
Gabay sa Programa at Aplikasyon
Binago noong 07.08.22

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at 
pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado.



Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
kwalipikado.

Pangkalahatang-ideya ng Programa
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Ang layunin ng California Nonprofit Performing Arts Grant 
Program ay ang magbigay ng mga grant sa mga 
kwalipikadong nonprofit na organisasyon ng performing arts, 
gaya ng tinutukoy ng Programa, upang manghikayat ng 
pagpapahusay ng manggagawa.

Igagawad ang mga grant para sa Programang ito nang first-
come-first-served na may mga tinukoy na halaga depende sa 
taunang gross na kita ng aplikante sa taon ng pagpapataw ng 
buwis noong 2019. 

Ang mga grant perang igagawad sa ilalim ng seksyong ito ay 
gagamitin lang para sa sumusunod:

1. Mga gastusin ng empleyado, kabilang ang mga sahod, 
benepisyo ng pangangalagang pangkalusugan, may bayad 
na sick, medical, o family leave, at insurance premium;

2. Mga kontribusyon o pagbabayad sa isang naka-centralize 
na serbisyo sa payroll;

3. Mga gastusin sa recruitment, pagsasanay, pagpapahusay, 
at iba pang gastusing nauugnay sa mga human resource; 
at/o

4. Iba pang gastusin sa pagpapatakbo o kagamitan para sa 
mga empleyado.



Mga Kahulugan
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Tumutukoy ang “Kwalipikadong nonprofit na organisasyon 
ng performing arts” sa nakarehistrong 501(c)(3) na nonprofit na 
entity na nakakatugon sa pamantayan para sa kwalipikadong 
maliit na negosyo alinsunod sa subdivision (g) ng Seksyon 
12100.82 na may hindi lalampas sa dalawang milyong dolyar 
($2,000,000) ang taunang gross na kita. Maaaring nasa isa sa 
mga sumusunod na code ng North American Industry 
Classification System ang kwalipikadong nonprofit, gaya ng 
iniuulat sa tax return ng entity:

• 711110 - Mga Samahan sa Teatro at Dinner Theater.
• 711120 - Mga Samahan sa Pagsayaw.
• 711130 - Mga Grupo sa Musika at Alagad ng Sining.
• 711190 - Iba Pang Samahan sa Performing Arts.
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Mga Pangangailangan sa Pagiging Kwalipikado
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Mga Grantee: Mga Nonprofit na Organisasyon ng Performing 
Arts
Sa minimum, dapat matugunan ng nonprofit na organisasyon 
ng performing arts ang sumusunod na pamantayan upang 
maging kwalipikadong makatanggap ng grant sa 
pagpapahusay ng manggagawa sa ilalim ng California 
Nonprofit Performing Arts Grant Program:

1. Natutugunan ng Aplikante ang isa sa mga sumusunod:
i. natutugunan ang kahulugan ng “kwalipikadong 

nonprofit na organisasyon ng performing arts” 
alinsunod sa mga alituntunin ng Programa na 
nangangahulugang nakarehistro ang Aplikante 
bilang 501c(3) na nonprofit na entity na nakakatugon 
sa pamantayan para sa kwalipikadong maliit na 
negosyo alinsunod sa subdivision (g) ng Cal. Code ng 
Pamahalaan na § 12100.82 na hindi lalampas sa 
dalawang milyong dolyar (≤ 2,000,000) ang taunang 
gross na kita, at nasa isa sa mga sumusunod na code 
ng North American Industry Classification System, 
gaya ng iniuulat sa tax return ng entity:

• 711110 - Mga Samahan sa Teatro at Dinner
Theater.

• 711120 - Mga Samahan sa Pagsayaw.
• 711130 - Mga Grupo sa Musika at Alagad ng

Sining.
• 711190 - Iba Pang Samahan sa Performing Arts; o

ii. nagsisilbing fiscal sponsor para sa mga entity na
nakakatugon sa mga pangangailangang nakasaad sa
subsection 1(i) sa itaas; at

2. Nagsimulang magpatakbo sa estado ang Aplikante, o
pagdating sa fiscal sponsor, ang naturang kwalipikadong
organisasyon ng Aplikante na sino-sponsor ng piskal bago
ang Hunyo 1, 2019, gaya ng pinapatunayan ng opisyal na
pag-file ng kwalipikadong nonprofit na organisasyon ng
performing arts sa Kalihim ng Estado ng California.
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Igagawad ang mga halaga ng mga grant batay sa taunang gross na kita ng kwalipikadong nonprofit na organisasyon ng 
performing arts, o pagdating sa fiscal sponsor, ng naturang kwalipikadong organisasyon ng grantee na sino-sponsor ng 

piskal. 

Mga Grant Award: Mga Halaga
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kwalipikado.

Mga Kwalipikadong Grant Award Taunang Gross na Kita 
sa Taon ng Pagpapataw ng Buwis Noong 2019

$25,000 $1,001 - $100,000

$50,000 $100,001 - $1,000,000

$75,000 $1,000,001 - $2,000,000



Kinakailangang Dokumentasyon
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Upang masuri ng Lendistry ang aplikasyon, dapat i-upload 
ng mga aplikante ang lahat ng sumusunod na 
kinakailangang dokumentasyon:

1. Certification ng Aplikante (I-download Dito);

2. Pagkakakilanlang Ibinigay ng Pamahalaan;

3. Patunay ng Status na Walang Binabayarang Buwis
(501(c)(3));

4. Patunay ng Organisasyon ng Negosyo (kahit isa sa mga
sumusunod):

• Mga Artikulo Tungkol sa Incorporation;
• Mga Artikulo Tungkol sa Organisasyon;
• Lisensya ng Negosyo;
• Pekeng Pangalan ng Negosyo;

5. Patunay ng Mga Kita (hindi binago at inihaing mga 990 tax
return noong 2019); at

6. Kasunduan sa Fiscal Sponsor (kung naaangkop).

Mahahalagang Tala sa Pag-upload ng Mga Dokumento:
1. Hindi kumpleto ang listahang ito. Maaaring makipag-

ugnayan sa iyo ang Lendistry sa email, telepono, at/o text
(kung pinapahintulutan) upang humiling ng karagdagang
dokumentasyon upang patunayan ang impormasyong
isinumite mo sa iyong aplikasyon.

