ 51% cổ phần trở lên thuộc một hoặc nhiều nhóm 
sau: Cựu Chiến Binh (trừ trường hợp bị trục xuất khỏi quân 
đội); Cựu Chiến Binh Tàn Tật Trong Thời Gian Tại Ngũ; Quân 
Nhân Tại Ngũ tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Chuyển Tiếp 
(TAP) của quân đội; Quân Nhân Lực Lượng Dự Bị và Vệ Binh 
Quốc Gia; hoặc vợ/chồng hiện tại của bất kỳ Cựu Chiến 
Binh, Quân Nhân Tại Ngũ hoặc Quân Nhân Lực Lượng Dự 
Bị và Vệ Binh Quốc Gia nào; hoặc vợ/chồng góa bụa của 
một quân nhân tại ngũ đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ 
hoặc bị khuyết tật khi làm nhiệm vụ.

I. “Khu vực có thu nhập thấp” có nghĩa là một thành phố 
và/hoặc quận trong tiểu bang California có tỷ lệ nghèo 
bằng ít nhất là 150% tỷ lệ nghèo trung bình toàn tiểu bang 
California theo số liệu cập nhật gần đây nhất có trong Bản 
Đánh Giá 5 Năm theo Khảo Sát Cộng Đồng Người Mỹ của 
Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ trong ba mươi ngày trước 
ngày đầu tiên của thời hạn áp dụng.

J. “Cộng đồng nông thôn” có nghĩa là tất cả các vùng lãnh 
thổ, dân cư và đơn vị nhà ở nằm ngoài khu vực đô thị 
(50,000 người trở lên) và các cụm đô thị (có ít nhất là 2,500 
người và dưới 50,000 người). Các khu vực và cụm đô thị 
được xác định theo mật độ và quy mô dân số có sẵn theo số 
liệu cập nhật gần đây nhất có trong Bản Đánh Giá 5 Năm 
theo Khảo Sát Cộng Đồng Người Mỹ của Cục Thống Kê Dân 
Số Hoa Kỳ trong ba mươi ngày trước ngày đầu tiên của thời 
hạn áp dụng.

K. “Khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai” có nghĩa là tất cả các 
vùng lãnh thổ được bao gồm trong tuyên bố hoặc tuyên 
ngôn khẩn cấp của tiểu bang hoặc liên bang.
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L. “Khởi Sự Doanh Nghiệp Mới” có nghĩa là một tổ chức kinh 
doanh mới được thành lập sau khi được tư vấn độc lập tại 
Trung Tâm SB TAEP. Tổ chức kinh doanh này được thành 
lập theo các điều kiện đã xác minh sau đây:

• khách hàng đã hoàn thành chương trình đào tạo cho 
người tham gia Dream Fund;

• khách hàng xin cấp phép và giấy phép cần thiết để 
hoạt động kinh doanh với sự trợ giúp từ Trung Tâm SB 
TAEP;

• khách hàng đã thiết lập một địa điểm thực tế để hoạt 
động kinh doanh; và

• ít nhất một trong những sự kiện hội đủ điều kiện sau 
đây:
o khách hàng đã có giao dịch bán đầu tiên
o khách hàng đã thuê ít nhất 1 nhân viên
o khách hàng đã xây dựng một mối quan hệ ngân 

hàng kinh doanh
o khách hàng đã chi tiền cho chi phí kinh doanh 

(chi phí này có thể bao gồm phí pháp lý và phí kế 
toán); và/hoặc

o khách hàng đã nhận được tiền vốn của bên thứ 
ba hoặc vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.
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Loại Hình Doanh Nghiệp cho Khoản 
Trợ Cấp $10,000 1

1. Thương Mại Điện Tử / Thị Trường

2. Phòng Thí Nghiệm Nhỏ / Mặt Bằng Nhà Sản Xuất

3. Doanh Nghiệp kiểu Brick & Mortar (hoạt động theo hợp 
đồng thuê lại và không phải là người ở chính, không gian 
làm việc chung, v.v.)

4. Ngành Dịch Vụ / Chuyên Nghiệp / Tiểu Thủ Công Nghiệp
• Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Thực phẩm từ bột
b. Tư vấn

5. Ngành Xây dựng (thợ chuyên ngành khác ngoài tổng 
thầu không có giấy phép và các nhà thầu phụ không có 
giấy phép khác)

• Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Thợ đa năng;
b. Lát đá - Lợp mái;
c. Làm rào ngăn;
d. Chuyên chở; và
e. Kéo lắp cáp điện áp thấp.

6. Vận tải
• Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Xe bán tải;
b. Xe tải kéo cứu hộ;
c. Điều Vận Điểm Tập Kết Hàng;
d. Người môi giới; và
e. Tài xế.

Những người làm dịch vụ theo yêu cầu như Uber và Lyft 
không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của California 
Dream Fund.

7. Giữ trẻ—Tại Nhà
• Phải đang mở cơ sở giữ trẻ tại nhà
• Lưu Ý Quan Trọng: Những người tham gia hội đủ 

điều kiện cho loại hình kinh doanh này bắt buộc 
phải nộp giấy phép chăm sóc trẻ em từ Tiểu Bang 
California.

