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Tổng quan về chương trình
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Mục đích của Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi 
nhuận của California là cung ứng các khoản tài trợ cho các tổ 
chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận đủ điều kiện theo định 
nghĩa của Chương trình nhằm khuyến khích lực lượng lao động 
tiếp tục phát triển.

Các khoản tài trợ cho Chương trình này sẽ được trao trên cơ sở 
ai đến trước sẽ được phục vụ trước với số tiền cụ thể tùy thuộc 
vào tổng doanh thu hàng năm của người nộp đơn trong năm 
tính thuế 2019. 

Số tiền tài trợ được trao theo phần này sẽ chỉ được sử dụng cho 
những việc sau:

1. Chi phí chi trả cho nhân viên, bao gồm chi phí trả lương, trợ 
cấp chăm sóc sức khỏe, nghỉ ốm, nghỉ vì mục đích thăm 
khám y tế hay nghỉ chăm sóc gia đình được trả lương hoặc 
phí bảo hiểm;

2. Các khoản đóng góp hoặc thanh toán cho dịch vụ tính 
lương tập trung;

3. Chi phí tuyển dụng, đào tạo, phát triển và các chi phí khác 
liên quan đến nhân sự; và/hoặc

4. Các chi phí hoạt động hoặc chi trả thiết bị khác cho nhân 
viên.



Định nghĩa
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“Tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận đủ điều kiện” 
nghĩa là tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký theo mục 501(c)(3) 
đáp ứng đủ tiêu chí của một doanh nghiệp nhỏ theo phân mục 

(g) của Mục 12100.82, với tổng doanh thu hàng năm không quá 
hai triệu đô la ($2.000.000). Tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện 
có thể thuộc một trong các mã Hệ thống phân ngành ở Bắc Mỹ 
sau đây, dựa theo báo cáo trên tờ khai thuế của tổ chức:

• 711110 - Công ty rạp hát và Rạp hát có phục vụ bữa tối.
• 711120 - Vũ đoàn.
• 711130 - Nhóm nhạc và Nghệ sĩ.
• 711190 - Các công ty nghệ thuật biểu diễn khác.
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Điều kiện cần thiết
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Bên được tài trợ: Tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận
Tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận phải tối thiểu đáp 
ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp phát 
triển lực lượng lao động theo Chương trình Tài trợ Nghệ thuật 
Biểu diễn Phi lợi nhuận của California:

1. Người nộp đơn phải đáp ứng một trong các điều sau:
i. đáp ứng định nghĩa về “tổ chức nghệ thuật biểu diễn 

phi lợi nhuận đủ điều kiện” theo nguyên tắc của 
Chương trình, nghĩa là Người đăng ký phải đăng ký 
với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận 501c(3) đáp ứng 
tiêu chí của một doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện theo 
phân điểm (g) của Bộ luật Chính phủ California § 
12100.82, có tổng doanh thu hàng năm không quá hai 
triệu đô la (≤ 2.000.000) và thuộc một trong các mã 
Hệ thống phân ngành ở Bắc Mỹ sau đây, dựa trên tờ 
khai thuế của tổ chức:
• 711110 - Công ty rạp hát và Rạp hát có phục vụ 

bữa tối.
• 711120 - Vũ đoàn.
• 711130 - Nhóm nhạc và Nghệ sĩ.
• 711190 - Các công ty nghệ thuật biểu diễn khác; 

hoặc
ii. đóng vai trò là nhà bảo trợ tài chính cho các tổ chức 

đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiểu mục 1(i) ở trên; và

2. Người nộp đơn, hoặc trong trường hợp có nhà bảo trợ tài
chính, thì tổ chức đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của
Người nộp đơn đó đã bắt đầu hoạt động tại tiểu bang trước
ngày 1 tháng 6 năm 2019, được chứng minh bằng các hồ sơ
chính thức của tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận
đủ điều kiện được nộp lên cho Tổng thư ký Tiểu bang
California.
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Số tiền tài trợ sẽ được trao dựa trên tổng doanh thu hàng năm của tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận đủ điều kiện 
hoặc của tổ chức đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của bên được tài trợ, nếu trong trường hợp có nhà bảo trợ tài chính. 

Trao tài trợ: Số tiền
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Mức tài trợ cho các đối tượng đủ điều kiện Tổng doanh thu hàng năm 
trong Năm tính thuế 2019

$25.000 $1.001 - $100.000

$50.000 $100.001 - $1.000.000

$75.000 $1.000.001 - $2.000.000



Tài liệu cần thiết
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Để Lendistry có thể xem xét đơn đăng ký, người nộp đơn 
phải tải lên tất cả các tài liệu cần thiết sau đây:

1. Chứng nhận đăng ký (Tải xuống tại đây);

2. Giấy tờ tùy thân được Chính phủ cấp;

3. Chứng từ miễn thuế (501(c)(3));

4. Chứng nhận tổ chức kinh doanh (ít nhất một trong các mục
sau):

• Điều lệ công ty;
• Điều lệ tổ chức;
• Giấy phép đăng ký kinh doanh;
• Tên doanh nghiệp giả định;

5. Chứng từ thu nhập (chưa điều chỉnh và đã nộp hồ sơ khai
thuế theo mẫu 990 trong năm 2019); và

6. Thỏa thuận của nhà bảo trợ tài chính (nếu có).

Các lưu ý quan trọng khi tải lên tài liệu:
1. Danh sách này không đầy đủ. Lendistry có thể liên hệ với

quý vị qua email, điện thoại và/hoặc tin nhắn (nếu được ủy
quyền) để yêu cầu bổ sung tài liệu cho mục đích xác minh
thông tin quý vị đã gửi trong đơn đăng ký.