2. Dapat isumite ang lahat ng dokumento sa PDF na format.

3. Mas maliit dapat ang file sa 15MB.

4. Hindi maaaring may espesyal na character (!@#$%^&*()_+)
sa pangalan ng file.

5. Paki-download at i-save ang Certification ng Aplikasyon
bago mo ito sagutan.
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https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf


Mga Tip sa Pag-apply



Tip #1: Suriin ang Iyong Code ng NAICS

Nasa isa sa mga sumusunod na code ng North American 
Industry Classification System dapat ang mga kwalipikadong 
aplikante, gaya ng iniuulat sa tax return ng entity:

• 711110 - Mga Samahan sa Teatro at Dinner Theater; 
• 711120 - Mga Samahan sa Pagsayaw;
• 711130 - Mga Grupo sa Musika at Alagad ng Sining; o
• 711190 - Iba Pang Samahan sa Performing Arts.

Upang suriin ang iyong code ng NAICS, pumunta sa: 
https://www.naics.com/search/. 

Maaaring gamitin ng Aplikante, o pagdating sa fiscal sponsor, 
ng naturang organisasyon ng Aplikante na sino-sponsor ng 
piskal na kasalukuyang inuuri gamit ang isang code ng 
National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) ang sumusunod 
na dokumento upang tukuyin kung aling code ng NAICS ang 
pinakanaaangkop sa kanyang negosyo: MGA PAGTATALAGA 
NG CODE NG NTEE
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kwalipikado. 8

https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/TAGALOG_CA_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


Tip #2: Gumamit ng Valid na Email Address

Pakitiyak na gumagamit ka ng valid na email address at 
tama ang pagbaybay dito sa aplikasyon. 
• Ipapadala ang mga update at karagdagang gabay sa iyong 

aplikasyon sa email address na ibibigay mo. Hindi makikilala 
ang ilang partikular na email address sa system ng Lendistry 
at maaari itong magresulta sa mga pagkaantala sa 
komunikasyon kaugnay ng iyong aplikasyon.

Kung gumagamit ka ng mali o invalid na email address sa 
iyong aplikasyon, makipag-ugnayan sa aming call center sa 
866-759-5320 upang i-update ang iyong impormasyon.

HUWAG magsusumite ng bagong aplikasyon. Maaaring 
matukoy ang pagsusumite ng maraming aplikasyon bilang 
posibleng panloloko at maantala nito ang proseso para sa iyong 
aplikasyon. 

Mga Invalid na Email Address

Hindi tatanggapin o makikilala sa aming system ang mga 
sumusunod na email address:

Mga email na nagsisimula sa info@
Halimbawa: info@mycompany.com

Mga email na nagtatapos sa @contact.com o 
@noreply.com
Halimbawa: mycompany@contact.com
Halimbawa: mycompany@noreply.com
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Tip #3: Ihanda ang Iyong Mga Dokumento sa PDF na Format

Dapat i-upload ang lahat ng kinakailangang dokumento sa 
Portal sa PDF na format lang. Ang mga dokumento ay dapat 
na malinaw, straight ang alignment, at walang nakakaantalang 
background kapag na-upload.

Mahahalagang Tala sa Pag-upload ng Mga Dokumento:
1. Dapat isumite ang lahat ng dokumento sa PDF na format 

(Maaaring isumite ang ID na ibinigay ng pamahalaan bilang 
PDF o JPEG).

2. Mas maliit dapat ang file sa 15MB.
3. Hindi maaaring may espesyal na character (!@#$%^&*()_+) 

sa pangalan ng file.
4. Kung protektado ng password ang iyong file, kakailanganin 

mo itong ilagay.

Walang scanner?
Inirerekomenda naming mag-download at gumamit ng libreng 
mobile scanning app.

Sample: Tamang Pag-upload

Sample: Maling Pag-upload

Genius Scan
Apple | I-click Dito Upang I-
download
Android | I-click Dito Upang I-
download

Adobe Scan
Apple | I-click Dito Upang I-
download
Android | I-click Dito Upang I-
download

!

Malinaw ang dokumento at straight ang 
alignment nito.

1. Hindi straight ang alignment ng 
dokumento.

2. Nasa tapat ng bintana (magulong 
background) ang dokumento at 
may nakikitang kamay sa larawan.

1 2
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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


Tip #4: Gamitin ang Google Chrome

Para sa pinakamagandang karanasan ng user, pakigamit ang 
Google Chrome sa kabuuan ng proseso ng aplikasyon. 

Maaaring hindi suportahan ng iba pang web browser ang 
aming interface at maaari itong magresulta sa mga error sa 
iyong aplikasyon.

Kung wala kang Google Chrome sa iyong device, maaari mo 
itong i-download nang libre sa 
https://www.google.com/chrome/. 

Bago mo buksan ang aplikasyon, gawin ang sumusunod sa 
Google Chrome:
1. I-clear ang Iyong Cache
2. Gumamit ng Incognito Mode
3. I-disable ang Pop-Up Blocker

I-clear ang Iyong Cache

Ang naka-cache na data ay impormasyong na-store mula sa 
nakaraang ginamit na website o application at pangunahin 
itong ginagamit upang mas pabilisin ang pag-browse sa 
pamamagitan ng awtomatikong pag-populate ng iyong 
impormasyon. Gayunpaman, maaaring may lumang 
impormasyon sa naka-cache na data gaya ng mga lumang 
password o impormasyong mali mong inilagay noon. Maaari 
itong magresulta sa mga error sa iyong aplikasyon at maging 
dahilan na ma-flag dahil sa posibleng panloloko.

Gumamit ng Incognito Mode

Binibigyang-daan ka ng incognito mode na pribadong 
maglagay ng impormasyon at napipigilan nitong maalala o 
ma-cache ang iyong data.