1 Chương trình này sẽ căn cứ vào mã NAICS của doanh nghiệp nhỏ (theo báo cáo trên 
tờ khai thuế gần đây nhất của doanh nghiệp, nếu có, hoặc giấy chứng nhận của 
doanh nghiệp nhỏ về tính hội đủ điều kiện từ SB TAEP) để xác thực loại hình kinh 
doanh. Khoản trợ cấp có thể được sửa đổi theo toàn quyền quyết định của CalOSBA.
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Khoản Trợ Cấp Hội Đủ Điều Kiện

9

Loại Hình Doanh Nghiệp cho Khoản Trợ 
Cấp $10,000 1

1. Doanh Nghiệp kiểu Brick & Mortar (Phải đang điều hành không 
gian thương mại, mặt tiền cửa hàng, v.v.)

• Lưu Ý Quan Trọng: Những người tham gia hội đủ điều 
kiện cho loại hình kinh doanh này bắt buộc phải nộp một 
hợp đồng thuê chính đã ký kết đầy đủ, hợp đồng cho thuê 
lại mà doanh nghiệp là người cư ngụ chính hoặc thư bày 
tỏ quan tâm về một không gian thương mại.

2. Công Nghệ Xanh / Cơ Sở Hạ Tầng
• Những người tham gia hội đủ điều kiện cho loại hình kinh 

doanh này phải đang lập ra một công ty dựa trên công 
nghệ có tiềm năng phát triển, nơi các nguồn vốn sẽ được 
sử dụng để phát triển quyền sở hữu trí tuệ (IP), phát triển 
nguyên mẫu hoặc để tạo bằng chứng về khái niệm thông 
qua Nghiên Cứu và Phát Triển.

• Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Năng lượng tái tạo;
b. Năng lượng mặt trời; và
c. Phương Tiện Không Phát Thải.

3. Ngành sản xuất
• Lưu Ý Quan Trọng: Những người tham gia hội đủ điều 

kiện cho loại hình kinh doanh này bắt buộc phải nộp một 
hợp đồng thuê chính đã ký kết đầy đủ về một không gian 
thương mại.

4. Chuyên Nghiệp (Phi Tư Vấn) / Khoa Học / Kỹ Thuật
• Những người tham gia hội đủ điều kiện cho loại 

hình kinh doanh này phải đang lập ra một công ty 
công nghệ có tiềm năng phát triển, nơi các nguồn 
vốn sẽ được sử dụng để phát triển quyền sở hữu trí 
tuệ (IP), phát triển nguyên mẫu hoặc để tạo bằng 
chứng về khái niệm thông qua Nghiên Cứu và Phát 
Triển.

5. Các Ngành Xây Dựng (tổng thầu, nhà thầu phụ chính 
hoặc ngành xây dựng khác hoạt động theo giấy phép 
hợp lệ hiện hành)

• Lưu Ý Quan Trọng: Tổng thầu phải có giấy phép 
tổng thầu.

• Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Thợ sửa ống nước;
b. Thợ điện; và
c. Lắp kính.

1 Chương trình này sẽ căn cứ vào mã NAICS của doanh nghiệp nhỏ (theo báo cáo trên 
tờ khai thuế gần đây nhất của doanh nghiệp, nếu có, hoặc giấy chứng nhận của 
doanh nghiệp nhỏ về tính hội đủ điều kiện từ SB TAEP) để xác thực loại hình kinh 
doanh. Khoản trợ cấp có thể được sửa đổi theo toàn quyền quyết định của CalOSBA.



California Dream Fund được quản lý bởi Văn Phòng Bênh Vực Doanh Nghiệp Nhỏ Của California (CalOSBA)
thông qua một số trung tâm lựa chọn của Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ Thuật (TAEP).

Khoản Trợ Cấp Hội Đủ Điều Kiện

10

Loại Hình Doanh Nghiệp cho Khoản 
Trợ Cấp $10,000 1

6. Nông Nghiệp / Bảo Vệ Thiên Nhiên / Lâm Nghiệp
• Mua sắm và ký hợp đồng (ví dụ: dọn dẹp rác xây 

dựng, dọn dẹp đường cao tốc, v.v.)
o Lưu Ý Quan Trọng: Những người tham gia hội 

đủ điều kiện cho loại hình kinh doanh này bắt 
buộc phải nộp chứng nhận của tiểu bang hoặc 
liên bang do một cơ quan có thẩm quyền cấp 
(ví dụ: Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ, CalOES, USDA, 
v.v.).

• Trồng trọt

7. Giữ trẻ—Không Gian Thương Mại
• Phải đang mở một cơ sở giữ trẻ không gian thương 

mại (không phải tại nhà)
• Lưu Ý Quan Trọng: Những người tham gia hội đủ 

điều kiện cho loại hình kinh doanh này bắt buộc 
phải nộp giấy phép chăm sóc trẻ em từ Tiểu Bang 
California.