2. Tất cả tài liệu đều phải được nộp ở định dạng PDF.

3. Kích thước tệp phải dưới 15 MB.

4. Tên tệp không được chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào
(!@#$%^&*()_+).

5. Vui lòng tải xuống và lưu lại Chứng nhận đăng ký trước khi
điền thông tin.
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https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf


Mẹo đăng ký



Mẹo #1: Xem lại mã NAICS

Người nộp đơn đủ điều kiện phải thuộc một trong các mã Hệ 
thống phân ngành ở Bắc Mỹ sau đây, dựa theo báo cáo trên tờ 
khai thuế của tổ chức:

• 711110 - Công ty rạp hát và Rạp hát có phục vụ bữa tối; 
• 711120 - Vũ đoàn;
• 711130 - Nhóm nhạc và Nghệ sĩ; hoặc
• 711190 - Các công ty nghệ thuật biểu diễn khác.

Để xem lại mã NAICS của mình, quý vị hãy truy cập: 
https://www.naics.com/search/. 

Người nộp đơn, hoặc trong trường hợp có nhà bảo trợ tài chính, 
thì tổ chức được bảo trợ tài chính của Người nộp đơn hiện được 
phân loại với mã Phân loại đối tượng được miễn trừ cấp quốc 
gia (NTEE) có thể sử dụng tài liệu sau để xác định mã NAICS 
nào phù hợp nhất cho doanh nghiệp của họ: CHỈ ĐỊNH MÃ 
NTEE
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https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/VIETNAMESE_CA_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


Mẹo #2: Hãy sử dụng địa chỉ email hợp lệ

Hãy đảm bảo quý vị đang sử dụng địa chỉ email hợp lệ và 
viết đúng chính tả địa chỉ này trong đơn đăng ký. 
• Các bản cập nhật và hướng dẫn bổ sung cho đơn đăng ký sẽ 

được gửi đến địa chỉ email mà quý vị cung cấp. Hệ thống 
của Lendistry không thể nhận dạng một số địa chỉ email 
nhất định nên có thể gây ra sự chậm trễ trong việc trao đổi 
thông tin liên quan đến đơn 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 tổng đài của chúng tôi theo số 866-759-5320 để cập nhật 
lại thông tin.

KHÔNG gửi thêm một đơn đăng ký mới. Việc gửi nhiều đơn 
đăng ký có thể bị xác định là hành động gian lận, dẫn đến việc 
gián đoạn quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị. 

Địa chỉ email không hợp lệ

Hệ thống của chúng tôi sẽ không chấp nhận hoặc nhận dạng 
các địa chỉ email sau:

Địa chỉ email bắt đầu bằng info@
Ví dụ: info@mycompany.com

Địa chỉ email kết thúc bằng @contact.com hoặc 
@noreply.com
Ví dụ: mycompany@contact.com
Ví dụ: mycompany@noreply.com
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Mẹo #3: Chuẩn bị tài liệu của quý vị ở định dạng PDF

Tất cả các tài liệu cần thiết phải được tải lên Cổng thông tin 
ở duy nhất định dạng PDF. Tài liệu phải trình bày rõ ràng, căn 
chỉnh thẳng hàng và không chứa nền gây rối khi tải lên.

Các lưu ý quan trọng khi tải lên tài liệu:
1. Tất cả tài liệu đều phải được nộp ở định dạng PDF (Giấy tờ 

tùy thân do Chính phủ cấp có thể nộp dưới dạng PDF hoặc 
JPEG).

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

(!@#$%^&*()_+).
4. Nếu tệp của quý vị có cài mật khẩu bảo vệ thì quý vị phải 

nhập mật khẩu vào.

Không có máy quét?
Chúng tôi đề xuất tải xuống và sử dụng ứng dụng quét miễn 
phí trên di động.

Mẫu: Tải lên đúng

Mẫu: Tải lên sai

Genius Scan
Apple | Nhấn vào đây để tải
Android | Nhấn vào đây để tải

Adobe Scan
Apple | Nhấn vào đây để tải
Android | Nhấn vào đây để tải

!

Tài liệu được trình bày rõ ràng và căn chỉnh 
thẳng hàng.

1. Tài liệu không được căn chỉnh 
thẳng hàng.

2. Tài liệu được đặt trước cửa sổ (nền 
ảnh gây rối) và nhìn thấy bàn tay.

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


Mẹo #4: Sử dụng Google Chrome

Để việc nộp đơn được thuận lợi, vui lòng sử dụng Google 
Chrome trong suốt quá trình đăng ký. 

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

Nếu quý vị chưa có Google Chrome, hãy tải xuống miễn phí tại 
https://www.google.com/chrome/. 

Trước khi bắt đầu nộp đơn, vui lòng thực hiện như sau trên 
Google Chrome:
1. Xóa bộ nhớ đệm của quý vị
2. Sử dụng chế độ ẩn danh
3. Tắt trình chặn cửa sổ pop-up

Xóa bộ nhớ đệm của quý vị

Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm là thông tin được lưu trữ 
từ một trang web hoặc ứng dụng đã sử dụng trước đó và chủ 
yếu giúp cho quá trình duyệt web nhanh hơn bằng cách tự 
động điền thông tin đã lưu sẵn. Tuy nhiên, dữ liệu được lưu 
trong bộ nhớ đệm cũng có thể bao gồm thông tin chưa được 
cập nhật như mật khẩu cũ hoặc thông tin quý vị đã nhập sai 
trước đó. Điều này có thể khiến quá trình nộp đơn của quý vị 
gặp lỗi, dẫn đến việc đơn đăng ký đó bị đưa vào danh sách 
đen vì nghi ngờ gian lận.

Sử dụng chế độ ẩn danh

Chế độ ẩn danh cho phép quý vị nhập thông tin một cách 
bảo mật và ngăn không cho dữ liệu của quý vị lưu vào bộ nhớ 
đệm.