I-disable ang Pop-Up Blocker

Maraming pop-up na mensahe sa aming application na 
ginagamit upang kumpirmahin ang katumpakan ng 
impormasyong ibinibigay mo. Dapat mong i-disable ang 
pop-up block sa Google Chrome upang makita ang mga 
mensaheng ito.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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https://www.google.com/chrome/


Paano I-clear ang Iyong Cache

Hakbang 1

Magbukas ng bagong window ng Google Chrome, i-click ang 
tatlong tuldok sa kanang sulok sa itaas, at pumunta sa “Mga 
Setting.” 

Hakbang 2

Pumunta sa “Privacy at Seguridad”, at piliin ang “I-clear ang 
Data ng Pag-browse.”

Hakbang 3

Piliin ang “I-clear ang Data.”

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Paano Gumamit ng Incognito Mode

Hakbang 1

I-click ang tatlong tuldok sa kanang sulok sa itaas ng iyong 
web browser, at piliin ang “Bagong incognito na window.”

Hakbang 2

Magbubukas ang iyong browser ng bagong window ng 
Google Chrome. Gumamit ng incognito mode sa kabuuan ng 
proseso ng aplikasyon.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Paano I-disable ang Pop-Up Blocker

Hakbang 1

Magbukas ng bagong window ng Google Chrome, i-click ang 
tatlong tuldok sa kanang sulok sa itaas, at pumunta sa “Mga 
Setting.” 

Hakbang 2

Pumunta sa “Privacy at Seguridad,” at piliin ang “Mga 
Setting ng Site.”

Hakbang 3

Piliin ang “Pop-up at Mga Pag-redirect.” I-click ang button 
upang maging kulay-asul ito at magiging “Pinapayagan” ang 
status mula sa “Naka-block.”

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Ang Proseso ng Aplikasyon



Aming Mga Partner

Kasama sa mga partner ng Lendistry ang mga lender na 
nakabatay sa misyon at abiso sa maliit na negosyo at provider 
ng teknikal na tulong upang tulungan ka at ang iyong negosyo 
na magtagumpay.  Kasama rito ang marami sa mga sentro ng 
maliit na negosyo na suportado ng Estado ng California na 
nagbibigay-priyoridad sa pagpapalawak ng teknikal na tulong 
sa mga hindi gaanong napagsisilbihang grupo ng negosyo.

Maaari kang makipag-ugnayan sa isa sa aming mga partner 
para sa karagdagang tulong kaugnay ng mga alituntunin ng 
programa, pagsusumite ng aplikasyon, pag-navigate sa Portal 
ng Lendistry, at marami pa. Pumili ng isang partner lang
upang maiwasan ang mga dobleng aplikasyon. Maaaring 
matukoy ang pagsusumite ng maraming aplikasyon bilang 
posibleng panloloko at maantala nito ang proseso para sa iyong 
aplikasyon. 

Upang matuto pa tungkol sa aming mga partner at kung 
paano sila makakatulong sa iyo na mag-apply para sa California 
Nonprofit Performing Arts Grant Program, pumunta sa

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Saan Mag-a-apply

Upang mag-apply para sa grant, puntahan ang website ng 
Programa sa https://canonprofitperformingarts.com/.

1. Upang magsimula ng bagong aplikasyon, piliin ang “Mag-
apply” mula sa menu. Mare-redirect ka sa Portal ng 
Aplikasyon ng Lendistry (tingnan ang page 22 para sa 
reference). 

2. Maa-access at mapapamahalaan mo ang iyong aplikasyon 
anumang oras sa pamamagitan ng pag-click sa “Portal ng 
Lendistry.”

Naglalaman din ang website ng California Nonprofit 
Performing Arts Grant Program ng iba't ibang resource upang 
makatulong na gabayan ka sa buong proseso ng aplikasyon. 
Kasama sa mga resource ang:
• Mga Alituntunin para sa Programa
• Gabay sa Programa at Aplikasyon
• I-download ang Certification ng Aplikante
• Listahan ng Mga Partner at Webinar
• Mga Numero at Oras ng Call Center
• Mga Video on Demand
• FAQ

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Gumawa ng Account sa Portal

Bago ka makapagsimula ng bagong aplikasyon, kakailanganin 
mong gumawa ng account para sa Portal ng Lendistry. 

Paano Gumawa ng Account sa Portal ng Lendistry

Hakbang 1

I-click ang “Mag-apply Ngayon” upang gumawa ng account.

Hakbang 2

Irehistro ang iyong email address at numero ng telepono. Ang 
email at password na irerehistro mo dito ang magiging mga 
kredensyal ng iyong pag-log in para sa Portal, kaya 
napakahalagang tandaan ang mga ito. Kakailanganin mo ring 
maglagay ng tunay at aktibong numero ng mobile sa seksyong 
ito. 

Hakbang 3

May ipapadalang confirmation code sa iyo sa pamamagitan ng 
SMS/Text na kailangan mo upang makumpleto ang 
pagpaparehistro ng iyong account. Upang maprotektahan ang 
iyong privacy at impormasyong ibibigay mo, kakailanganin mo rin 
ng confirmation code sa tuwing magla-log in ka sa Portal. May 
mga malalapat na rate ng data at pagmemensahe.

2

Irehistro ang iyong 
email at numero ng 

telepono.

Nag-text kami ng confirmation code sa +1 555-555-5555

3

Ilagay ang 
confirmation code.
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Pumili ng Aplikasyon

Pagkatapos mong gumawa ng account para sa Portal ng Lendistry, 
mare-redirect ka sa Dashboard sa Portal upang pumili ng 
aplikasyon.

Maaaring magsumite ng aplikasyon ang mga kwalipikadong 
nonprofit na organisasyon ng performing arts (tingnan ang Mga 
Kahulugan sa page 3) para sa California Nonprofit Performing Arts 
Grant Program nang kusa o sa pamamagitan ng fiscal sponsor. 
1. Kung fiscal sponsor ka na nag-a-apply para sa grant award sa 

ngalan ng kwalipikadong organisasyong sino-sponsor ng piskal, 
gamitin ang aplikasyong tinatawag na “Mag-apply para sa 
Ibang Nonprofit na Organisasyon bilang Fiscal Sponsor.”