1 Chương trình này sẽ căn cứ vào mã NAICS của doanh nghiệp nhỏ (theo báo cáo trên 
tờ khai thuế gần đây nhất của doanh nghiệp, nếu có, hoặc giấy chứng nhận của 
doanh nghiệp nhỏ về tính hội đủ điều kiện từ SB TAEP) để xác thực loại hình kinh 
doanh. Khoản trợ cấp có thể được sửa đổi theo toàn quyền quyết định của CalOSBA.
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Sử Dụng Hợp Lệ Ngân Quỹ

11

Người Thụ Nhượng: Doanh Nghiệp Nhỏ Hội Đủ Điều Kiện
Chủ doanh nghiệp là người nhận khoản trợ cấp theo quy chế 
bắt buộc phải tự xác nhận rằng khoản trợ cấp sẽ được sử dụng 
cho một hoặc nhiều mục đích hợp lệ sau:

1. Chi phí cho nhân viên bao gồm chi phí trả lương, phúc lợi 
chăm sóc sức khỏe, nghỉ ốm có trả lương, chi phí y tế hoặc 
nghỉ phép lo việc gia đình và phí bảo hiểm;

2. Các khoản chi phí liên quan đến việc chứng nhận và thành 
lập doanh nghiệp với Tiểu Bang California bao gồm tất cả 
các thủ tục cấp phép và giấy phép cần thiết;

3. Vốn lưu động và chi phí chi chung, bao gồm tiền thuê, tiền 
điện nước, các khoản thanh toán tiền gốc và tiền lãi thế 
chấp (không bao gồm các khoản trả trước thế chấp), và 
nghĩa vụ nợ (bao gồm tiền gốc và tiền lãi) phát sinh trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2019 (tức là, để là một nghĩa vụ nợ hợp 
lệ, hợp đồng vay, giấy khất nợ..., tùy từng trường hợp, phải 
được ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2019);

4. Đơn xin hoặc gia hạn giấy phép địa phương bao gồm 
nhưng không giới hạn ở giấy phép hoạt động bán hàng 
rong trên vỉa hè;

5. Đầu tư lưu động; hoặc

6. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh và 
thành lập doanh nghiệp không được tính vào chi phí không 
hợp lệ.
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Sử dụng ngân quỹ không hợp lệ

12

Sau đây là các cách sử dụng không hợp lệ các khoản trợ cấp:
1. Các khoản chi phí nguồn nhân lực cho phần Medicaid của 

Tiểu Bang;

2. Các khoản thưởng cho nhân viên hoặc tiền trợ cấp thôi việc;

3. Thuế;

4. Các khoản thanh toán hợp pháp;

5. Các khoản chi phí cá nhân và các khoản chi phí khác không 
liên quan đến doanh nghiệp;

6. Các khoản chi phí sửa chữa các hư hỏng đã được bảo hiểm 
chi trả; và

7. Các khoản hoàn lại tiền cho các nhà trợ cấp đối với các vật 
phẩm hoặc dịch vụ được tặng.
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Hồ sơ phải nộp

13

Để Lendistry xem xét đơn, đương đơn phải tải lên tất cả các tài 
liệu bắt buộc sau:

1. Mã Truy Cập Ứng Dụng

2. Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn/Chứng Nhận;

3. Giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp;

4. Bằng Chứng Về Tổ Chức Kinh Doanh (ít nhất một trong 
những tài liệu sau):

• Điều Lệ Thành Lập;
• Điều Lệ Tổ Chức;
• Giấy Phép Kinh Doanh;
• Tên Doanh Nghiệp Không Chính Thức;

5. Giấy Phép Ngành Nghề/Hội Đồng/Nghề Nghiệp (nếu có);

6. Tờ Khai Thuế năm 2019 và/hoặc năm 2020 đầy đủ và hoàn 
chỉnh/không thay đổi (với hoạt động kinh doanh trong 
những kỳ khai thuế đó);

7. Bản Thuyết Minh Kế Hoạch Kinh Doanh;

8. Đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Quỹ Từ Thiện của Sở Tư Pháp 
(chỉ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận); và

9. Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Hỗ Trợ Kỹ Thuật.
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Các Mẹo nộp đơn
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Mẹo #1: Sử dụng Google Chrome

15

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, vui lòng sử dụng 
Google Chrome trong toàn bộ quá trình nộp đơn.

Các trình duyệt web khác có thể không hỗ trợ giao diện của 
chúng tôi và có thể gây lỗi khi quý vị nộp đơn.

Nếu thiết bị của quý vị chưa cài Google Chrome, quý vị có thể 
tải tại https://www.google.com/chrome/.

Trước khi quý vị nộp đơn, vui lòng thực hiện những việc sau đây 
trên Google Chrome:
1. Xóa sạch bộ nhớ đệm (Cache)
2. Sử dụng chế độ ẩn danh (Incognito)
3. Tắt trình chặn cửa sổ bật lên

Xóa sạch bộ nhớ đệm (Cache)

Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm là thông tin đã được lưu trữ từ 
một trang web hoặc ứng dụng đã sử dụng trước đó và chủ 
yếu được sử dụng để giúp quá trình duyệt web nhanh hơn 
bằng cách tự động điền thông tin của quý vị. Tuy nhiên, dữ 
liệu lưu trong bộ nhớ đệm cũng có thể bao gồm thông tin lỗi 
thời như mật khẩu cũ hoặc thông tin mà quý vị đã nhập 
không đúng trước đó. Điều này có thể gây ra lỗi khi quý vị 
nộp đơn và có thể dẫn đến ứng dụng bị gắn cờ do có khả 
năng gian lận.

Sử dụng chế độ ẩn danh 
(Incognito)

Chế độ ẩn danh cho phép quý vị nhập thông tin một cách 
riêng tư và ngăn ngừa việc ghi nhớ hoặc lưu thông tin của 
quý vị vào bộ nhớ đệm.

Tắt trình chặn cửa sổ bật lên

Ứng dụng của chúng tôi gồm nhiều tin nhắn pop-up được sử 
dụng để xác nhận tính chính xác của thông tin mà quý vị 
cung cấp. Quý vị phải tắt trình chặn cửa sổ bật lên trên 
Google Chrome để xem các tin nhắn này.

https://www.google.com/chrome/
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Cách xóa bộ nhớ đệm

16

Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở gốc 
phải trên cùng, và sau đó vào “Cài đặt” (Settting).