Tắt trình chặn cửa sổ pop-up

Ứng dụng của chúng tôi bao gồm nhiều thông báo pop-up 
được dùng để xác nhận tính chính xác của thông tin mà quý 
vị cung cấp. Quý vị phải tắt trình chặn cửa sổ pop-up trên 
Google Chrome để xem được những thông báo này.
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https://www.google.com/chrome/


Cách xóa bộ nhớ đệm

Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở góc 
trên bên phải, sau đó chọn “Cài đặt”. 

Bước 2

Đi đến “Quyền riêng tư và Bảo mật”, rồi chọn “Xóa dữ liệu 
duyệt web.”

Bước 3

Chọn “Xóa dữ liệu.”
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Cách sử dụng chế độ ẩn danh

Bước 1

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt 
web, sau đó chọn “Cửa sổ ẩn danh mới.”

Bước 2

Trình duyệt của quý vị sẽ mở một cửa sổ Google Chrome mới. 
Hãy sử dụng chế độ ẩn danh trong suốt quá trình nộp đơn.

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Cách tắt trình chặn cửa sổ pop-up

Bước 1

Mở cửa sổ Google Chrome mới, nhấp vào ba dấu chấm ở góc 
trên bên phải, sau đó chọn “Cài đặt”. 

Bước 2

Đi đến “Quyền riêng tư và Bảo mật”, rồi chọn “Cài đặt 
trang”.

Bước 3

Chọn “Cửa sổ pop-up và liên kết chuyển hướng”. Bấm nút 
để chuyển sang màu xanh dương và trạng thái thay đổi từ 
“Chặn” thành “Cho phép”.

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Quy trình đăng ký



Đối tác của chúng tôi

Các đối tác của Lendistry bao gồm các tổ chức tài chính phát 
triển cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ 
thuật dành cho doanh nghiệp nhỏ để giúp quý vị và doanh 
nghiệp của quý vị thành công.  Các đối tác này bao gồm nhiều 
trung tâm kinh doanh nhỏ được hỗ trợ của Tiểu bang California 
với mục đích ưu tiên mở rộng hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm đối 
tượng kinh doanh chịu nhiều thiệt thòi.

Quý vị có thể liên hệ với một trong những đối tác của chúng tôi 
để được hỗ trợ thêm về nguyên tắc chương trình, việc gửi đơn 
đăng ký, làm quen với Cổng thông tin của Lendistry và nhiều 
nhu cầu khác. Vui lòng chỉ chọn duy nhất một đối tác để 
tránh trường hợp trùng lặp đơn đăng ký. Việc gửi nhiều đơn 
đăng ký có thể bị xác định là hành động gian lận, dẫn đến việc 
gián đoạn quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị. 

Để tìm hiểu thêm về các đối tác của chúng tôi và cách họ có 
thể giúp quý vị đăng ký Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu 
diễn Phi lợi nhuận của California, hãy truy cập

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Nơi nộp đơn đăng ký

Để nộp đơn xin tài trợ, vui lòng truy cập trang web của Chương 
trình tại https://canonprofitperformingarts.com/.

1. Để làm đơn đăng ký mới, hãy chọn “Nộp đơn” trên thanh 
menu. Quý vị sẽ được chuyển hướng đến Cổng thông tin 
đăng ký của Lendistry (xem trang 22 để tham khảo). 

2. Quý vị sẽ có thể truy cập và quản lý đơn đăng ký của mình 
bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “Cổng thông tin của 
Lendistry”.

Trang web của Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi 
lợi nhuận của California cũng chứa nhiều tài liệu khác nhau để 
hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình đăng ký. Tài liệu bao gồm:
• Nguyên tắc Chương trình
• Cẩm nang Hướng dẫn về Chương trình và Cách nộp đơn
• Tải xuống Chứng nhận đăng ký
• Danh sách đối tác và hội thảo trực tuyến
• Số điện thoại và giờ làm việc của tổng đài
• Video theo yêu cầu
• Câu hỏi thường gặp

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Tạo tài khoản trên cổng thông tin

Trước khi có thể nộp đơn đăng ký mới, quý vị cần tạo một tài 
khoản tài khoản trên cổng thông tin của Lendistry. 

Cách tạo tài khoản trên cổng thông tin Lendistry

Bước 1

Nhấp vào “Đăng ký ngay” để tạo tài khoản.

Bước 2

Đăng ký bằng địa chỉ email và số điện thoại của quý vị. Email 
và mật khẩu quý vị đăng ký tại bước này sẽ là thông tin 
đăng nhập của quý vị trên Cổng thông tin, vì vậy quý vị nên 
ghi chú lại thông tin này. Quý vị cũng sẽ cần nhập số điện 
thoại di động thực đang sử dụng trong mục này. 

Bước 3

Một mã xác nhận sẽ được gửi cho quý vị thông qua SMS/Tin 
nhắn, quý vị cần mã này để hoàn tất việc đăng ký tài khoản. 
Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và thông tin mà quý 
vị cung cấp, quý vị sẽ cần nhập mã xác nhận mỗi khi đăng 
nhập vào Cổng thông tin. Có thể phát sinh cước phí nhắn tin 
và dữ liệu di động.

2

Đăng ký email và số 
điện thoại của quý vị.

Chúng tôi đã nhắn mã xác nhận tới +1 555-555-5555

3

Nhập mã xác nhận.

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Chọn đơn đăng ký

Sau khi đã tạo tài khoản trên Cổng thông tin của Lendistry, quý vị 
sẽ được chuyển hướng đến Trang tổng quan của Cổng thông tin 
để chọn đơn đăng ký.