2. Kung isa kang kwalipikadong organisasyon o fiscal sponsor na 
nag-a-apply para sa sarili mong organisasyon, gamitin ang 
aplikasyong tinatawag na
“Mag-apply para sa Iyong Sariling Nonprofit.”

Mahalagang Tala:
• Maaaring magsumite ng maraming aplikasyon ang fiscal 

sponsor; gayunpaman, isang aplikasyon lang ang pinapayagan 
kada organisasyong sino-sponsor ng piskal. Maaaring matukoy 
ang pagsusumite ng maraming aplikasyon para sa isang 
organisasyong sino-sponsor ng piskal bilang posibleng panloloko 
at maantala nito ang proseso ng pagsusuri para sa iyong 
aplikasyon. 
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Mag-apply bilang Fiscal Sponsor



Seksyon 1: Mga Detalye ng Opisyal 
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Mga Detalye ng May-ari Impormasyon ng Negosyo -
1

Impormasyon ng Negosyo -
2

Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Impormasyon ng Opisyal ng Kumpanya ng Fiscal Sponsor
• Pangalan ng Opisyal
• Apelyido ng Opisyal
• Email (Pakigamit ang email na inirehistro mo para sa Portal ng 

Lendistry.)
• Linya ng Address ng Tirahan 1 (hindi tinatanggap ang P.O. Box) 
• Linya ng Address ng Tirahan 2 (hindi tinatanggap ang P.O. Box) 
• Lungsod Kung Saan Nakatira
• Estado Kung Saan Nakatira
• Zip Code Kung Saan Nakatira
• Petsa ng Kapanganakan ng Opisyal
• Social Security o ITIN Number (SSN o ITIN) ng Opisyal1
• Trabaho/Posisyon
• Referral na Partner2

• Lahi ng Aplikante3

• Kasarian3

• Etnisidad ng Aplikante3

• Gustong Numero ng Telepono ng Opisyal (Pakigamit ang 
numero ng telepono na inirehistro mo para sa Portal ng 
Lendistry.)

• Pahintulot sa Mga Auto-Dialed na Tawag o Text Message4

1Kinakailangan upang matiyak na wala sa listahan ng OFAC ang aplikante.
2Hindi maaapektuhan ng referral na partner na pipiliin mo ang proseso ng pagsusuri para sa iyong aplikasyon.
3Hindi maaapektuhan ng iyong sagot ang proseso ng pagsusuri para sa iyong aplikasyon.
4Lagyan ng check ang kahon kung gusto mong makatanggap ng mga update sa iyong aplikasyon sa proseso 
ng pagsusuri sa pamamagitan ng SMS/Text.



Seksyon 2: Impormasyon ng Negosyo 1

Magbahagi sa Amin Tungkol sa Iyong Organisasyon ng Fiscal 
Sponsor
• Legal na Pangalan ng Negosyo ng Fiscal Sponsor
• Nagnenegosyo Bilang (Doing Business As)/“DBA” (kung 

naaangkop)
• May EIN ba ang iyong negosyo?

o Kung mayroon, ilagay ang iyong EIN.
• Linya ng Address ng Negosyo 1 (Pakilagay ang aktwal na 

address ng negosyo)
• Linya ng Address ng Negosyo 2 (Pakilagay ang aktwal na 

address ng negosyo)
• Lungsod Kung Nasaan Ang Negosyo
• Estado Kung Nasaan Ang Negosyo
• Zip Code Kung Nasaan ang Negosyo
• Numero ng Telepono ng Negosyo
• Isa kang nonprofit o for-profit na negosyo?
• Uri ng Entity ng Negosyo
• Estado Kung Saan Binuo
• Petsa kung kailan Nabuo ang iyong Organisasyon ng Fiscal 

Sponsor 
• Website ng Negosyo (kung naaangkop)

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Mga Detalye ng May-ari Impormasyon ng Negosyo -
1
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Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Seksyon 3: Impormasyon ng Negosyo 2

Nonprofit na Organisasyong Sino-sponsor ng Piskal (na 
tinutukoy bilang "Sponsee")
• Legal na Pangalan ng Organisasyon ng Sponsee
• EIN ng Sponsee
• Petsa kung kailan nabuo ang Organisasyon ng Sponsee
• Pangunahing Gamit ng Pondo para sa Sponsee
• Halagang Hiniling ng Sponsee
• Taunang Mga Gross na Kita ng Sponsee noong 2019 

(tumugma dapat ito sa tax return ng sponsee)
• Taunang Mga Gross na Kita ng Sponsee noong 2020 

(tumugma dapat ito sa tax return ng sponsee)
• Gagawa ba ng mga bagong trabaho ang grant na ito para sa 

Sponsee?
• # ng Mga Full-time na Empleyado ng Organisasyon ng 

Sponsee noong 2020 
• # ng Mga Part-time na Empleyado ng Organisasyon ng 

Sponsee noong 2020
• # ng Mga Full-time na Trabahong Nagawa ng Organisasyon 

ng Sponsee noong 2020
• # ng Mga Trabahong Napanatili sa Organisasyon ng 

Sponsee noong 2020

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
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Mag-apply

Seksyon 4: Demographics

Magbahagi Pa Sa Amin Tungkol Sa Iyong Sponsee
• Sino ang customer base ng Sponsee?
• Code ng NAICS ng Sponsee 
• Pagmamay-ari ba ng Mga Babae ang Organisasyon ng 

Sponsee?
• Pagmamay-ari ba ng Beterano ang Organisasyon ng 

Sponsee?
• Pagmamay-ari ba ng May-Kapansanan ang Organisasyon 

ng Sponsee?
• Franchise ba ang Organisasyon ng Sponsee?
• Nasa probinsya ba ang Organisasyon ng Sponsee? 

