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GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Susuportahan ng Gawad Programa ng mga Lugar sa California 
("Programa") ang angkop na independiyenteng mga lugar para sa 
live event na naapektuhan ng COVID-19 upang suportahan ang 
kanilang patuloy na operasyon.

GAWAD KALOOB
Ang mga gawad na ipinagkaloob sa ilalim ng Programang ito ay dapat 
na sa isang halaga na katumbas ng mas mababa ng dalawang daan 
at limampung libong dolyar ($250,000) o 20 porsiyento (20%) ng 
kabuuang kita ng aplikante sa California para sa taong 2019 na 
napapatawan ng buwis.

PRIYORIDAD NG PROGAMA
Ibabatay ang priyoridad sa mga sumusunod na pamantayan sa lawak 
na pinapayagan sa ilalim ng mga batas ng pantay na proteksyon ng 
estado at pederal:
Ang mga gawad sa mga angkop na independiyenteng mga live na 
event ay dapat bigyang-priyoridad sa dokumentadong porsiyento ng 
pagbaba ng kabuuang kita na batay sa isang panahon ng pag-uulat na 
naghahambing sa mga kabuuang kinita ng California sa Q2, Q3, at Q4 
ng 2020 at ang mga kabuuang kinita ng California sa Q2, Q3, at Q4 ng 
2019.

ANG PROSESO NG APLIKASYON
• Dapat kumpletuhin ng mga kuwalipikadong independiyenteng 

aplikante ng live na event ang isang bago at hiwalay na aplikasyon 
para sa mga gawad na inilalaan sa ilalim ng programang ito kahit 
na sila ay nakapagsumite na ng aplikasyon para sa COVID-19 na 
Programa ng Pagbibigay ng Tulong sa Maliit na Negosyo sa 
California na itinatag sa Seksiyon 12100.83 ng Kodigo ng 
Pamahalaan ng California.

• Kung ang isang kuwalipikadong independiyenteng aplikante ng live 
na event ay pinagkalooban ng gawad sa ilalim ng COVID-19 na 
Programa ng Pagbibigay ng Tulong sa Maliit na Negosyo sa 
California na itinatag sa Seksiyon 12100.83 ng Kodigo ng 
Pamahalaan ng California, ang halaga ng gawad na iyon ay 
ibabawas mula sa halaga ng gawad na ipinagkaloob sa ilalim ng 
programang ito. Kung ang halaga ng gawad na ipinagkaloob sa 
ilalim ng Seksiyon 12100.83 ng Kodigo ng Pamahalaan ng 
California ay mas malaki kaysa sa halagang ipinagkaloob sa ilalim 
ng programang ito, ang angkop na independiyenteng live na event 
ay hindi makatatanggap ng isang gawad sa ilalim ng programang 
ito at walang halaga ang dapat ibawas.

Pangkalahatang-ideya ng Programa

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.
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Para sa mga layunin ng Programang ito, ang "angkop na lugar” ay 
nangangahulugang isang lugar na may mga sumusunod na katangian:

1. Isang tiyak na espasyo para sa pagtatanghal at para sa madla.

2. Mga kagamitan sa paghahalo ng tunog, isang public address 
system, at isang lighting rig.

3. Nakikipag-ugnayan sa isa o higit pang mga indibidwal upang 
gampanan ang hindi bababa sa dalawa sa mga sumusunod na 
tungkulin:

• Isang sound engineer.
• Isang booker.
• Isang tagapagtaguyod.
• Isang tagapamahala ng entablado.
• Tauhan ng seguridad.
• Isang tagapamahala ng box office.