Các tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận đủ điều kiện (xem 
Định nghĩa ở trang 3) có thể tự gửi đơn đăng ký Chương trình Tài 
trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California hoặc thông 
qua nhà bảo trợ tài chính. 
1. Nếu quý vị là nhà bảo trợ tài chính nộp đơn xin tài trợ thay cho 

một tổ chức đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính, hãy chọn 
đơn đăng ký tên “Đăng ký cho một tổ chức phi lợi nhuận 
khác với tư cách là nhà bảo trợ tài chính”.

2. Nếu quý vị là tổ chức đủ điều kiện hoặc là nhà bảo trợ tài 
chính đăng ký cho tổ chức của chính mình, hãy chọn đơn 
đăng ký tên
“Đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận của bản thân”.

Lưu ý quan trọng:
• Nhà bảo trợ tài chính có thể nộp nhiều đơn đăng ký. Tuy nhiên, 

chỉ được phép đăng ký một đơn cho mỗi tổ chức được bảo trợ 
tài chính. Việc gửi nhiều đơn đăng ký cho một tổ chức được 
bảo trợ tài chính có thể bị xác định là hành động là gian lận, 
dẫn đến việc gián đoạn quá trình xem xét đơn đăng ký của 
quý vị. 

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Đăng ký với tư cách là 
nhà bảo trợ tài chính



Mục 1: Thông tin chi tiết của nhân viên 

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Thông tin chi tiết về chủ sở 
hữu

Thông tin doanh nghiệp - 1 Thông tin doanh nghiệp - 2 Nhân khẩu học Các câu hỏi thường gặp về 
việc tiết lộ

Xác minh danh tính Thông tin ngân hàng Tải lên tài liệu Nộp đơn

Thông tin về nhân viên công ty của nhà bảo trợ tài chính
• Tên của nhân viên
• Họ của nhân viên
• Email (Vui lòng sử dụng email mà quý vị đã đăng ký trên Cổng 

thông tin của Lendistry.)
• Địa chỉ cư trú dòng 1 (không nhập địa chỉ hộp thư bưu chính) 
• Địa chỉ cư trú dòng 2 (không nhập địa chỉ hộp thư bưu chính) 
• Thành phố cư trú
• Tiểu bang cư trú
• Mã bưu điện tại nơi cư trú
• Ngày tháng năm sinh của nhân viên
• Số an sinh xã hội hoặc ITIN của nhân viên (SSN hoặc ITIN)1

• Chức danh/Vị trí
• Đối tác giới thiệu2

• Chủng tộc của Người nộp đơn3

• Giới tính3

• Dân tộc của Người nộp đơn3

• Số điện thoại ưu tiên của nhân viên (Vui lòng sử dụng số điện 
thoại di động mà quý vị đã đăng ký trên Cổng thông tin của 
Lendistry.)

• Cho phép cuộc gọi tự động quay số hoặc tin nhắn văn bản4

1Thông tin này được yêu cầu nhằm đảm bảo người nộp đơn không có trong danh sách OFAC.
2Đối tác giới thiệu mà quý vị chọn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị.
3Phản hồi của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị.
4Chọn ô này nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký của mình trong quá trình xem xét qua 
SMS/Tin nhắn.



Mục 2: Thông tin doanh nghiệp 1

Cung cấp thông tin về tổ chức bảo trợ tài chính của quý vị
• Tên doanh nghiệp hợp pháp của nhà bảo trợ tài chính
• Hình thức kinh doanh/"DBA" (nếu có)
• Doanh nghiệp của quý vị có mã số EIN không?

o Nếu có, hãy nhập mã số EIN của quý vị.
• Địa chỉ doanh nghiệp dòng 1 (Vui lòng nhập địa chỉ thực của 

doanh nghiệp)
• Địa chỉ doanh nghiệp dòng 2 (Vui lòng nhập địa chỉ thực của 

doanh nghiệp)
• Thành phố
• Tiểu bang
• Mã bưu điện của doanh nghiệp
• Số điện thoại của doanh nghiệp
• Quý vị là doanh nghiệp phi lợi nhuận hay có lợi nhuận?
• Loại hình chủ thể kinh doanh
• Giấy chứng nhận thành lập
• Ngày thành lập Tổ chức bảo trợ tài chính của quý vị 
• Trang web của doanh nghiệp (nếu có)

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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hữu

Thông tin doanh nghiệp - 1 Thông tin doanh nghiệp - 2 Nhân khẩu học Các câu hỏi thường gặp về 
việc tiết lộ

Xác minh danh tính Thông tin ngân hàng Tải lên tài liệu Nộp đơn



Thông tin chi tiết về chủ sở 
hữu

Thông tin doanh nghiệp - 1 Thông tin doanh nghiệp - 2 Nhân khẩu học Các câu hỏi thường gặp về 
việc tiết lộ

Xác minh danh tính Thông tin ngân hàng Tải lên tài liệu Nộp đơn

Mục 3: Thông tin doanh nghiệp 2

Tổ chức phi lợi nhuận được bảo trợ tài chính (gọi tắt là "Bên 
nhận bảo trợ")
• Tên pháp lý của Tổ chức nhận bảo trợ
• Mã số EIN của Bên nhận bảo trợ
• Ngày thành lập Tổ chức nhận bảo trợ
• Mục đích cấp vốn chính cho Bên nhận bảo trợ
• Số tiền được Bên nhận bảo trợ yêu cầu
• Doanh thu gộp hàng năm trong năm 2019 của Bên nhận 

bảo trợ (số liệu này phải khớp với tờ khai thuế của bên nhận 
bảo trợ)

• Doanh thu gộp hàng năm trong năm 2020 của Bên nhận 
bảo trợ (số liệu này phải khớp với tờ khai thuế của bên nhận 
bảo trợ)

• Khoản tài trợ này có tạo ra việc làm mới cho Bên nhận bảo 
trợ không?