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Mga Detalye ng May-ari Impormasyon ng Negosyo -
1

Impormasyon ng Negosyo -
2

Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Seksyon 5: Q&A sa Paghahayag

Ilan Pang Tanong Upang Matulungan Kang Matukoy ang Pagiging 
Kwalipikado ng Sponsee (Para sa Sponsee ang impormasyong ito.)
• Sa petsa ng aplikasyon, bukas at tumatakbo ba ang organisasyon ng iyong 

Sponsee?
• Ilang buwang tumatakbo ang Sponsee noong 2020?
• Lubos bang nakakasunod ang Sponsee sa mga naaangkop na pederal, 

pang-estado, at lokal na batas, regulasyon, code, at pangangailangan?
• Inirehistro ba ng Sponsee ang negosyo sa Department of Justice Charitable 

Trust Registry ng California?
• Mayroon bang hindi pa nababayaran ang Sponsee na anumang pederal, 

pang-estado, o lokal na buwis at mayroon ba itong hindi aprubadong 
repayment, deferral plan, o wala ba itong kasunduan sa mga naaangkop na 
pederal, pang-estado, at lokal na awtoridad sa pagpapataw ng buwis?

• Mayroon bang opisyal o miyembro ng lupon ng Aplikante—o kwalipikadong 
organisasyon ng Aplikante na sino-sponsor ng piskal kung saan 
naaangkop—sa loob ng naunang tatlong taon na nahatulan o nagsagawa ng 
hatol-sibil laban sa naturang opisyal o miyembro ng lupon, o nagsagawa ng 
anumang anyo ng paglaya o pagsusuri (kabilang ang pagsusuri bago ang 
paghatol), para sa (i) panloloko o paggawa ng krimen kaugnay ng 
pagkakaroon, pagsubok na magkaroon, o pagsasagawa ng pampubliko 
(pederal, pang-estado, o lokal) na transaksyon o kontrata sa ilalim ng 
pampublikong transaksyon, (ii) paglabag sa mga pederal o pang-estadong 
batas sa anti-trust o procurement, o (iii) pagdispalko, pagnanakaw, 
pamemeke, panunuhol, o pagsira ng mga tala, paggawa ng mga maling 
pahayag, o pagtanggap ng nakaw na pag-aari; o (b) may opisyal o miyembro 
ng lupon ng Aplikante ba—o kwalipikadong organisasyon ng Aplikante na 
sino-sponsor ng piskal kung saan naaangkop—na kasalukuyang nasasakdal 
para sa o kung hindi man ay nademanda o sibil na hinatulan ng entity ng 
pamahalaan (pederal, pang-estado, o lokal) ng paggawa ng alinman sa mga 
paglabag na nakalista sa (a) itaas?

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Seksyon 6: Patunayan ang Pagkakakilanlan

Sa seksyong ito, kakailanganin mong patunayan ang iyong 
pagkakakilanlan gamit ang Persona sa pamamagitan ng pag-
upload ng larawan ng iyong valid na ID na ibinigay ng 
pamahalaan. Kakailanganin mong mag-selfie gamit ang device 
na may nakaharap na camera. 

Ano ang Persona? 
Ang Persona ay third-party na platform na ginagamit ng 
Lendistry sa proseso nito ng pag-iwas at pagpigil sa panloloko. 
Binibigyang-daan ng platform ng Persona ang Lendistry na 
patunayan ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal at 
magprotekta labas sa panggagaya ng pagkakakilanlan sa 
pamamagitan ng awtomatikong pagkumpara sa selfie ng 
indibidwal at ID portrait na may 3-point composite at biometric 
liveness check.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Seksyon 7: Impormasyon ng Bangko ng Fiscal Sponsor

Bakit kailangan ang impormasyon ng iyong pagbabangko?
Gumagamit ang Lendistry ng third-party na teknolohiya (Plaid) 
upang mag-set up ng mga ACH na paglilipat sa pamamagitan 
ng pagkonekta ng mga account mula sa anumang bangko o 
credit union sa U.S. papunta sa isang app tulad ng Portal ng 
Lendistry. Hindi ibinabahagi ng third-party ang iyong personal 
na impormasyon nang wala ang iyong pahintulot at hindi nito 
ito ibinebenta o pinaparentahan sa mga external na kumpanya. 
Ginagamit lang ng Lendistry ang teknolohiyang ito upang 
patunayan ang iyong mga bank statement. 

Mas pipiliin ang paraan ng pag-verify sa bangko na ito ngunit 
hindi ito palaging gagana kung hindi available ang iyong 
institusyon ng pagbabangko sa pamamagitan ng provider. Sa 
ganitong sitwasyon, mave-verify mo ang iyong bank account sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Lendistry sa 866-759-
5320. 

Magpatuloy sa 
Plaid.

Hanapin ang iyong 
institusyon ng 
pagbabangko.

Mag-sign in sa 
iyong online na 

banking account.

Kumpirmahin 
ang 

pahintulot.

1 2 3 4
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Seksyon 8: Mag-upload ng Mga Dokumento

Hakbang 1 

Piliin ang icon na mag-upload       upang hanapin ang file ng 
dokumento sa iyong device.

Hakbang 2

Kung protektado ng password ang iyong file, piliin ang OO 
mula sa dropdown menu na “Protektado ng Password?” at 
ilagay ang password ng file. Kung hindi protektado ng 
password ang file, piliin ang HINDI.

Hakbang 3

Dapat maging      “Hiniling” 
ang status mula sa     “Isinumite.”

Hakbang 4

Ulitin ang mga hakbang sa itaas hanggang sa ma-upload 
ang lahat ng dokumento. 

Piliin ang OO kung protektado 
ng password ang file.

Piliin ang HINDI kung 
walang password ang file.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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1
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2

Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Seksyon 9: Pagsusuri sa Aplikasyon Bago Isumite

Bago isumite ang iyong aplikasyon, masusuri mo ang iyong mga 
sagot. Dapat mong kumpletuhin ang lahat ng seksyon ng 
aplikasyon upang maisumite ito. Kasama rito ang:
• Pagsagot sa lahat ng field sa form ng aplikasyon;
• Pag-upload sa lahat ng kinakailangang dokumento; 
• Pag-verify sa iyong bank account; at
• Pagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan.