Bước 2

Vào “Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật” (Privacy and Security), và 
sau đó chọn “Xóa Dữ Liệu Duyệt Web” (Clear Browsing 
Data).

Bước 3

Chọn “Xóa Dữ Liệu” (Clear Data).

1

2

1
2

1
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Cách sử dụng chế độ ẩn danh (Incognito Mode)

17

Bước 1

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt, 
và sau đó chọn “Cửa sổ ẩn danh mới (New incognito 
window).”

Bước 2

Trình duyệt sẽ mở một cửa sổ Google Chrome mới. Sử dụng 
chế độ incognito mode trong toàn bộ quá trình đăng ký.

1

2
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Cách tắt trình chặn cửa sổ bật lên (Pop-Up)

18

Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở gốc 
phải trên cùng, và sau đó vào “Cài đặt” (Settting).

Bước 2

Vào “Quyền Riêng Tư Và Bảo Mật” (Privacy and Security), và 
sau đó chọn “Cài Đặt Trang Web” (Site Settings).

Bước 3

Chọn “Cửa Sổ Bật Lên và Chuyển Hướng" (Pop-up and 
Redirects). Nhấp vào nút này để nút chuyển sang màu xanh 
lam và trạng thái thay đổi từ “Bị chặn" (Blocked) sang "Cho 
phép" (Allowed).1

2

1

2

1

2

3
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Mẹo #2: Chuẩn bị Giấy Tờ của quý vị ở định dạng PDF

19

Tất cả các tài liệu bắt buộc phải được tải lên Cổng Thông Tin 
chỉ ở định dạng PDF. Tài liệu phải rõ ràng, căn chỉnh thẳng 
hàng và không có hình nền gây rối mắt khi tải lên.

Lưu Ý Quan Trọng về Tải Lên Tài Liệu:
1. Mọi tài liệu phải được gửi đi bằng định dạng PDF (Giấy tờ 

nhận diện do chính quyền cấp có thể được gửi dưới dạng 
PDF hoặc JPEG).

2. Kích thước tệp phải dưới 15MB.
3. Tên tệp KHÔNG THỂ chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào 

(!@#$%^&*()_+).
4. Trường hợp tệp của quý vị có mật khẩu bảo vệ, quý vị sẽ cần 

nhập mật khẩu vào.

Không có máy quét?
Chúng tôi khuyên quý vị nên tải xuống và sử dụng ứng dụng 
quét di động miễn phí.

Mẫu: Tải Lên Đúng Quy Cách

Mẫu: Tải Lên Sai Quy Cách

Genius Scan
Apple | Nhấp vào Đây để Tải xuống
Android | Nhấp vào Đây để Tải 
xuống

Adobe Scan
Apple | Nhấp vào Đây để Tải xuống
Android | Nhấp vào Đây để Tải 
xuống

!

Tài liệu rõ ràng và được căn chỉnh thẳng 
hàng.

1. Tài liệu không được căn chỉnh 
thẳng hàng.

2. Tài liệu ở phía trước cửa sổ (nền 
rối) và nhìn thấy một bàn tay 
trong ảnh.

1 2

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US
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Mẹo #3: Sử dụng địa chỉ email hợp lệ

20

Hãy đảm bảo rằng quý vị đang sử dụng một địa chỉ email 
hợp lệ và email đó được ghi đúng trong đơn đăng ký.
• Các cập nhật và hướng dẫn bổ sung cho đơn đăng ký sẽ 

được gửi đến địa chỉ email mà quý vị cung cấp. Một số dạng 
địa chỉ email không được công nhận trong hệ thống của 
Lendistry và có thể gây ra sự chậm trễ trong giao tiếp liên 
quan đến đăng ký của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng địa chỉ email không chính xác hoặc 
không hợp lệ trong đơn đăng ký của mình, vui lòng liên hệ 
với trung tâm cuộc gọi của chúng tôi theo số (888) 585-7361 
để cập nhật thông tin của quý vị.

KHÔNG nộp đơn đăng ký mới. Việc nộp nhiều đơn đăng ký có 
thể bị phát hiện là có khả năng gian lận và làm gián đoạn quá 
trình xét duyệt đơn đăng ký của quý vị.

Địa chỉ email không hợp lệ

Những địa chỉ email sau đây sẽ không được chấp nhận hoặc 
công nhận trong hệ thống của chúng tôi:

Email bắt đầu với info@
Ví dụ: info@mycompany.com

Email kết thúc với @contact.com hoặc @noreply.com
Ví dụ: mycompany@contact.com
Ví dụ: mycompany@noreply.com
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Mẹo #4: Tìm mã NAICS của quý vị
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Trong quá trình đăng ký, quý vị sẽ cần nhập Mã Hệ Thống Phân 
Loại Ngành ở Bắc Mỹ hoặc Mã NAICS cho doanh nghiệp của 
quý vị.

Hệ Thống Mã NAICS được các Cơ Quan Thống Kê Liên Bang sử 
dụng để thu thập, phân tích và công bố dữ liệu thống kê liên 
quan đến Nền Kinh Tế Hoa Kỳ.

Mã NAICS của quý vị được tự chỉ định và dựa trên đánh giá 
của chính quý vị về hoạt động chính cho doanh nghiệp của 
quý vị.