• Số lượng nhân viên toàn thời gian mà Tổ chức nhận bảo trợ 
có trong năm 2020 

• Số lượng nhân viên bán thời gian mà Tổ chức nhận bảo trợ 
có trong năm 2020

• Số lượng công việc toàn thời gian mà Tổ chức nhận bảo trợ 
tạo ra trong năm 2020

• Số lượng công việc được duy trì của Tổ chức nhận bảo trợ 
trong năm 2020

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Thông tin chi tiết về chủ sở 
hữu

Thông tin doanh nghiệp - 1 Thông tin doanh nghiệp - 2 Nhân khẩu học Các câu hỏi thường gặp về 
việc tiết lộ

Xác minh danh tính Thông tin ngân hàng Tải lên tài liệu Nộp đơn

Mục 4: Nhân khẩu học

Cung cấp thông tin về Bên nhận bảo trợ của quý vị
• Cơ sở khách hàng của bên nhận bảo trợ
• Mã NAICS của Bên nhận bảo trợ 
• Chủ sở hữu tổ chức nhận bảo trợ có phải là phụ nữ không?
• Chủ sở hữu tổ chức nhận bảo trợ có phải là cựu chiến binh 

không?
• Chủ sở hữu tổ chức nhận tài trợ có phải là người khuyết tật 

không?
• Tổ chức nhận bảo trợ có phải là tổ chức được nhượng quyền 

thương mại không?
• Tổ chức nhận bảo trợ có nằm ở vùng nông thôn không? 

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Thông tin chi tiết về chủ sở 
hữu

Thông tin doanh nghiệp - 1 Thông tin doanh nghiệp - 2 Nhân khẩu học Các câu hỏi thường gặp về 
việc tiết lộ

Xác minh danh tính Thông tin ngân hàng Tải lên tài liệu Nộp đơn

Mục 5: Các câu hỏi thường gặp về việc tiết lộ

Một số câu hỏi bổ sung giúp xác định tính đủ điều kiện của 
bên nhận bảo trợ (Thông tin này dành cho Bên nhận bảo trợ.)
• Tính từ ngày đăng ký, tổ chức nhận bảo trợ của quý vị có đang mở và hoạt 

động không?
• Bên nhận bảo trợ hoạt động được bao nhiêu tháng vào năm 2020?
• Bên nhận bảo trợ có tuân thủ chặt chẽ luật pháp, quy định, quy tắc và yêu 

cầu hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương không?
• Bên nhận bảo trợ đã đăng ký kinh doanh với Cơ quan Đăng ký Tín thác 

cho Mục đích Từ thiện của Bộ Tư pháp California chưa?
• Bên nhận bảo trợ có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa 

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

• Có bất kỳ nhân viên hoặc thành viên hội đồng quản trị nào của Người nộp 
đơn — hoặc tổ chức đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của Người nộp 
đơn nếu có - trong vòng ba năm trước đó, bị kết tội hoặc có bản án dân sự 
được đưa ra đối nhân viên hoặc thành viên hội đồng đó, hoặc bị phán 
quyết theo bất kỳ hình thức phóng thích hoặc án treo nào (bao gồm cả 
án treo trước khi xét xử), vì (i) phạm tội gian lận hoặc phạm tội hình sự liên 
quan đến việc chiếm đoạt, cố gắng chiếm đoạt hoặc thực hiện một giao 
dịch hoặc hợp đồng (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) công khai 
theo một giao dịch công khai, (ii) vi phạm quy chế chống độc quyền hoặc 
các quy chế thu mua của liên bang hoặc tiểu bang, hoặc (iii) phạm tội 
tham ô, trộm cắp, giả mạo, hối lộ, làm sai lệch hoặc hủy hồ sơ, khai báo 
gian dối, hoặc thu nhận tài sản bị đánh cắp; hoặc (b) bất kỳ nhân viên 
hoặc thành viên hội đồng quản trị nào của Người nộp đơn — hoặc tổ chức 
đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của Người nộp đơn, nếu có - hiện 
đang bị tổ chức chính phủ, (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) truy tố 
hoặc buộc tội hình sự hay dân sự với cáo buộc phạm bất kỳ tội nào được 
liệt kê ở phần (a) ở trên không?
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Mục 6: Xác minh danh tính

Trong phần này, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình qua 
Persona bằng cách tải lên ảnh giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính 
phủ cấp của mình. Quý vị cũng sẽ cần chụp ảnh selfie bằng 
thiết bị có camera trước.

Persona là gì? 
Persona là nền tảng của bên thứ ba được Lendistry sử dụng để 
hỗ trợ quá trình ngăn chặn và giảm thiểu gian lận. Nền tảng 
Persona cho phép Lendistry xác minh danh tính của cá nhân và 
bảo vệ chống giả mạo danh tính bằng cách tự động so sánh 
ảnh selfie của cá nhân đó với ảnh chân dung trên giấy tờ tùy 
thân của họ bằng các phương pháp kiểm tra tổng hợp 3 điểm 
và xác định thực thể sống bằng dữ liệu sinh trắc học.
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Mục 7: Thông tin ngân hàng của Nhà bảo trợ tài chính

Tại sao chúng tôi cần quý vị cung cấp thông tin ngân hàng?
Lendistry sử dụng công nghệ của bên thứ ba (Plaid) để thiết lập 
chuyển khoản ACH bằng cách kết nối tài khoản từ tất cả ngân 
hàng hoặc tổ chức tín dụng tại Hoa Kỳ với ứng dụng như Cổng 
thông tin của Lendistry. Bên thứ ba không chia sẻ thông tin cá 
nhân mà không có sự cho phép của quý vị và không bán hoặc 
cho thuê thông tin 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 thực hiện được nếu định chế ngân 
hàng của quý vị không khả dụng trong hệ thống của bên cung 
cấp. Trong trường hợp này, quý vị có thể xác minh tài khoản 
ngân hàng của mình bằng cách liên hệ với Lendistry theo số 
866-759-5320. 