Pagsusuri sa Iyong Aplikasyon
1. Kung kailangan mong i-edit ang iyong aplikasyon, mag-click sa 

"May ilan akong ie-edit" at ayusin ang anumang mali.
2. Basahin ang Mga Tuntunin at Kundisyon at lagyan ng check ang 

kahon upang sumang-ayon.
3. Kung gusto mong suriin at isumite ang iyong aplikasyon sa 

ibang pagkakataon, mag-click sa “I-save at Bumalik sa Ibang 
Pagkakataon.”  Maaari kang mag-sign in sa Portal anumang 
oras upang pamahalaan ang iyong aplikasyon. Sa Portal, 
matatapos at makukumpleto mo ang iyong aplikasyon, 
makakapag-upload ka ng mga dokumento, mali-link mo ang 
impormasyon ng iyong bangko, at matitingnan mo kung may 
mga update sa status.

4. Pagkatapos mong suriin ang iyong aplikasyon at kumpirmahing 
tumpak ang lahat ng impormasyong ibinigay mo, mag-click sa 
"Isumite" upang isumite ang iyong aplikasyon. Kapag naisumite 
mo na ang iyong aplikasyon, HINDI mo na mae-edit ang iyong 
mga sagot.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Pagsusumite ng Aplikasyon

Makakatanggap ka ng kumpirmasyon sa email mula sa 
noreply@lendistry.com upang kumpirmahing natanggap ang 
iyong aplikasyon. Kung kailangan pa ng impormasyon o mga 
dokumento, maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang Lendistry 
sa email, telepono, at/o text (kung pinapahintulutan) upang 
patunayan ang impormasyong isinumite mo. Matutulungan ka 
ng Lendistry na maunawaan kung anong impormasyon ng 
negosyo ang kailangan at kung paano mag-upload ng mga 
dokumento.

Magmumula ang mga kumpirmasyon sa email sa Lendistry sa 
noreply@lendistry.com. Kung hindi ka nakatanggap ng 
kumpirmasyon sa email pagkatapos isumite ang iyong 
aplikasyon, pakitingnan ang iyong folder ng spam para sa mga 
email mula sa noreply@lendistry.com at idagdag ang email 
address sa listahan ng ligtas na sender sa iyong email account.

TIP: Ilagay ang "Lendistry" sa iyong search bar.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Seksyon 1: Mga Detalye ng Opisyal 

Impormasyon ng Opisyal ng Kumpanya
• Pangalan ng Opisyal
• Apelyido ng Opisyal
• Email (Pakigamit ang email na inirehistro mo para sa Portal ng 

Lendistry.)
• Linya ng Address ng Tirahan 1 (hindi tinatanggap ang P.O. Box) 
• Linya ng Address ng Tirahan 2 (hindi tinatanggap ang P.O. Box) 
• Lungsod Kung Saan Nakatira
• Estado Kung Saan Nakatira
• Zip Code Kung Saan Nakatira
• Petsa ng Kapanganakan ng Opisyal
• Social Security o ITIN Number (SSN o ITIN) ng Opisyal1
• Trabaho/Posisyon
• Referral na Partner2

• Lahi ng Aplikante3

• Kasarian3

• Etnisidad ng Aplikante3

• Gustong Numero ng Telepono ng Opisyal (Pakigamit ang 
numero ng telepono na inirehistro mo para sa Portal ng 
Lendistry.)

• Pahintulot sa Mga Auto-Dialed na Tawag o Text Message4

1Kinakailangan upang matiyak na wala sa listahan ng OFAC ang aplikante.
2Hindi maaapektuhan ng referral na partner na pipiliin mo ang proseso ng pagsusuri para sa iyong aplikasyon.
2Hindi maaapektuhan ng iyong sagot ang proseso ng pagsusuri para sa iyong aplikasyon.
4Lagyan ng check ang kahon kung gusto mong makatanggap ng mga update sa iyong aplikasyon sa proseso 
ng pagsusuri sa pamamagitan ng SMS/Text.
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Seksyon 2: Impormasyon ng Negosyo 1

Magbahagi sa Amin Tungkol sa Iyong Organisasyon
• Legal na Pangalan ng Negosyo
• Nagnenegosyo Bilang (Doing Business As)/“DBA” (kung 

naaangkop)
• May EIN ba ang iyong negosyo?

o Kung mayroon, ilagay ang iyong EIN.
• Linya ng Address ng Negosyo 1 (Pakilagay ang aktwal na 

address ng negosyo)
• Linya ng Address ng Negosyo 2 (Pakilagay ang aktwal na 

address ng negosyo)
• Lungsod Kung Nasaan Ang Negosyo
• Estado Kung Nasaan Ang Negosyo
• Zip Code Kung Nasaan ang Negosyo
• Numero ng Telepono ng Negosyo
• Isa kang nonprofit o for-profit na negosyo?
• Uri ng Entity ng Negosyo
• Estado Kung Saan Binuo
• Petsa kung kailan Nabuo ang iyong Organisasyon ng Fiscal 

Sponsor 
• Website ng Negosyo (kung naaangkop)
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Seksyon 3: Impormasyon ng Negosyo 2

Paano Ka Namin Matutulungan?
• Pangunahing Gamit ng Grant
• Halagang Hiniling
• Taunang Mga Gross na Kita noong 2019 (tumugma dapat ito 

sa iyong tax return)
• Taunang Mga Gross na Kita noong 2020 (tumugma dapat 

ito sa iyong tax return)
• Gagawa ba ng mga bagong trabaho ang grant na ito?
• # ng Mga Full-time na Empleyado ng iyong negosyo noong 

2020
• # ng Mga Part-time na Empleyado ng iyong negosyo noong 

2020 
• # ng mga trabahong nagawa para sa iyong negosyo noong 

2020
• # ng mga trabahong napanatili para sa iyong negosyo 

noong 2020
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Seksyon 4: Demographics

Magbahagi sa Amin Tungkol sa Iyong Kumpanya
• Sino ang iyong customer base?
• Code ng NAICS
• Pagmamay-ari ng Mga Babae?
• Pagmamay-ari ng Beterano? 
• Pagmamay-ari ng May-kapansanan? 
• Franchise? 
• Nasa probinsya?
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Seksyon 5: Q&A sa Paghahayag