4. Isa sa tatlong entidad, lokasyon, o prangkisa na may pinakamataas 
na kabuuang kita na nauugnay sa aplikante.

5. Para sa isang lugar na pagmamay-ari o pinangangasiwaan ng 
walang-patubong entidad na nagsasagawa ng mga libreng event, 
ang mga event ay ginawa at pangunahing pinamamahalaan ng 
mga bayad na empleyado, hindi ng mga boluntaryo.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Mga Kahulugan: "angkop na lugar"
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Para sa mga layunin ng programang ito, ang "angkop na 
independiyenteng live na event” ay nangangahulugang isang entidad 
na nakatutugon sa lahat ng mga sumusunod:

1. Nag-iisang may-ari, C-korporasyon, S-korporasyon, kooperatiba, 
kompanyang limitado ang pananagutan, pakikipagsosyo, 
limitadong pakikipagsosyo, o isang rehistradong 501(c)(3) walang-
patubong entidad na nakatutugon sa pamantayang tinukoy sa 
mga subparagraph (B) hanggang (F) kasama ang talata (1) ng 
subdibisyon (g) ng Seksiyon 12100.82 ng Kodigo ng Pamahalaan 
ng California.

2. Nasa alinman sa mga sumusunod na North American Industry 
Classification System (NAICS) o mga code ng National Taxonomy of 
Exempt Entities (NTEE), kasama ang:

• 512131 - Mga Teatrong Pampelikula (maliban sa mga Drive-In).
• 512132 - Mga Teatrong Pampelikula na Drive-In.

o Isang entidad na kuwalipikado sa ilalim ng sugnay na ito 
ay dapat na isang tunay na teatrong pampelikula na 
drive-in. Para sa mga layunin ng sugnay na ito, ang ibig 
sabihin ng "tunay na teatrong pampelikula na drive-in" 
ay isang permanente na itinayong komersiyal na 
teatrong pampelikula na drive-in kung saan ang 
pangunahing layunin ng pag-aari ay ang panlabas na 
eksibisyon ng mga pelikula para sa mga patron na nasa 
loob ng mga sasakyan gamit ang propesyonal na digital 
projector na nakatutugon sa Digital Cinema Initiatives 
(DCI) o 35mm o 70mm na film.

• 7111 - Samahan sa Sining ng Pagtatanghal.
• 711110 - Mga Samahan sa Teatro at Teatrong Kainan.
• 711120 - Mga Samahan sa Pagsayaw.
• 711130 - Mga Grupo sa Musika at Alagad ng Sining.
• 711211 – Mga Koponan at Samahan ng Isport.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.

Mga Kahulugan: "angkop na independiyenteng live na event"
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• 7113 - Mga Tagapagtaguyod ng Sining ng Pagtatanghal, 
Isport, at Katulad na Mga Event.

• 711310 - Mga Tagapagtaguyod ng Sining ng Pagtatanghal, 
Isport, at Katulad na mga Event na may mga Pasilidad.

• 711320 - Mga Tagapagtaguyod ng Sining ng Pagtatanghal, 
Isport, at Katulad na mga Event na walang Pasilidad.

• 7139 – Iba pang Mga Industriya ng Kasiyahan at Paglilibang.
• 713990 – Lahat ng Iba Pang Kasiyahan at Paglilibang.
• 722410 – Mga Lugar ng Inuman (Mga Inuming De-alkohol).
• 722511 – Kumpleto-sa-Serbisyong mga Restawran.

• A20 – Mga Sining, Organisasyong Kultural - Maraming-
gamit.

• A23 – Kultural, Etnikong Kamalayan.
• A25 – Edukasyon sa Sining.
• A50 – Mga Museo.
• A54 – Mga Museo ng Kasaysayan.
• A56 – Likas na Kasaysayan, Mga Museo ng Likas na Agham.
• A60 – Mga Organisasyon sa Sining ng Pagtatanghal.
• A61 – Mga Sentro sa Sining ng Pagtatanghal.
• A62 – Sayaw.
• A63 – Ballet.
• A65 – Teatro.
• A68 – Musika.
• A69 – Mga Orkestra ng Symphony.
• A6A – Opera.
• A6B – Pag–awit, Koro.
• A6C – Mga Grupo ng Musika, Banda, Ensemble.
• A90 – Mga Organisasyon at Aktibidad ng Serbisyo sa Sining.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.