Tiếp tục với Plaid. Xác định định chế 
ngân hàng của 

quý vị.

Đăng nhập vào tài 
khoản ngân hàng trực 

tuyến của quý vị.

Xác nhận 
quyền.

1 2 3 4
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Mục 8: Tải lên tài liệu

Bước 1 

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

Bước 2

Nếu tệp có mật khẩu bảo vệ, hãy chọn CÓ trong menu thả 
xuống có tiêu đề “Có mật khẩu bảo vệ?” và nhập mật khẩu 
của tệp. Nếu tệp không có mật khẩu bảo vệ, hãy chọn 
KHÔNG.

Bước 3

Trạng thái sẽ thay đổi từ      “Yêu cầu” 
thành “Đã gửi”.

Bước 4

Lặp lại các bước trên cho đến khi tải lên thành công tất cả tài 
liệu. 

Chọn CÓ nếu tệp có mật 
khẩu bảo vệ.

Chọn KHÔNG nếu tệp 
không có mật khẩu 

bảo vệ.
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Mục 9: Xem lại trước khi nộp đơn đăng ký

Trước khi gửi đơn đăng ký, quý vị có thể xem lại câu trả lời của 
mình. Quý vị phải hoàn thành tất cả các mục của đơn đăng ký 
trước khi gửi. Bao gồm:
• Điền vào tất cả các ô nhập dữ liệu trong đơn đăng ký;
• Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết; 
• Xác minh tài khoản ngân hàng của quý vị; và
• Xác minh danh tính.

Xem lại đơn đăng ký
1. Nếu quý vị cần chỉnh sửa đơn đăng ký của mình, hãy nhấp 

vào “Tôi cần chỉnh sửa” và sửa bất kỳ lỗi nào quý vị muốn.
2. Đọc Điều khoản và Điều kiện rồi nhấp vào ô đồng ý.
3. Nếu quý vị muốn xem lại và gửi đơn đăng ký của mình vào 

thời điểm khác, hãy nhấp vào “Lưu và Quay Lại Sau”.  Quý 
vị có thể đăng nhập vào Cổng thông tin bất kỳ lúc nào để 
quản lý đơn đăng ký của mình. Trong Cổng thông tin, quý vị 
sẽ có thể hoàn thành đơn đăng ký của mình, tải lên tài liệu, 
liên kết thông tin ngân hàng cũng như kiểm tra các cập 
nhật trạng thái.

4. Sau khi quý vị đã xem lại đơn đăng ký và xác nhận rằng tất 
cả thông tin quý vị cung cấp là chính xác, hãy nhấp vào 
“Gửi” để gửi đơn đăng ký. Sau khi đã gửi đơn đăng ký, quý vị 
sẽ KHÔNG thể chỉnh sửa câu trả lời của mình.
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Nộp đơn đăng ký

Quý vị sẽ nhận được một email từ noreply@lendistry.com xác 
nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của quý vị. 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 ủy quyền) 
để xác minh thông tin quý vị đã gửi. Lendistry sẵn sàng hỗ trợ 
để quý vị nắm rõ thông tin doanh nghiệp nào là cần thiết và 
cách để tải lên tài liệu.

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

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

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
30

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


Đăng ký cho tổ chức phi lợi 
nhuận của bản thân



Mục 1: Thông tin chi tiết của nhân viên 

Thông tin về nhân viên công ty
• Tên của nhân viên
• Họ của nhân viên
• Email (Vui lòng sử dụng email mà quý vị đã đăng ký trên Cổng 

thông tin của Lendistry.)
• Địa chỉ cư trú dòng 1 (không nhập địa chỉ hộp thư bưu chính) 
• Địa chỉ cư trú dòng 2 (không nhập địa chỉ hộp thư bưu chính) 
• Thành phố cư trú
• Tiểu bang cư trú
• Mã bưu điện tại nơi cư trú
• Ngày tháng năm sinh của nhân viên
• Số an sinh xã hội hoặc ITIN của nhân viên (SSN hoặc ITIN)1

• Chức danh/Vị trí
• Đối tác giới thiệu2

• Chủng tộc của Người nộp đơn3

• Giới tính3

• Dân tộc của Người nộp đơn3

• Số điện thoại ưu tiên của nhân viên (Vui lòng sử dụng số điện 
thoại di động mà quý vị đã đăng ký trên Cổng thông tin của 
Lendistry.)

• Cho phép cuộc gọi tự động quay số hoặc tin nhắn văn bản4

1Thông tin này được yêu cầu nhằm đảm bảo người nộp đơn không có trong danh sách OFAC.
2Đối tác giới thiệu mà quý vị chọn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị.
3Phản hồi của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xem xét đơn đăng ký của quý vị.
4Chọn ô này nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký của mình trong quá trình xem xét qua 
SMS/Tin nhắn.
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Mục 2: Thông tin doanh nghiệp 1

Cung cấp thông tin về tổ chức của quý vị
• Tên kinh doanh hợp pháp
• Hình thức kinh doanh/"DBA" (nếu có)
• Doanh nghiệp của quý vị có mã số EIN không?

o Nếu có, hãy nhập mã số EIN của quý vị.
• Địa chỉ doanh nghiệp dòng 1 (Vui lòng nhập địa chỉ thực của 

doanh nghiệp)
• Địa chỉ doanh nghiệp dòng 2 (Vui lòng nhập địa chỉ thực của 

doanh nghiệp)
• Thành phố
• Tiểu bang
• Mã bưu điện của doanh nghiệp
• Số điện thoại của doanh nghiệp
• Quý vị là doanh nghiệp phi lợi nhuận hay có lợi nhuận?
• Loại hình chủ thể kinh doanh
• Giấy chứng nhận thành lập
• Ngày thành lập Tổ chức bảo trợ tài chính của quý vị 
• Trang web của doanh nghiệp (nếu có)
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Mục 3: Thông tin doanh nghiệp 2

Chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị?
• Mục đích chính của khoản tài trợ
• Số tiền được yêu cầu
• Doanh thu gộp hàng năm trong năm 2019 (số liệu này phải 

khớp với tờ khai thuế của quý vị)
• Doanh thu gộp hàng năm trong năm 2020 (số liệu này phải 

khớp với tờ khai thuế của quý vị)
• Khoản tài trợ này có tạo ra việc làm mới không?
• Số lượng nhân viên toàn thời gian mà doanh nghiệp của quý 

vị có trong năm 2020
• Số lượng nhân viên bán thời gian mà doanh nghiệp của quý 

vị có trong năm 2020 
• Số lượng công việc mà doanh nghiệp của quý vị tạo ra trong 

năm 2020
• Số lượng công việc mà doanh nghiệp của quý vị duy trì 

trong năm 2020
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Mục 4: Nhân khẩu học

Cung cấp thông tin về công ty của quý vị
• Cơ sở khách hàng của quý vị
• Mã NAICS
• Chủ sở hữu có phải là phụ nữ không?
• Chủ sở hữu có phải là cựu chiến binh không? 
• Chủ sở hữu có phải là người khuyết tật không? 
• Có nhượng quyền thương mại không? 
• Có nằm ở khu vực nông thôn không?
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Mục 5: Các câu hỏi thường gặp về việc tiết lộ

Một số câu hỏi bổ sung giúp xác định tính đủ điều kiện của quý vị 
• Tính từ ngày đăng ký, doanh nghiệp của quý vị có đang mở và hoạt động 

không?
• Quý vị đã hoạt động được bao nhiêu tháng vào năm 2020?
• Quý vị có tuân thủ chặt chẽ luật pháp, quy định, quy tắc và yêu cầu hiện 

hành của liên bang, tiểu bang và địa phương không?
• Quý vị đã đăng ký kinh doanh với Cơ quan Đăng ký Tín thác cho Mục đích 

Từ thiện của Bộ Tư pháp California chưa? 
• Quý vị có nợ bất kỳ khoản thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào 

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

• “(a) Có bất kỳ nhân viên hoặc thành viên hội đồng quản trị nào của Người 
nộp đơn — hoặc tổ chức đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của Người 
nộp đơn nếu có - trong vòng ba năm trước đó, bị kết tội hoặc có bản án 
dân sự được đưa ra đối nhân viên hoặc thành viên hội đồng đó, hoặc bị 
phán quyết theo bất kỳ hình thức phóng thích hoặc án treo nào (bao gồm 
cả án treo trước khi xét xử), vì (i) phạm tội gian lận hoặc phạm tội hình sự 
liên quan đến việc chiếm đoạt, cố gắng chiếm đoạt hoặc thực hiện một 
giao dịch hoặc hợp đồng (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) công 
khai theo một giao dịch công khai, (ii) vi phạm quy chế chống độc quyền 
hoặc các quy chế thu mua của liên bang hoặc tiểu bang, hoặc (iii) phạm 
tội tham ô, trộm cắp, giả mạo, hối lộ, làm sai lệch hoặc hủy hồ sơ, khai báo 
gian dối, hoặc thu nhận tài sản bị đánh cắp; hoặc (b) bất kỳ nhân viên 
hoặc thành viên hội đồng quản trị nào của Người nộp đơn — hoặc tổ chức 
đủ điều kiện, được bảo trợ tài chính của Người nộp đơn, nếu có - hiện 
đang bị tổ chức chính phủ, (liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) truy tố 
hoặc buộc tội hình sự hay dân sự với cáo buộc phạm bất kỳ tội nào được 
liệt kê ở phần (a) ở trên không?”
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Mục 6: Xác minh danh tính

Trong phần này, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình qua 
Persona bằng cách tải lên ảnh giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính 
phủ cấp của mình. Quý vị cũng sẽ cần chụp ảnh selfie bằng 
thiết bị có camera trước.

Persona là gì? 
Persona là nền tảng của bên thứ ba được Lendistry sử dụng để 
hỗ trợ quá trình ngăn chặn và giảm thiểu gian lận. Nền tảng 
Persona cho phép Lendistry xác minh danh tính của cá nhân và 
bảo vệ chống giả mạo danh tính bằng cách tự động so sánh 
ảnh selfie của cá nhân đó với ảnh chân dung trên giấy tờ tùy 
thân của họ bằng các phương pháp kiểm tra tổng hợp 3 điểm 
và xác định thực thể sống bằng dữ liệu sinh trắc học.
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Mục 7: Thông tin ngân hàng

Tại sao chúng tôi cần quý vị cung cấp thông tin ngân hàng?
Lendistry sử dụng công nghệ của bên thứ ba (Plaid) để thiết lập 
chuyển khoản ACH bằng cách kết nối tài khoản từ tất cả ngân 
hàng hoặc tổ chức tín dụng tại Hoa Kỳ với ứng dụng như Cổng 
thông tin của Lendistry. Bên thứ ba không chia sẻ thông tin cá 
nhân mà không có sự cho phép của quý vị và không bán hoặc 
cho thuê thông tin 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 thực hiện được nếu định chế ngân 
hàng của quý vị không khả dụng trong hệ thống của bên cung 
cấp. Trong trường hợp này, quý vị có thể xác minh tài khoản 
ngân hàng của mình bằng cách liên hệ với Lendistry theo số 
866-759-5320. 

Tiếp tục với Plaid. Xác định định chế 
ngân hàng của 

quý vị.

Đăng nhập vào tài 
khoản ngân hàng trực 

tuyến của quý vị.

Xác nhận 
quyền.