Ilan Pang Tanong Upang Makatulong na Matukoy ang Iyong Pagiging 
Kwalipikado 
• Sa petsa ng aplikasyon, bukas at tumatakbo ba ang iyong negosyo?
• Ilang buwan kang nagpatakbo noong 2020?
• Lubos ka bang nakakasunod sa mga naaangkop na pederal, pang-estado, 

at lokal na batas, regulasyon, code, at pangangailangan?
• Inirehistro mo ba ang negosyo sa Department of Justice Charitable Trust 

Registry ng California? 
• Mayroon ka bang hindi pa nababayaran na anumang pederal, pang-

estado, o lokal na buwis at mayroon ka bang hindi aprubadong 
repayment, deferral plan, o wala ka bang kasunduan sa mga naaangkop 
na pederal, pang-estado, at lokal na awtoridad sa pagpapataw ng buwis?

• "(a) Mayroon bang opisyal o miyembro ng lupon ng Aplikante—o 
kwalipikadong organisasyon ng Aplikante na sino-sponsor ng piskal kung 
saan naaangkop—sa loob ng naunang tatlong taon, na nahatulan ng o 
nagsagawa ng hatol-sibil laban sa naturang opisyal o miyembro ng lupon, 
o nagsagawa ng anumang anyo ng paglaya o pagsusuri (kabilang ang 
pagsusuri bago paghatol), para sa (i) panloloko o paggawa ng krimen 
kaugnay ng pagkakaroon, pagsubok na magkaroon, o pagsasagawa ng 
pampubliko (pederal, pang-estado, o lokal) na transaksyon o kontrata sa 
ilalim ng pampublikong transaksyon, (ii) paglabag sa mga pederal o 
pang-estadong batas sa anti-trust o procurement, o (iii) pagdispalko, 
pagnanaw, pamemeke, panunuhol, o pagsira ng mga tala, paggawa ng 
mga maling pahayag, o pagtanggap ng nakaw na pag-aari; o (b) may 
opisyal o miyembro ng lupon ng Aplikante—o kwalipikadong 
organisasyon ng Aplikante na sino-sponsor ng piskal kung saan 
naaangkop—na kasalukuyang nasasakdal para sa o kung hindi man ay 
nademanda o sibil na hinatulan ng entity ng pamahalaan, (pederal, pang-
estado, o lokal) na may kasamang paggawa ng alinman sa mga paglabag 
na nakalista sa (a) sa itaas?"
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Seksyon 6: Patunayan ang Pagkakakilanlan

Sa seksyong ito, kakailanganin mong patunayan ang iyong 
pagkakakilanlan gamit ang Persona sa pamamagitan ng pag-
upload ng larawan ng iyong valid na ID na ibinigay ng 
pamahalaan. Kakailanganin mong mag-selfie gamit ang device 
na may nakaharap na camera. 

Ano ang Persona? 
Ang Persona ay third-party na platform na ginagamit ng 
Lendistry sa proseso nito ng pag-iwas at pagpigil sa panloloko. 
Binibigyang-daan ng platform ng Persona ang Lendistry na 
patunayan ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal at 
magprotekta labas sa panggagaya ng pagkakakilanlan sa 
pamamagitan ng awtomatikong pagkumpara sa selfie ng 
indibidwal at ID portrait na may 3-point composite at biometric 
liveness check.
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Seksyon 7: Impormasyon ng Bangko

Bakit Kailangan ang Impormasyon ng Iyong Pagbabangko?
Gumagamit ang Lendistry ng third-party na teknolohiya (Plaid) 
upang mag-set up ng mga ACH na paglilipat sa pamamagitan 
ng pagkonekta ng mga account mula sa anumang bangko o 
credit union sa U.S. papunta sa isang app tulad ng Portal ng 
Lendistry. Hindi ibinabahagi ng third-party ang iyong personal 
na impormasyon nang wala ang iyong pahintulot at hindi nito 
ito ibinebenta o pinaparentahan sa mga external na kumpanya. 
Ginagamit lang ng Lendistry ang teknolohiyang ito upang 
patunayan ang iyong mga bank statement. 

Mas pipiliin ang paraan ng pag-verify sa bangko na ito ngunit 
hindi ito palaging gagana kung hindi available ang iyong 
institusyon ng pagbabangko sa pamamagitan ng provider. Sa 
ganitong sitwasyon, mave-verify mo ang iyong bank account sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Lendistry sa 866-759-
5320. 

Magpatuloy sa 
Plaid.

Hanapin ang iyong 
institusyon ng 
pagbabangko.

Mag-sign in sa 
iyong online na 

banking account.

Kumpirmahin 
ang 

pahintulot.

1 2 3 4
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Mga Detalye ng May-ari Impormasyon ng Negosyo -
1

Impormasyon ng Negosyo -
2

Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Seksyon 8: Mag-upload ng Mga Dokumento

Hakbang 1 

Piliin ang icon na mag-upload       upang hanapin ang file ng 
dokumento sa iyong device.

Hakbang 2

Kung protektado ng password ang iyong file, piliin ang OO 
mula sa dropdown menu na “Protektado ng Password?” at 
ilagay ang password ng file. Kung hindi protektado ng 
password ang file, piliin ang HINDI.

Hakbang 3

Dapat maging      “Hiniling” 
ang status mula sa     “Isinumite.”

Hakbang 4

Ulitin ang mga hakbang sa itaas hanggang sa ma-upload 
ang lahat ng dokumento. 

Piliin ang OO kung protektado 
ng password ang file.

