Wells Fargo Open for Business Grant Program
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀY CHỈ LÀ NGUỒN
TƯ LIỆU HỖ TRỢ.
Chương trình Tài trợ Open for Business không chấp nhận các
đơn đăng ký bản giấy.
Tất cả các đơn đăng ký phải được gửi qua cổng thông tin trực tuyến có thể tìm
thấy trên trang web của Quỹ Houston Equity Fund.
Cổng ứng dụng sẽ mở 9:00 sáng ngày 9 tháng 8 năm 2022 và đóng vào ngày 23
tháng 8 năm 2022 11:59 tối.

Profile (Hồ sơ tổ chức) 
Save Draft

Create Profile

Tên tổ chức phi lợi nhuận *

Như thể hiện trên thư xác định IRS

Tổ chức của bạn có hoạt động dưới một tên khác không? *
Có
Không
Tổ chức phi lợi nhuận (hoặc nhà tài trợ tài chính) của quý vị có được đăng ký là
501c3 trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 không? *
Có
Không
Tổ chức phi lợi nhuận này có từ 1 đến 50 nhân viên (bao gồm cả nhân viên toàn thời
gian và bán thời gian, cũng như lao động độc lập 1099 mà quý vị thuê liên tục để hỗ
trợ tổ chức của mình) không? *
Có
Không
Tổ chức phi lợi nhuận của quý vị có nằm ở Thành phố Houston không? *
Có
Không
Nhấp vào đây để xem bản đồ thể (https://arcg.is/0P1Kjn) hiện các khu vực địa lý hội
đủ điều kiện màu xanh dương với điểm SVI bằng 0,5 hoặc cao hơn.
Vị trí và khu vực dịch vụ chính của tổ chức phi lợi nhuận này có phải là các cộng
đồng dễ bị tổn thương không? *
Có
Không

Nếu câu trả lời là “Không”, sứ mệnh tổ chức phi lợi nhuận của quý vị có nhằm tạo
hệ sinh thái cho sự thành công liên tục của các doanh nghiệp nhỏ và phát triển
nguồn nhân viên và doanh nhân tương lai thông qua các chương trình như vườn
ươm, thực tập và học việc, cố vấn, chương trình giáo dục, tài trợ cho doanh nghiệp
nhỏ và các khoản đầu tư khác, như cũng như đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. *
Có
Không

(http://www.wizehive.com/)

Đơn Vòng 1 - Tiếng Việt 
Save Draft

Mark Complete

Close

Hoàn thành hết tất cả các hạng mục được yêu cầu.
Bạn có thể lưu dưới dạng bản nháp và quay lại sau để hoàn thành bằng cách nhấp vào "Save
Draft" (Lưu bản nháp) ở cuối trang.
Khi bạn đã sẵn sàng để gửi bước này, vui lòng nhấp vào nút "Save" (Lưu) màu xanh lam ở cuối
trang.

Phần 1: Hồ sơ tổ chức
1. Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của ứng viên.
Tên *

Họ *

Email *

Chức vụ *

Số điện thoại trực tiếp *

Số điện thoại văn phòng *

2. Tên thực thể pháp lý ? *

Như thể hiện trên thư xác định IRS.

Tổ chức của quý vị có hoạt động dưới một tên khác không? *
Có
Không
Tổ chức Kinh doanh Với tư cách: (nếu khác với tên pháp lý) *

3. Địa chỉ chính của tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ đường phố (ví dụ: 901 Bagby Street) *

Số nhà (ví dụ, tòa nhà, lô, nhà.) – chỉ ghi con số

Thành phố *

Tiểu bang *

Mã ZIP 5 chữ số - Xác thực ZIP *

* Địa chỉ gửi thư của bạn có giống với địa chỉ thực của bạn không? *
Có
Không
Vui lòng cung cấp địa chỉ gửi thư của tổ chức phi lợi nhuận, nếu khác với địa chỉ
thực được liệt kê ở trên.
Địa chỉ đường phố (ví dụ: 901 Bagby Street) *