Để tìm mã NAICS, truy cập: https://www.naics.com/search/.

https://www.naics.com/search/
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Quy Trình Đăng Ký
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Chương Trình Mở Rộng Hỗ Trợ Kỹ Thuật (TAEP)

23

California Dream Fund chỉ được cung cấp thông qua các trung 
tâm lựa chọn của Mạng Lưới Các Trung Tâm của Chương Trình 
Mở Rộng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Của 
California (TAEP).

Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, đương đơn phải hoàn thành 
chương trình đào tạo chuyên sâu với các trung tâm tham gia 
thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ Thuật (TAEP). Khi 
quá trình đào tạo hoàn tất, những người tham gia hội đủ điều 
kiện sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành và mã đơn 
duy nhất, sẽ được yêu cầu để đăng ký xin trợ cấp lên đến 
$10,000 thông qua Lendistry.

Hầu hết các chương trình đào tạo hội đủ điều kiện trong 
mạng lưới TAEP hiện đã đủ người tham gia và đang tiến 
hành đào tạo.

Nhấp vào đây để tìm một Trung Tâm

Nhấp vào đây để xem Các Trung Tâm 
Tham Gia

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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Nơi Nộp Đơn
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Sau khi nhận được mã đơn đăng ký duy nhất của mình, quý vị 
có thể bắt đầu đăng ký bằng cách truy cập trang web của 
California Dream Fund tại www.cadreamfund.com.
1. Để bắt đầu nộp đơn đăng ký mới, hãy chọn “Apply” (Nộp 

đơn) từ menu. Quý vị sẽ được chuyển hướng đến Cổng 
Thông Tin Nộp Đơn của Lendistry (xem trang 24 để tham 
khảo).

2. Quý vị sẽ có thể truy cập và quản lý việc nộp đơn của mình 
bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “Cổng Thông Tin Nộp 
Đơn”.

Trang web của California Dream Fund cũng chứa nhiều nguồn 
lực nhằm giúp hướng dẫn quý vị thông qua toàn bộ quá trình 
đăng ký. Các nguồn lực bao gồm:
• Hướng dẫn về Chương Trình
• Chương Trình Và Hướng Dẫn Đơn Đăng Ký
• Tải xuống Giấy Chứng Nhận Nộp Đơn
• Danh sách Mạng Lưới Trung Tâm TAEP Tham Gia
• Số và Giờ của Tổng Đài
• Video Theo Yêu Cầu
• Hỏi Đáp

1 2

http://www.cadreamfund.com/
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Tạo một Tài Khoản Cổng Thông Tin

25

Trước khi có thể bắt đầu nộp đơn đăng ký mới, quý vị cần tạo 
một tài khoản cho Cổng Thông Tin Lendistry.

Cách tạo một Tài Khoản Cổng Thông Tin Lendistry

Bước 1

Nhấp vào “Apply Now” (Nộp Đơn Ngay) để tạo một tài khoản.

Bước 2

Hãy đăng ký địa chỉ email và số điện thoại của quý vị. Email và mật 
khẩu mà quý vị đăng ký tại đây sẽ là thông tin đăng nhập của quý vị 
vào Cổng Thông Tin, bởi vậy điều rất quan trọng là quý vị phải ghi lại 
những thông tin đó. Quý vị cũng sẽ cần nhập số điện thoại di động 
thật và đang hoạt động trong mục này.

Bước 3

Mã xác nhận sẽ được gửi tới quý vị thông qua SMS/Tin nhắn văn bản, 
quý vị cần mã xác nhận này để hoàn thành việc đăng ký tài khoản của 
mình. Để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin mà quý vị cung cấp, quý vị 
cũng sẽ cần mã xác nhận mỗi khi đăng nhập vào Cổng Thông Tin. Quý 
vị có thể phải trả phí dữ liệu và tin nhắn.

2

Hãy đăng ký email và số 
điện thoại của quý vị.

Chúng tôi đã gửi tin nhắn mã xác nhận đến +1 555-555-
5555

3

Nhập mã xác nhận.

1
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Mục 1: Thông Tin Chủ Sở Hữu
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Những thông tin cần thiết?
• Tên
• Họ
• Email
• Địa chỉ cư trú
• Ngày sinh
• Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Dạng Người Nộp 

Thuế Cá Nhân (ITIN)1

• % Tỷ Lệ Sở Hữu
• Đối Tác Giới Thiệu2

• Số Điện Thoại Hay Dùng
• Giới tính
• Chủng tộc3

• Dân tộc3

• Chính sách SMS/Tin nhắn văn bản4

1Bắt buộc phải đảm bảo là đương đơn không nằm trong danh sách OFAC.
2Đối tác giới thiệu mà quý vị lựa chọn sẽ không ảnh hưởng đến đơn đăng ký của quý vị.
3Cung cấp thông tin cho chủ sở hữu đa số của doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu chính.
4Đánh dấu ô này nếu quý vị muốn nhận cập nhật thông tin về đơn đăng ký trong quá 
trình duyệt xét thông qua SMS/Tin nhắn văn bản.