Piliin ang HINDI kung walang 
password ang file.
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Mga Detalye ng May-ari Impormasyon ng Negosyo -
1

Impormasyon ng Negosyo -
2

Demographics Q&A sa Paghahayag Patunayan ang 
Pagkakakilanlan

Impormasyon ng Bangko Mag-upload ng Mga 
Dokumento

Mag-apply

Seksyon 9: Pagsusuri sa Aplikasyon Bago Isumite

Bago isumite ang iyong aplikasyon, masusuri mo ang iyong mga 
sagot. Dapat mong kumpletuhin ang lahat ng seksyon ng 
aplikasyon upang maisumite ito. Kasama rito ang:
• Pagsagot sa lahat ng field sa form ng aplikasyon;
• Pag-upload sa lahat ng kinakailangang dokumento; 
• Pag-verify sa iyong bank account; at
• Pagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan.

Pagsusuri sa Iyong Aplikasyon
1. Kung kailangan mong i-edit ang iyong aplikasyon, mag-click sa 

"May ilan akong ie-edit" at ayusin ang anumang mali.
2. Basahin ang Mga Tuntunin at Kundisyon at lagyan ng check ang 

kahon upang sumang-ayon.
3. Kung gusto mong suriin at isumite ang iyong aplikasyon sa 

ibang pagkakataon, mag-click sa “I-save at Bumalik sa Ibang 
Pagkakataon.”  Maaari kang mag-sign in sa Portal anumang 
oras upang pamahalaan ang iyong aplikasyon. Sa Portal, 
matatapos at makukumpleto mo ang iyong aplikasyon, 
makakapag-upload ka ng mga dokumento, mali-link mo ang 
impormasyon ng iyong bangko, at matitingnan mo kung may 
mga update sa status.

4. Pagkatapos mong suriin ang iyong aplikasyon at kumpirmahing 
tumpak ang lahat ng impormasyong ibinigay mo, mag-click sa 
"Isumite" upang isumite ang iyong aplikasyon. Kapag naisumite 
mo na ang iyong aplikasyon, HINDI mo na mae-edit ang iyong 
mga sagot.

Ang California Nonprofit Performing Arts Grant Program ay pinopondohan ng Estado ng California at pinapangasiwaan ito ng California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging 
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Pagsusumite ng Aplikasyon

Makakatanggap ka ng kumpirmasyon sa email mula sa 
noreply@lendistry.com upang kumpirmahing natanggap ang 
iyong aplikasyon. Kung kailangan pa ng impormasyon o mga 
dokumento, maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang Lendistry 
sa email, telepono, at/o text (kung pinapahintulutan) upang 
patunayan ang impormasyong isinumite mo. Matutulungan ka 
ng Lendistry na maunawaan kung anong impormasyon ng 
negosyo ang kailangan at kung paano mag-upload ng mga 
dokumento.

Magmumula ang mga kumpirmasyon sa email sa Lendistry sa 
noreply@lendistry.com. Kung hindi ka nakatanggap ng 
kumpirmasyon sa email pagkatapos isumite ang iyong 
aplikasyon, pakitingnan ang iyong folder ng spam para sa mga 
email mula sa noreply@lendistry.com at idagdag ang email 
address sa listahan ng ligtas na sender sa iyong email account.

TIP: Ilagay ang "Lendistry" sa iyong search bar.
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Proseso ng Pagsusuri

Paano ko malalaman kung nabigyan ako ng grant?
Maraming yugto ng pag-validate ang proseso ng aplikasyon 
para sa programang ito. Dapat mo munang matugunan ang 
mga minimum na pangangailangan sa pagiging kwalipikado 
ng programa upang isaalang-alang para sa grant. Mahalagang 
Tala: Hindi ginagarantiya ang grant award kapag natugunan 
ang mga minimum na pangangailangan sa pagiging 
kwalipikado.

Kapag natukoy na kwalipikado ka para sa programang ito, 
sasailalim ang iyong aplikasyon sa huling pag-validate upang 
tukuyin kung aprubado o tinanggihan ka para sa pondo. Bilang 
bahagi ng proseso ng pag-validate na ito, kakailanganin mong 
kumpirmahin ang ilang partikular na impormasyon nang live 
sa telepono. May miyembro ng team ng Lendistry na 
makikipag-ugnayan sa iyo nang direkta upang makumpleto 
ang prosesong ito.

Kapag ganap nang na-validate ang iyong aplikasyon, 
makakatanggap ka ng email mula sa Lendistry upang abisuhan 
ka kung naaprubahan o tinanggihan ka para sa grant na 
pondo.

Paano ko matitingnan ang status ng aking aplikasyon?
Matitingnan mo ang status ng iyong aplikasyon anumang oras 
sa pamamagitan ng pag-sign in sa Portal ng Lendistry gamit 
ang username, password, at numero ng mobile na inirehistro. 
Kapag naka-sign in na, makikita ang status sa dashboard.

Mag-sign in sa Portal ng Lendistry dito:
canppa.mylendistry.com/landing

Ganap na napatunayan ang mga dokumento at 
impormasyon ng bangko ko at naaprubahan ako para sa 
pagpopondo. Kailangan ko matatanggap ang pondo?
Kapag ganap nang na-validate at naaprubahan ang iyong 
aplikasyon para sa grant na pondo, makikita mo ang iyong 
kasunduan sa grantee at W-9 form bilang DocuSign na 
dokumento sa Portal ng Lendistry. Mag-sign in at sundin ang 
mga tagubilin mula sa DocuSign upang simulan, lagdaan, at 
lagyan ng petsa ang parehong dokumento.

Mag-sign in sa Portal ng Lendistry 
dito: canppa.mylendistry.com/landing

Mahalagang Tala: Hindi ibibigay ang iyong pondo hanggang 
sa makumpleto ito.

The California Nonprofit Performing Arts Grant Program is funded by the State of California and administered by the California Office of the Small Business Advocate (CalOSBA). Nalalapat ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado.
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Call Center
866-759-5320

Lunes-Biyernes
7:00 a.m. – 7:00 p.m. PST

Mga Quick Link:
Pangkalahatang-Ideya ng Programa

Mga Pangangailangan sa Pagiging Kwalipikado
Mga Grant Award: Mga Halaga

Kinakailangang Dokumentasyon
Ang Proseso ng Aplikasyon

Mag-apply bilang Fiscal Sponsor
Mag-apply para sa Iyong Sariling Nonprofit

Ang Proseso ng Pagsusuri
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