Mga Kahulugan: "angkop na independiyenteng live na event"
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3. Ay alinman sa mga sumusunod:
• Isang indibidwal o entidad na nakatutugon sa parehong mga 

sumusunod na pamantayan:
o Bilang pangunahing aktibidad sa negosyo, nag-oorganisa, nagtataguyod, 

gumagawa, namamahala, o nagho-host ng mga live na konsiyerto, mga palabas 
sa komedya, mga produksiyong pang-teatro, o iba pang mga event sa 
pamamagitan ng mga artistang gumaganap sa isang angkop na lugar kung saan 
ang parehong mga sumusunod ay nagaganap: (a) mayroong cover charge sa 
pamamagitan ng pagtitiket o bayad sa pagpasok sa harap ng pinto; at (b) 
binabayaran ang mga gumaganap.

o Hindi bababa sa 70 porsiyento ng kinita ng indibidwal o entidad ay nabuo sa 
pamamagitan ng mga cover charge o pagbebenta ng tiket, mga bayarin sa 
produksiyon o mga reimbursement sa produksiyon, o pagbebenta sa event ng 
mga inumin, pagkain, o paninda.

• Ang isang indibidwal o entidad, bilang pangunahing aktibidad sa 
negosyo, ay ginagawang available ang mga tiket sa mga event para 
mabili ng publiko sa karaniwang hindi bababa sa 30 araw bago ang 
petsa ng event, na dapat makatugon sa parehong mga sumusunod:
o Bilang pangunahing aktibidad sa negosyo, nag-oorganisa, nagtataguyod, 

gumagawa, namamahala, o nagho-host ng mga live na konsiyerto, mga palabas 
sa komedya, mga produksiyong pang-teatro, o iba pang mga event sa 
pamamagitan ng mga artistang gumaganap sa isang angkop na lugar kung saan 
ang parehong mga sumusunod ay nagaganap: (a) mayroong cover charge sa 
pamamagitan ng pagtitiket o bayad sa pagpasok sa harap ng pinto; at (b) 
binabayaran ang mga gumaganap.

o Ang mga gumaganap ay binabayaran sa halagang nakabatay sa isang 
porsiyento ng mga pinagbilhan, isang garantiyang nakasulat o karaniwang 
kontrata, o isa pang pormal na kasunduan na kapaki-pakinabang sa bawat 
panig.

• Isang indibidwal o entidad na nakatutugon sa parehong mga 
sumusunod na pamantayan:
o Bilang pangunahing aktibidad sa negosyo, nag-oorganisa, nagtataguyod, 

gumagawa, namamahala, o nagho-host ng mga live na event sa isport sa 
isang angkop na lugar kung saan ang parehong mga sumusunod ay 
nagaganap: (a) mayroong cover charge sa pamamagitan ng pagtitiket o 
bayad sa pagpasok sa harap ng pinto; at (b) binabayaran ang mga 
gumaganap.

o Hindi bababa sa 70 porsiyento ng kinita ng indibidwal o entidad ay 
nabuo sa pamamagitan ng mga cover charge o pagbebenta ng tiket, mga 
bayarin sa produksiyon o mga reimbursement sa produksiyon, o 
pagbebenta sa event ng mga inumin, pagkain, o paninda.

o Ang indibidwal o entidad ay hindi isang pangunahing liga o propesyonal 
na mga koponan o samahan ng isport, at hindi pag-aari ng isang 
pangunahing liga o propesyonal na mga koponan o samahan ng isport.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Mga Kahulugan: "angkop na independiyenteng live na event"
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• Mga negosyong walang pisikal na presensiya sa estado at walang 
punong-tanggapan sa estado.

• Mga negosyong pangunahing nakikibahagi sa mga aktibidad na 
pampulitika o pangangampanya, kahit na ang entidad ay 
nakarehistro bilang isang 501(c)(3), 501(c)(6), o 501(c)(19).

• Mga pasibong negosyo, kompanya ng pamumuhunan, at mga 
namumuhunan na naghain ng Iskedyul E sa kanilang mga tax 
return.

• Mga institusyong pampinansyal o negosyong pangunahing 
nakikibahagi sa negosyo ng pagpapautang, gaya ng mga bangko, 
kompanyang tagatustos, at mga kompanya ng factoring.