Số nhà (ví dụ, tòa nhà, lô, nhà.) – chỉ ghi con số

Thành phố *

Tiểu bang *

Mã ZIP 5 chữ số - Xác thực ZIP *

4. Trang web:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Hoặc mạng khác:

5. Quý vị sẽ sử dụng một nhà tài trợ tài chính để nhận khoản tài trợ này? *
Có
Không
6. EIN *

Nhập EIN của bạn mà không có dấu gạch ngang. Ví dụ: 999999999

Tên hợp pháp của Nhà tài trợ tài chính *

Email *

Người liên hệ *

Điện thoại *

Địa chỉ
Địa chỉ đường phố (ví dụ: 901 Bagby Street) *

Số nhà (ví dụ, tòa nhà, lô, nhà.) – chỉ ghi con số

Thành phố *

Tiểu bang *

Mã ZIP 5 chữ số - Xác thực ZIP *

7. Mã NTEE của tổ chức của quý vị là gì? *

Có thể tìm thấy mã này trong thư gửi quyết định IRS của quý vị. Hoặc quý vị có thể tra cứu mã NTEE cho
tổ chức phi lợi nhuận của mình tại đây: https://501c3lookup.org/ (https://501c3lookup.org/)

8. Tổ chức của quý vị nằm ở đâu trong vòng đời của tổ chức phi lợi nhuận đó? *
Vui lòng sử dụng nguồn hỗ trợ này để giúp đánh giá giai đoạn hiện tại của tổ chức phi lợi nhuận của quý vị:
https://socialtrendspot.medium.com/where-is-your-organization-in-the-nonprofit-lifecycle-5ecdbac831ce
(https://socialtrendspot.medium.com/where-is-your-organization-in-the-nonprofit-lifecycle-5ecdbac831ce)

Ý tưởng
Khởi nghiệp
Tăng trưởng

Trưởng thành
9. Tổ chức phi lợi nhuận của quý vị đã hoạt động được bao nhiêu năm? *

Mục này phản ánh số năm tích cực phục vụ cộng đồng một cách liên tục.

10. Tổ chức phi lợi nhuận của quý vị được thành lập vào năm nào? *

Vui lòng cung cấp năm như đã nêu trên Thư gửi quyết định IRS của quý vị.

11. Quý vị hiện có bao nhiêu nhân viên được trả lương?
Toàn thời gian *

Nhân viên Toàn thời gian thường làm việc HƠN 35 giờ một tuần.

Bán thời gian *

Nhân viên Bán thời gian thường làm việc ÍT HƠN 35 giờ một tuần.

Lao động độc lập 1099 *

1099 nhà thầu là những cá nhân hỗ trợ công việc của tổ chức quý vị một cách liên tục.

Phép tính
0

12. Quý vị cung cấp bảo hiểm y tế cho bao nhiêu nhân viên? *

13. Tần suất tổ chức của quý vị sử dụng các tình nguyện viên để lên chương trình? *
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Chỉ ở các sự kiện
14. Bản dạng chủng tộc hoặc sắc tộc của người sáng lập tổ chức này là gì? Đánh
dấu vào tất cả các câu phù hợp. *

Người Châu Á và/hoặc đảo Thái Bình Dương
Người Mỹ Bản địa hoặc Alaska Bản địa
Người dùng da đen hoặc Người Mỹ gốc Phi
Người gốc Tây Ban Nha/Latinh
Người gốc Trung Đông/Bắc Phi
Da trắng
Khác (vui lòng mô tả)
15. Tổng quy mô của nhóm lãnh đạo được trả lương của quý vị là bao nhiêu? Đội
ngũ lãnh đạo bao gồm các cá nhân có quyền ra quyết định, điển hình là các vị trí
Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc. *