1 2 3 4
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Mục 8: Tải lên tài liệu

Bước 1 

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

Bước 2

Nếu tệp có mật khẩu bảo vệ, hãy chọn CÓ trong menu thả 
xuống có tiêu đề “Có mật khẩu bảo vệ?” và nhập mật khẩu 
của tệp. Nếu tệp không có mật khẩu bảo vệ, hãy chọn 
KHÔNG.

Bước 3

Trạng thái sẽ thay đổi từ      “Yêu cầu” 
thành “Đã gửi”.

Bước 4

Lặp lại các bước trên cho đến khi tải lên thành công tất cả tài 
liệu. 

Chọn CÓ nếu tệp có mật 
khẩu bảo vệ.

Chọn KHÔNG nếu tệp 
không có mật khẩu 

bảo vệ.
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Mục 9: Xem lại trước khi nộp đơn đăng ký

Trước khi gửi đơn đăng ký, quý vị có thể xem lại câu trả lời của 
mình. Quý vị phải hoàn thành tất cả các mục của đơn đăng ký 
trước khi gửi. Bao gồm:
• Điền vào tất cả các ô nhập dữ liệu trong đơn đăng ký;
• Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết; 
• Xác minh tài khoản ngân hàng của quý vị; và
• Xác minh danh tính.

Xem lại đơn đăng ký
1. Nếu quý vị cần chỉnh sửa đơn đăng ký của mình, hãy nhấp 

vào “Tôi cần chỉnh sửa” và sửa bất kỳ lỗi nào quý vị muốn.
2. Đọc Điều khoản và Điều kiện rồi nhấp vào ô đồng ý.
3. Nếu quý vị muốn xem lại và gửi đơn đăng ký của mình vào 

thời điểm khác, hãy nhấp vào “Lưu và Quay Lại Sau”.  Quý 
vị có thể đăng nhập vào Cổng thông tin bất kỳ lúc nào để 
quản lý đơn đăng ký của mình. Trong Cổng thông tin, quý vị 
sẽ có thể hoàn thành đơn đăng ký của mình, tải lên tài liệu, 
liên kết thông tin ngân hàng cũng như kiểm tra các cập 
nhật trạng thái.

4. Sau khi quý vị đã xem lại đơn đăng ký và xác nhận rằng tất 
cả thông tin quý vị cung cấp là chính xác, hãy nhấp vào 
“Gửi” để gửi đơn đăng ký. Sau khi đã gửi đơn đăng ký, quý vị 
sẽ KHÔNG thể chỉnh sửa câu trả lời của mình.
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Nộp đơn đăng ký

Quý vị sẽ nhận được một email từ noreply@lendistry.com xác 
nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký của quý vị. 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 ủy quyền) 
để xác minh thông tin quý vị đã gửi. Lendistry sẵn sàng hỗ trợ 
để quý vị nắm rõ thông tin doanh nghiệp nào là cần thiết và 
cách để tải lên tài liệu.

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

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

Chương trình Tài trợ Nghệ thuật Biểu diễn Phi lợi nhuận của California được Tiểu bang California tài trợ và được Văn phòng Ủng hộ Doanh nghiệp Nhỏ của California (CalOSBA) quản lý. Áp dụng theo tiêu chí đủ điều kiện.
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Quy trình xem xét

Làm cách nào để biết tôi có được cấp tài trợ hay không?
Quy trình đăng ký chương trình này bao gồm nhiều giai đoạn 
xác nhận. Trước tiên, quý vị phải đáp ứng các điều kiện cần thiết 
tối thiểu của chương trình để được xem xét nhận trợ cấp. Lưu ý 
quan trọng: Việc đáp ứng các điều kiện cần thiết tối thiểu 
không đảm bảo việc quý vị được nhận tài trợ.

Khi quý vị được xác định là đủ điều kiện đăng ký chương trình 
này thì 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 tài trợ. Trong quá trình xác thực này, quý vị sẽ được yêu 
cầu xác nhận một số thông tin trực tiếp qua điện thoại.
Thành viên trong đội ngũ 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 thông báo kết quả là chấp thuận hay bị từ 
chối tài trợ từ Lendistry.

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của tôi?
Quý vị có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình tất cứ lúc 
nào bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry bằng 
tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại di động mà quý vị đã 
đăng ký. Sau khi đăng nhập, trạng thái sẽ xuất hiện trên trang 
tổng quan.

Đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry tại đây:
canppa.mylendistry.com/landing

Các tài liệu và thông tin ngân hàng của tôi đã được xác thực 
đầy đủ và tôi đã được phê duyệt cấp tiền tài trợ. Khi nào tôi sẽ 
nhận được tài trợ?
Sau khi đơn đăng ký của quý vị đã được xác thực đầy đủ và được 
phê duyệt cấp tiền tài trợ, thỏa thuận người nhận tài trợ và biểu 
mẫu W-9 sẽ được cung cấp cho quý vị dưới dạng Tài liệu 
DocuSign trên Cổng thông tin của Lendistry. Vui lòng đăng nhập 
và làm theo hướng dẫn từ DocuSign để ký nháy, ký tên và ghi 
ngày tháng vào cả hai loại tài liệu.

Đăng nhập vào Cổng thông tin của Lendistry tại đây: 
canppa.mylendistry.com/landing

Lưu ý quan trọng: Khoản tài trợ của quý vị chỉ được giải ngân 
sau khi quý vị hoàn tất bước này.
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Tổng đài
866-759-5320

Từ thứ Hai đến thứ Sáu
7:00 AM – 7:00 PM PST

Truy cập nhanh:
Tổng quan về chương trình

Điều kiện cần thiết
Trao tài trợ: Số tiền

Tài liệu cần thiết
Quy trình đăng ký

Đăng ký với tư cách là nhà bảo trợ tài chính
Đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận của bản thân

Quy trình xem xét
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