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Mục 2: Thông Tin Doanh Nghiệp, Phần 1
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Những thông tin cần thiết?
• Tên Doanh Nghiệp Hợp Pháp
• “Tên Kinh Doanh” hoặc tên "DBA" (nếu có)
• EIN Doanh Nghiệp (nếu có)
• Số An Sinh Xã Hội (SSN)1

• Địa Chỉ Doanh Nghiệp
• Số Điện Thoại Doanh Nghiệp
• Loại Hình Doanh Nghiệp (Vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận)
• Loại Hình Pháp Nhân Doanh Nghiệp
• Tiểu Bang Nơi Thành Lập
• Ngày Thành Lập Doanh Nghiệp
• Trang Web Doanh Nghiệp (nếu có)

Lưu ý: Cho mục đích nộp đơn đăng ký trên web, "doanh 
nghiệp" đề cập đến doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc tổ chức phi 
lợi nhuận.

1Nhập mã SSN mà doanh nghiệp của quý vị đã sử dụng để kê khai thuế năm ngoái.

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Mục 3: Thông Tin Doanh Nghiệp – Phần 2
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Những thông tin cần thiết?
• Mục Đích Sử Dụng Trợ Cấp
• Số Tiền Yêu Cầu
• Tổng Doanh Thu Hàng Năm cho năm 2019 (Số liệu phải 

khớp với tờ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị không nộp tờ kê 
khai thuế trong năm 2019, vui lòng nhập số “0” vào ô này.)

• Tổng Doanh Thu Hàng Năm cho năm 2020 (Số liệu phải 
khớp với tờ khai thuế của quý vị. Nếu quý vị không nộp tờ kê 
khai thuế trong năm 2020, vui lòng nhập số “0” vào ô này.)

• Khoản trợ cấp này có tạo thêm việc làm mới không?
• # Nhân Viên Toàn Thời Gian trong năm 2020
• # Nhân Viên Bán Thời Gian trong năm 2020
• # Việc Làm được Tạo Ra trong năm 2020
• # Việc Làm được Duy Trì trong năm 2020

Lưu ý: Cho mục đích nộp đơn đăng ký trên web, "doanh 
nghiệp" đề cập đến doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc tổ chức phi 
lợi nhuận.

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Mục 4: Hỗ Trợ Kỹ Thuật
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Vui lòng nhập mã dùng một lần, bao gồm cả dấu gạch dưới, 
được cung cấp cho quý vị sau khi quý vị hoàn thành chương 
trình đào tạo của Dream Fund.

Quý vị cũng có thể tìm thấy mã duy nhất của mình trên Giấy 
Chứng Nhận Hoàn Thành. Lưu Ý Quan Trọng: Quý vị cũng sẽ 
cần tải lên bản sao của giấy chứng nhận này trong phần 
“Upload Docs” (Tải lên tài liệu) của ứng dụng này.

Quý vị phải hoàn thành chương trình đào hội đủ điều kiện của 
Dream Fund để đăng ký khoản trợ cấp này.

Nhấp vào đây để tìm một Trung Tâm

Nhấp vào đây để xem Các Trung Tâm 
Tham Gia

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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Mục 5: Nhân Khẩu Học
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Những thông tin cần thiết?
• Cơ sở khách hàng của quý vị là ai?

o B2B: Doanh Nghiệp với Doanh Nghiệp
o B2C: Doanh Nghiệp với Khách Hàng

• Doanh nghiệp của quý vị làm gì?
• Loại hình doanh nghiệp của quý vị là gì?
• Mã NAICS
• Phụ Nữ Làm Chủ? (Có hoặc Không)1

• Cựu Chiến Binh Làm Chủ? (Có hoặc Không)1

• Phụ Nữ Làm Chủ? (Có hoặc Không)1

• Nhượng Quyền Thương Mại? (Có hoặc Không)1

• Vùng nông thôn? (Có hoặc Không)1

• Ngôn Ngữ Ưa Thích1

1Câu trả lời sẽ không ảnh hưởng đến tư cách hội đủ điều kiện.

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Mục 6: Công Bố Thông Tin
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Những thông tin cần thiết?
• Kể từ ngày nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị đã mở và hoạt động chưa?
• Quý vị có tuân thủ chặt chẽ các luật, quy định, bộ luật và yêu cầu hiện hành của 

liên bang, tiểu bang và địa phương không?
• Doanh nghiệp của quý vị được tổ chức như một doanh nghiệp phi lợi nhuận hay 

vì lợi nhuận?
• Quý vị đã đăng ký doanh nghiệp của mình với Cơ Quan Đăng Ký Quỹ Từ Thiện 

của Sở Tư Pháp California chưa?
• Quý vị định nộp đơn xin miễn IRS theo chương nào?
• Quý vị có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào và 

không có kế hoạch trả nợ, hoãn trả được chấp thuận hoặc không theo thỏa 
thuận với các cơ quan thuế liên bang, tiểu bang và địa phương có thẩm quyền 
hay không?

• Doanh nghiệp của quý vị có được thành lập trước ngày 02 tháng 7 năm 2019 
không?