16. Có bao nhiêu nhân viên lãnh đạo được trả lương của quý vị xác định là người da
màu? *

17. Có bao nhiêu cá nhân làm thành viên Hội đồng quản trị của quý vị? *

18. Có bao nhiêu thành viên hội đồng quản trị của quý vị xác định là người da màu?
*

Phần 2: Diễn giải & Định hướng chiến
lược
1. Tuyên bố về Sứ mệnh & Tầm nhìn ? *

Word Count: 0 / 75

2. Mô tả ngắn gọn về lịch sử và thành tích của tổ chức của quý vị cho đến nay. *

Word Count: 0 / 300

3. Quý vị huy động những người khác xung quanh sứ mệnh của quý vị như thế nào?
*

Word Count: 0 / 150

4. Tổ chức của bạn phù hợp nhất với mục tiêu cốt lõi nào của Quỹ Houston Equity
Fund? Chọn tất cả các mục phù hợp. *
Công bằng Xã hội & Chủng tộc
Phát triển Kinh tế
Giáo dục & Trao quyền cho Thanh thiếu niên
Xây dựng Cộng đồng
Không mục nào nêu trên
5. Bằng cách nói của riêng quý vị, hãy cho chúng tôi biết về cộng đồng hoặc nhóm
đối tượng mà tổ chức của quý vị đang phục vụ. *

Word Count: 0 / 300

6. Có yếu tố mô tả nào sau đây cũng phù hợp với cộng đồng mà tổ chức của quý vị
đang phục vụ không? Quý vị có thể chọn từ 1 đến 5 nhóm đối tượng mục tiêu mà tổ
chức của quý vị phục vụ chủ yếu. Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp. *
Hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp
Cá nhân nhập cư hoặc sinh ra ở nước ngoài
Cá nhân có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh

Học sinh K-12 và/hoặc thanh thiếu niên
Sinh viên đại học thế hệ đầu tiên
Giáo dục người trưởng thành
Người cao niên (65 tuổi trở lên)
Người khuyết tật
Cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+
Gia đình quân nhân và/hoặc cựu chiến binh
Không mục nào nêu trên

Phần 3: Diễn giải về Tài chính & Ngân
sách
Người nộp đơn có thể yêu cầu tài trợ cho các tài sản hữu hình cho tổ chức phi lợi nhuận
của họ. Người nộp đơn có thể yêu cầu lên đến 65.000 đô-la. Hãy liệt kê các tài sản theo
thứ tự ưu tiên cho tổ chức phi lợi nhuận của quý vị và tác động tích cực đến cộng đồng.
Khoản tiền tài trợ có thể là chỉ là một phần để mua ít tài sản hơn mức yêu cầu.
* 1. Có bao nhiêu tài sản hữu hình riêng biệt mà quý vị mong muốn mua/nâng cấp
với quỹ trợ cấp? *
1
2
3
4
5