• Mga negosyong nakikibahagi sa anumang aktibidad na labag sa 
batas sa ilalim ng pederal, estado, o lokal na batas.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Sa kabila ng tatlong naunang pahina, ang “angkop na 
independiyenteng live na event” ay dapat hindi magsama ng mga 
entidad na nakatutugon sa alinman sa mga sumusunod:

• Isang pampublikong korporasyon na pangkalakalan, o karamihan 
ay pag-aari at kontrolado ng isang pampublikong korporasyon na 
pangkalakalan.

• Nagmamay-ari o nagpapatakbo ng mga entidad sa higit sa limang 
estado o sa ibang bansa, o pagmamay-ari ng isang entidad na 
nagmamay-ari o nagpapatakbo ng mga entidad sa higit sa limang 
estado o sa ibang bansa.

• Nakakakuha ng mas mababa sa 75 porsiyento ng kabuuang kinita 
nito sa California.

• Nagpapakita ng porsiyento ng pagbaba ng kabuuang kita sa 
California na mas mababa sa 30 porsiyento, batay sa isang 
panahon ng pag-uulat na naghahambing sa Q2, Q3, at Q4 ng 
2020, kumpara sa Q2, Q3, at Q4 ng 2019.

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.

Mga Hindi Karapat-dapat na Negosyo
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• Mga kaakibat na kompanya, ayon sa pagbibigay-kahulugan sa 
Seksiyon 121.103 ng Titulo 13 ng Kodigo ng Mga Regulasyong 
Pederal.

• Iba pang mga negosyong tinutukoy ng California Office of the 
Small Business Advocate (CalOSBA), na naaayon sa mga 
limitasyon at pagbubukod na itinakda sa mga nakaraang COVID-
19 na Programa ng Pagbibigay ng Tulong.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

• Mga negosyong naghihigpit sa pagtangkilik sa anumang dahilan 
maliban sa kapasidad.

• Mga negosyong sapalaran.

• Mga negosyong may sinumang may-ari ng higit sa 10 porsiyento 
ng interes sa equity dito na nakatutugon sa isa o higit pa sa mga 
sumusunod na pamantayan:
i. Sa loob ng naunang tatlong taon, ang may-ari ay nahatulan ng o 

nagsagawa ng hatol-sibil laban sa may-ari, o nagkaroon ng anumang 
anyo ng paglaya o probasyon, kabilang ang probasyon bago ang 
paghatol, para sa panloloko o paggawa ng krimen kaugnay ng 
pagkakaroon, pagtatangka na magkaroon, o pagsasagawa ng 
pederal, pang-estado, o lokal na pampublikong transaksiyon o 
kontrata sa ilalim ng pampublikong transaksiyon, paglabag sa mga 
pederal o pang-estadong batas sa anti-trust o procurement, o 
paglustay, pagnanakaw, pamemeke, panunuhol, panghuhuwad o 
pagninira ng mga talaan, paggawa ng mga maling pahayag, o 
pagtanggap ng nakaw na pag-aari.

ii. Ang may-ari ay kasalukuyang kinasuhan para sa o kung hindi man ay 
papatawan ng kriminal o sibil ng isang entidad ng pederal, estado, o 
lokal na pamahalaan, na may nagawang alinman sa mga 
pagkakasala na binanggit sa sugnay (i).

Mga Hindi Karapat-dapat na Negosyo
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Ang mga salaping tulong na iginawad sa ilalim ng seksiyong ito ay 
gagamitin lang para gastusin na bunga ng COVID-19 na pandemya at 
mga kaugnay na paghihigpit sa kalusugan at kaligtasan, o mga 
pagkaantala sa negosyo o pagsasara na natamo bilang resulta ng 
COVID-19 na pandemya, kabilang ang mga sumusunod:

• Mga gastusin ng empleyado, kabilang ang mga sahod, mga 
benepisyo ng pangangalagang pangkalusugan, bayad sa 
pagkakasakit, medikal, o pampamilya na leave, at mga premium sa 
seguro.