• Tổng Doanh Thu Hàng Năm cho năm 2021
• Quý vị hoạt động được bao nhiêu tháng trong năm 2021?
• Doanh nghiệp của quý vị có cần trả trước 25% khoản trợ cấp để có được giấy 

phép không?
• Có chủ sở hữu nào nắm giữ trên 10% quyền sở hữu hoặc vốn cổ phần của đương 

đơn (i) tại bất kỳ thời điểm nào đã bị kết tội hoặc bị tuyên án dân sự đối với chủ 
sở hữu đó trong vòng ba năm trước đó, hoặc đã bắt đầu bất kỳ hình thức phóng 
thích hoặc quản chế nào (bao gồm cả quản chế trước khi có phán quyết), do (A) 
thực hiện hành vi gian lận hoặc phạm tội liên quan đến việc đạt được, cố gắng 
đạt được hoặc thực hiện một giao dịch hoặc hợp đồng với cơ quan chính quyền 
(liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) theo một giao dịch công cộng; (B) vi 
phạm các quy chế chống độc quyền hoặc mua sắm của liên bang hoặc tiểu 
bang hoặc (C) phạm tội biển thủ, trộm cắp, giả mạo, hối lộ, làm sai lệch hoặc phá 
hủy hồ sơ, khai báo gian dối hoặc nhận tài sản bị đánh cắp; hoặc (ii) hiện đang bị 
một cơ quan chính quyền (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) truy tố hình sự 
hoặc dân sự do bị buộc tội thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào được liệt kê 
trong điểm (i) trên đây không?

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Mục 7: Tải Lên Tài Liệu
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Bước 1

Chọn biểu tượng        tải lên để xác định tệp tài liệu trên thiết 
bị của quý vị.

Bước 2

Nếu tệp tin có mật khẩu bảo vệ, chọn CÓ từ trình đơn (menu) 
thả xuống có ghi "Bảo Vệ Bằng Mật Khẩu?", và nhập mật 
khẩu cho tệp tin. Nếu tệp tin không có mật khẩu bảo vệ, 
chọn KHÔNG.

Bước 3

Tình trạng sẽ thay đổi từ "Đã Yêu Cầu" thành      "Đã Gửi".

Bước 4

Quý vị hãy lặp lại các bước trên đây cho đến khi tất cả các tài 
liệu đã được tải lên.

Chọn CÓ nếu tệp tin 
được bảo vệ bằng mật 

khẩu.

Chọn KHÔNG nếu tệp 
tin không có mật 

khẩu.

1
2

3
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Mục 8: Tải Lên Tài Liệu
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Tại sao cần thông tin ngân hàng của quý vị?
Lendistry sử dụng công nghệ của bên thứ ba (Plaid) để thiết lập 
việc chuyển tiền ACH bằng cách kết nối tài khoản từ bất kỳ 
ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nào tại Hoa Kỳ đến một ứng 
dụng chẳng hạn như Cổng Thông Tin của Lendistry. Bên thứ ba 
không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị khi không được 
phép và không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân đó cho 
các công ty bên ngoài. Lendistry chỉ sử dụng công nghệ này để 
xác minh bảng sao kê ngân hàng của quý vị. Phương pháp xác 
minh ngân hàng này được ưu tiên nhưng không phải lúc nào 
cũng có thể áp dụng nếu tổ chức ngân hàng của quý vị không 
sử dụng phương pháp này thông qua nhà cung cấp. Trong 
trường hợp này, quý vị có thể xác minh tài khoản ngân hàng 
của quý vị bằng cách nhập thông tin trực tiếp.

Lưu Ý Quan Trọng
• Mọi đương đơn, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân, phải sử 

dụng một tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp tư nhân có thể sử dụng tài khoản ngân hàng 
dành cho cá nhân, nhưng tài khoản đó phải khớp với tên 
được nêu trong đơn đăng ký.

!

Tiếp tục với Plaid. Xác định tổ chức 
ngân hàng của 

quý vị.

Ký vào tài khoản 
ngân hàng trực 

tuyến của quý vị.

Xác nhận sự 
cho phép.

1 2 3 4
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Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính



California Dream Fund được quản lý bởi Văn Phòng Bênh Vực Doanh Nghiệp Nhỏ Của California (CalOSBA)
thông qua một số trung tâm lựa chọn của Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ Thuật (TAEP).

Mục 9: Xác minh danh tính
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Trong phần này, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình sử 
dụng Persona bằng cách tải lên ảnh giấy tờ nhận diện do chính 
phủ cấp. Quý vị cũng sẽ cần tự chụp ảnh bằng thiết bị có 
camera mặt trước.

Persona là gì?
Persona là một nền tảng bên thứ ba được Lendistry sử dụng 
trong việc ngăn chặn và giảm thiểu gian lận. Nền tảng Persona 
cho phép Lendistry xác minh danh tính của một cá nhân và bảo 
vệ chống lại việc giả mạo danh tính bằng cách tự động so sánh 
ảnh tự chụp của cá nhân đó với ảnh chân dung trong giấy tờ 
nhận diện của họ bằng kiểm tra độ sống sinh trắc học và tổng 
hợp 3 điểm.
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Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
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Mục 10: Duyệt Xét Trước Khi Nộp Đơn
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Trước khi nộp đơn đăng ký, quý vị có thể duyệt xét câu trả lời 
của mình. Quý vị phải hoàn thành tất cả các phần của đơn 
đăng ký trước khi nộp đơn. Yêu cầu này bao gồm:
• Điền vào tất cả các ô trong đơn đăng ký;
• Tải lên tất cả các tài liệu được yêu cầu;
• Xác minh tài khoản ngân hàng của quý vị; và
• Xác minh danh tính của quý vị.