Yêu cầu 1:
Loại tài sản hữu hình *
Khác: Vui lòng mô tả

Khác: Vui lòng mô tả *

Mô tả tài sản *

Số lượng *

Mua mới hoặc Nâng cấp *
Mua mới
Nâng cấp
Tổng chi phí *
$

Tải lên giấy tờ báo giá/giá *
+ Select a file

Yêu cầu 2:
Loại tài sản hữu hình *
Khác: Vui lòng mô tả

Khác: Vui lòng mô tả *

Mô tả tài sản *

Số lượng *

Mua mới hoặc Nâng cấp *
Mua mới



Nâng cấp
Tổng chi phí *
$

Tải lên giấy tờ báo giá/giá *
+ Select a file



Yêu cầu 3:
Loại tài sản hữu hình *
Khác: Vui lòng mô tả

Khác: Vui lòng mô tả *

Mô tả tài sản *

Số lượng *

Mua mới hoặc Nâng cấp *
Mua mới
Nâng cấp
Tổng chi phí *
$

Tải lên giấy tờ báo giá/giá *
+ Select a file

Yêu cầu 4:
Loại tài sản hữu hình *



Khác: Vui lòng mô tả

Khác: Vui lòng mô tả *

Mô tả tài sản *

Số lượng *

Mua mới hoặc Nâng cấp *
Mua mới
Nâng cấp
Tổng chi phí *
$

Tải lên giấy tờ báo giá/giá *
+ Select a file

Yêu cầu 5:
Loại tài sản hữu hình *
Khác: Vui lòng mô tả

Khác: Vui lòng mô tả *

Mô tả tài sản *



Số lượng *

Mua mới hoặc Nâng cấp *
Mua mới
Nâng cấp
Tổng chi phí *
$

Tải lên giấy tờ báo giá/giá *
+ Select a file



Yêu cầu cấp vốn tài trợ
0

2. Tài sản hữu hình mà quý vị hy vọng sẽ mua hoặc nâng cấp bằng khoản tài trợ này
có giúp tổ chức phi lợi nhuận của quý vị hoàn thành bất cứ mục tiêu nào sau đây
không? Nếu có, thì bằng cách nào? Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp. *
Đưa ra một chương trình mới
Mở rộng chương trình hiện hữu
Phục vụ thêm nhiều người hơn
Phục vụ tốt hơn những người hiện có
Giữ chân nhân viên hiện có của tôi
Thuê thêm nhân viên
Tăng doanh thu
Giảm chi phí
Khác
3. Vui lòng mô tả tác động dự kiến của tài sản đó đối với tổ chức phi lợi nhuận của
quý vị và cộng đồng lớn hơn. *

Word Count: 0 / 300

4. Lịch trình thực tế để tổ chức của quý vị mua được tài sản hữu hình mà quý vị
đang yêu cầu cho dự án này là gì? *
3 tháng
6 tháng
9 tháng
1 năm
Trên 1 năm
5. Doanh thu của tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2021 là bao nhiêu? *
$
Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong các tài liệu hỗ trợ sau: 2021 Biểu mẫu 990, ô G, Tổng doanh thu
2021 Biểu mẫu 990-EZ, Dòng L, Tổng doanh thu Đối với các tổ chức nộp Biểu mẫu 990-N, vui lòng xem tài
liệu Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về cách tính tổng doanh thu.

6. Tổ chức phi lợi nhuận của quý vị hiện sở hữu bất cứ tài sản kinh doanh hữu hình
nào không? *
Tài sản kinh doanh hữu hình có thể là, nhưng không giới hạn ở những thứ sau: Đất đai, Cơ sở vật chất,
Máy móc, Công nghệ (ví dụ: QuickBooks, Microsoft Office, máy vi tính, giấy phép Zoom), và Hàng tồn kho.

Có
Không
7. Hội đồng quản trị của quý vị đóng góp về mặt tài chính bao nhiêu phần trăm? *
0-25%
26-50%
51% trở lên

Phần 4: Các chỉ số tác động
1. Quý vị đã phục vụ được bao nhiêu cá nhân và gia đình/hộ gia đình vào năm 2021?
*

2. Quý vị dự kiến sẽ có bao nhiêu nhân viên vào ngày 1 tháng 6 năm 2023?
Toàn thời gian: *

Nhân viên Toàn thời gian thường làm việc HƠN 35 giờ một tuần.

Bán thời gian: *

Nhân viên Bán thời gian thường làm việc ÍT HƠN 35 giờ một tuần.

Lao động độc lập 1099 *

1099 nhà thầu là những cá nhân hỗ trợ công việc của tổ chức quý vị một cách liên tục.

Phép tính
0

3. Ước tính của quý vị về doanh thu hàng năm vào cuối năm 2022 là bao nhiêu? *
$
Sử dụng Năm tài chính của quý vị cho năm hiện tại.

4. Có chương trình hỗ trợ kỹ thuật nào sau đây mang lại lợi ích cho tổ chức phi lợi
nhuận của quý vị không? Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp. *
Lập kế hoạch phi lợi nhuận (ví dụ: lập kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường, phát
triển kế hoạch phi lợi nhuận)
Kế toán và Quản lý tài chính (ví dụ: quản lý dòng tiền, dự báo tài chính, bảng lương)
Tiếp cận vốn (ví dụ: cách tiếp cận và sử dụng tín dụng, mức độ sẵn sàng của các khoản
vay)
Tiếp thị và Truyền thông (ví dụ: tiếp thị kỹ thuật số, sự hiện diện trên web, kế hoạch
truyền thông)
Đào tạo Công nghệ (ví dụ: khai trương thương mại điện tử, làm việc từ xa, phần mềm
điểm bán hàng, nâng cấp hệ thống công nghệ)
Hợp đồng và Chứng nhận của Chính phủ (ví dụ: đăng ký chứng nhận, triển khai hoặc
mở rộng hợp đồng với chính quyền tiểu bang)
Yêu cầu về sức khỏe cộng đồng (ví dụ: hiểu và thực hiện các yêu cầu về sức khỏe cộng
đồng)

Hỗ trợ pháp lý (ví dụ: cấu trúc pháp lý, đàm phán các hợp đồng cho thuê, cấp phép, cho
phép, hỗ trợ hợp đồng)
Nguồn nhân lực/Phát triển tổ chức (ví dụ: tuyển dụng, đào tạo nhân viên, giữ chân, lập
kế hoạch kế nhiệm)
Khác
Nếu quý vị đã chọn khác, vui lòng mô tả khác về những loại chương trình hỗ trợ kỹ
thuật nào khác sẽ có lợi cho tổ chức phi lợi nhuận của quý vị? *

Phần 5: Tải lên các tài liệu hỗ trợ
1. Thư gửi quyết định của IRS để cung cấp trạng thái 501c3 *


+ Select a file

MOU hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ tài chính của quý vị *


+ Select a file

2. Hai mẫu 990 cho các năm gần đây nhất có sẵn (cho phép sử dụng mẫu 990-N/990EZ) *


+ Select a file

3. Hai mẫu 990 cho các năm gần đây nhất có sẵn (cho phép sử dụng mẫu 990-N/990EZ) *


+ Select a file
4. Ngân sách hoạt động năm 2022 *



+ Select a file
5. Danh sách Ban Giám đốc *



+ Select a file

6. Tên và tiểu sử của Chủ tịch/Tổng Giám đốc Điều hành/Giám đốc Điều hành *


+ Select a file

ầ

ế

Phần 6: Thỏa thuận Kết thúc - Ký &
Gửi
Khi ghi tên dưới đây có nghĩa là quý vị đã đọc, hiểu, đồng ý và xác nhận các điều sau:
Tính chính xác. Thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký này thể hiện chính xác, trung
thực và đúng sự thực về công việc của tổ chức 501c3 của tôi.
Khả năng đáp ứng báo cáo. Nếu được tài trợ, tôi hiểu rằng tôi sẽ được yêu cầu gửi báo
cáo tài chính và lập chương trình cho Quỹ Houston Equity Fund và Greater Houston
Community Foundation theo định kỳ, như một điều kiện để nhận được tài trợ thông qua
chương trình này; Tôi hiểu và đồng ý phản hồi bất cứ cuộc kiểm toán hoặc yêu cầu nào về
thông tin liên quan đến khoản tài trợ này, đồng thời cung cấp báo cáo cuối cùng về tình
trạng tài chính tổng thể và kết quả hoạt động của khoản tài trợ, tối đa 1 năm sau khi khoản
tài trợ đã được trao; Tôi đồng ý gửi tài liệu sử dụng quỹ cuối cùng để xác minh nguồn tài
trợ đã được sử dụng cho mục đích dự định của khoản tài trợ (ví dụ: biên lai, hóa đơn, đơn
hàng, v.v.); Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các yêu cầu báo cáo (theo chương trình hoặc
về mặt tài chính) một cách kịp thời.
Việc sử dụng quỹ được phép. Tôi hiểu rằng các quỹ tài trợ sẽ chỉ được dùng cho những
mục đích được IRS và các cơ quan chính phủ khác cho phép liên quan đến các khoản tài
trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận 501c3, như được mô tả cụ thể hơn ở đây. Không có bất cứ
ngoại lệ nào, sẽ không có nguồn quỹ nào được sử dụng cho các mục đích vận động hành
lang hoặc hỗ trợ bầu cử một chức vụ công quyền.
Quyền định đoạt. Tôi hiểu rằng Chương trình Tài trợ có quyền định đoạt các loại hình Tổ
chức phi lợi nhuận khác mà có thể không hội đủ điều kiện trong quá trình xem xét đơn
đăng ký.

Vui lòng xem lại và xác nhận mọi thông tin
trước khi nộp đơn đăng ký của quý vị. Quý vị
không thể chỉnh sửa đơn đăng ký của mình
sau khi nộp. Thât không may, do số lượng
đơn đăng ký được nộp, chúng tôi không thể
cung cấp trợ giúp cập nhật đơn đăng ký.
Chữ ký Điện tử *

Ngày ký *

(http://www.wizehive.com/)