Duyệt Xét Đơn Đăng Ký Của Quý Vị
1. Nếu quý vị cần chỉnh sửa đơn đăng ký, nhấp vào “tôi có 

một số chỉnh sửa” và sửa bất kỳ lỗi nào.
2. Tiếp theo, đọc Các Điều Khoản Và Điều Kiện và đánh dấu 

vào ô đồng ý.
3. Nếu quý vị muốn duyệt xét và gửi đơn đăng ký sau đó, nhấp 

vào "Lưu và quay lại sau" (Save and Come Back Later).  Quý 
vị có thể đăng nhập vào Cổng Thông Tin vào bất kỳ thời 
điểm nào để quản lý đơn đăng ký của mình. Trong Cổng 
Thông Tin, quý vị sẽ có thể kết thúc và hoàn thành đơn 
đăng ký của mình, tải lên tài liệu, liên kết thông tin ngân 
hàng và kiểm tra các cập nhật trạng thái.

4. Sau khi quý vị đã duyệt xét đơn đăng ký và xác nhận mọi 
thông tin mà quý vị đã cung cấp là chính xác, nhấp vào "Mọi 
thứ đều Chính Xác, Gửi Đơn Đăng Ký" để gửi đơn đăng ký 
của quý vị. Sau khi đã gửi đơn đăng ký, quý vị sẽ KHÔNG thể 
chỉnh sửa các câu trả lời của mình.

Chi Tiết VềChủ
Sở Hữu

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

Thông Tin Kinh 
Doanh -1

HỗTrợ Kỹ Thuật Nhân Khẩu Học Hỏi Đáp vềTiết 
Lộ Thông Tin

Tải lên tài liệu Thông tin ngân 
hàng

Xác minh danh 
tính
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Gửi Đơn Đăng Ký
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Quý vị sẽ nhận được một email xác nhận từ 
noreply@lendistry.com để xác nhận rằng đơn đăng ký của quý 
vị đã được tiếp nhận. Nếu cần thêm thông tin hoặc tài liệu, 
Lendistry có thể liên hệ với quý vị qua email, điện thoại và/hoặc 
tin nhắn (nếu được cho phép) để xác minh thông tin quý vị đã 
gửi. Lendistry sẵn sàng hỗ trợ quý vị tìm hiểu thông tin doanh 
nghiệp nào là cần thiết và cách tải lên tài liệu.

Email xác nhận đến từ Lendistry tại noreply@lendistry.com. 
Nếu quý vị không nhận được email xác nhận sau khi gửi đơn 
đăng ký, vui lòng kiểm tra thư mục spam để tìm email từ 
noreply@lendistry.com và thêm địa chỉ email vào danh sách 
người gửi an toàn trong tài khoản email của quý vị.

MẸO: Đặt “Lendistry” vào thanh tìm kiếm của quý vị.

mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com


3737

California Dream Fund được quản lý bởi Văn Phòng Bênh Vực Doanh Nghiệp Nhỏ Của California (CalOSBA)
thông qua một số trung tâm lựa chọn của Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ Thuật (TAEP).

Quá Trình Duyệt Xét
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Quá Trình Duyệt Xét
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Làm cách nào để biết liệu tôi có được nhận trợ cấp hay 
không?
Quá trình đăng ký cho chương trình này bao gồm nhiều giai 
đoạn xác thực. Trước tiên, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về 
tính hội đủ điều kiện tối thiểu của chương trình để được duyệt 
xét nhận trợ cấp. Lưu Ý Quan Trọng: Việc đáp ứng các yêu cầu 
về tính hội đủ điều kiện tối thiểu không đảm bảo nhận được 
trợ cấp.

Khi quý vị được xác định là hội đủ điều kiện cho chương trình 
này, đơn đăng ký của quý vị sau đó sẽ trải qua quá trình xác 
thực cuối cùng để xác định xem quý vị được chấp thuận hay bị 
từ chối trợ cấp. Là một phần của quá trình xác thực này, quý vị 
sẽ được yêu cầu xác nhận một số thông tin trực tiếp qua 
điện thoại. Một thành viên trong nhóm của Lendistry sẽ liên hệ 
trực tiếp với quý vị để hoàn tất quá trình này.

Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xác thực đầy đủ, quý vị sẽ 
nhận được email từ Lendistry để thông báo cho quý vị về việc 
quý vị đã được chấp thuận hay bị từ chối trợ cấp.

Làm cách nào để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của tôi?
Quý vị có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình bất kỳ lúc 
nào bằng cách đăng nhập vào Cổng Thông Tin của Lendistry sử 
dụng tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại di động mà quý 
vị đã đăng ký. Sau khi đăng nhập, tình trạng sẽ xuất hiện trên 
bảng điều khiển.

Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Lendistry tại đây:
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

Các tài liệu và thông tin ngân hàng của tôi đã được xác thực 
đầy đủ và tôi đã được chấp thuận trợ cấp. Khi nào tôi sẽ nhận 
được ngân quỹ trợ cấp?
Sau khi đơn đăng ký của quý vị đã được xác thực đầy đủ và được 
chấp thuận trợ cấp, thỏa thuận người hưởng tài trợ và biểu mẫu 
W-9 sẽ có sẵn cho quý vị dưới dạng tài liệu DocuSign trong Cổng 
Thông Tin của Lendistry. Vui lòng đăng nhập và làm theo hướng 
dẫn từ DocuSign để ký tắt, ký tên và ghi ngày cả hai tài liệu.

Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Lendistry tại đây: 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

Lưu Ý Quan Trọng: Ngân quỹ của quý vị sẽ không được cấp cho 
đến khi hoàn thành việc này.

https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing


3939

Tổng Đài
888-585-7361

Thứ Hai-Thứ Sáu
7:00 sáng – 7:00 tối. PST
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