• Puhunan at overhead, kabilang ang renta, mga utility, mortgage 
principal, at mga pagbabayad ng interes, ngunit hindi kasama ang 
mga paunang bayad sa mortgage, at mga obligasyon sa utang, 
kabilang ang principal at interes, na natamo bago ang Marso 1, 
2020.

• Mga gastusin na nauugnay sa muling pagbubukas ng mga 
operasyon ng negosyo pagkatapos na ganap o bahagyang 
pagsasara dahil sa ipinag-utos ng estado sa COVID-19 na mga 
paghihigpit sa kalusugan at kaligtasan at mga pagsasara ng 
negosyo.

• Mga gastusin na nauugnay sa pagsunod sa mga pederal, estado, o 
lokal na alituntunin ng COVID-19 para sa muling pagbubukas na 
may mga kinakailangang protocol sa kaligtasan, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa, kagamitan, mga harang na plexiglass, 
kainan sa labas, mga supply ng personal protective equipment 
(PPE), pagsubok, at mga gastos sa pagsasanay ng empleyado.

• Anumang iba pang mga gastusin na nauugnay sa COVID-19 na 
hindi pa nasasaklawan sa pamamagitan ng mga gawad, 
matatawarang mga pautang, o iba pang tulong sa pamamagitan 
ng mga programang pederal, estado, lalawigan, o lungsod.

• Anumang iba pang mga gastusin na nauugnay sa COVID-19 na 
hindi mga gastos sa kayamanang pantao para sa bahagi ng estado 
ng Medicaid, mga bonus ng empleyado, bayad sa pagtanggal ng 
trabaho, mga buwis, mga legal na kasunduan, mga personal na 
gastos, o iba pang mga gastos na hindi nauugnay sa mga epekto 
ng COVID-19, mga pag-aayos mula sa mga pinsalang sakop ng 
seguro, o reimbursement sa mga donor para sa mga donasyong 
bagay o serbisyo.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Mga Angkop na Paggamit ng mga Pondo
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Lahat ng mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan at dapat i-
upload sa Portal:

1. Sertipikasyon ng Aplikante (PDF)
Nakumpleto at nilagdaan para patunayan sa sarili ang pagiging 
totoo at katumpakan ng impormasyong ibibigay mo sa web na 
application at mga sumusuportang dokumento.

2. Pananalapi sa Negosyo (PDF)
• Lahat ng mga pahina ng mga tax return ng pederal sa 2019 

na negosyo
• Lahat ng mga pahina ng mga tax return ng California sa 

2019 na negosyo
• Lahat ng mga pahina ng mga tax return ng pederal sa 2020 

na negosyo
• Lahat ng mga pahina ng mga tax return ng California sa 

2020 na negosyo

3. ID na Inisyu ng Pamahalaan (PDF o JPEG)
Lisensya sa Pagmamaneho o Pasaporte (Hindi tatanggapin ang 
mga Expired na ID)

4. Mga Pansamantalang Pahayag sa Pananalapi (PDF)
• Mga pansamantalang pahayag sa pananalapi na 

sumasaklaw sa Q2, Q3 & Q4 para sa 2019
• Mga pansamantalang pahayag sa pananalapi na 

sumasaklaw sa Q2, Q3 & Q4 para sa 2020

5. Opisyal na paghahain sa Kalihim ng Estado ng California (na 
dapat ay aktibo) o lokal na munisipyo, kung naaangkop, para sa 
iyong negosyo tulad ng isa sa mga sumusunod (PDF):

• Mga Artikulo tungkol sa Incorporation
• Sertipiko ng Organisasyon
• Kathang-isip na Pangalan ng Pagpaparehistro
• Lisensya sa Negosyo na inisyu ng Pamahalaan (mga nag-

iisang may-ari na walang kathang-isip na pangalan) 

6. Mga Walang-patubo Lamang: Pinakabagong IRS Tax Exemption 
Letter (PDF)

7. PAALALA: Dapat magbigay ng paghahain ng Kalihim ng Estado 
ng California na nagpapatunay na ang negosyo ay legal na 
nagnenegosyo sa Estado ng California bago ang Hunyo 1, 2019.

GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Mga Kinakailangang Dokumento



GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

PAANO KUMPLETUHIN ANG 
SERTIPIKASYON NG APLIKANTE



Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon, kakailanganin mong 
patunayan sa sarili ang pagiging totoo at katumpakan ng 
impormasyong ibibigay mo sa web na application at mga 
sumusuportang dokumento sa pamamagitan ng pagpirma sa isang 
Sertipikasyon ng Aplikante. 

Magiging available ang Sertipikasyon ng Aplikante sa elektronikong 
form para ma-download at makumpleto mo. Ang nilagdaang 
Sertipikasyon ng Aplikante ay isang kinakailangang dokumento sa 
proseso ng pagbibigay na ito at kakailanganing i-upload sa Portal 
bilang isang PDF na file.

Maaari mong kumpletuhin ang Sertipikasyon ng Aplikante sa 
dalawang paraan:
1. I-download at lagdaan ang sertipikasyon sa elektronikong paraan 

o
2. I-print at kumpletuhin ang form sa pamamagitan ng kamay.
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Sertipikasyon ng Aplikante



Hakbang 1

I-click ang download na icon       para i-download at i-save ang 
Sertipikasyon ng Aplikante sa iyong device.

Hakbang 2

Hanapin ang Sertipikasyon ng Aplikante sa iyong device at buksan ang 
file mula roon. Ang iyong Sertipikasyon ng Aplikante ay magbubukas 
bilang isang PDF na file. 

Hakbang 3

Kumpletuhin ang Sertipikasyon ng Aplikante sa pamamagitan ng paglalagay 
ng iyong mga inisyal sa tabi ng lahat ng mga item na may bilang at 
pagkatapos ay paglalagay ng iyong lagda at impormasyon ng negosyo sa 
huling pahina. 

Hakbang 4

Pagkatapos kumpletuhin ang Sertipikasyon ng Aplikante, i-save ito muli sa 
pamamagitan ng pagpunta sa File > Save o pagpindot sa CTRL+S sa iyong 
keyboard para i-save ang iyong natapos na Sertipikasyon ng Aplikante.

Hakbang 5

I-upload ang nakumpletong Sertipikasyon ng Aplikante bilang PDF na file 
sa Portal sa panahon ng proseso ng aplikasyon. 
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Paano Kumpletuhin ang Iyong Sertipikasyon ng Aplikante nang Elektroniko



Hakbang 1

I-print ang Sertipikasyon ng Aplikante sa pamamagitan ng pag-click ng 
printer         na icon.

Hakbang 2

Punan ang Sertipikasyon ng Aplikante gamit ang isang maitim na 
panulat at nababasang sulat-kamay.

Hakbang 3

Pagkatapos kumpletuhin ang Sertipikasyon ng Aplikante, i-save ito 
muli sa pamamagitan ng pagpunta sa File > Save o pagpindot sa 
CTRL+S sa iyong keyboard para i-save ang iyong natapos na 
Sertipikasyon ng Aplikante.

Hakbang 5

I-upload ang nakumpletong Sertipikasyon ng Aplikante bilang PDF na 
file sa Portal sa panahon ng proseso ng aplikasyon. 
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Paano Kumpletuhin ang Iyong Sertipikasyon ng Aplikante Sa Pamamagitan ng Kamay
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MGA HALIMBAWA NG 
KINAKAILANGANG DOKUMENTASYON
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Halimbawa: Mga Pederal na Tax Return

Para sa Mga Negosyo na may Kita Mga Walang-patubong Organisasyon

2019

Form 1120 Form 1065 Form 1040

2020

Form 1120 Form 1065 Form 1040

2019 2020



17
GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Halimbawa: Mga Tax Return ng California

Para sa Mga Negosyo na may Kita Mga Walang-patubong Organisasyon

2019

Form 100 Form 565 Form 540

2020

Form 100 Form 565 Form 540

2019

Form 199 RRF-1 CT-TR-1
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Halimbawa: Photo ID na Inisyu ng Pamahalaan

Mga Katanggap-tanggap na Anyo ng ID na Inisyu ng Pamahalaan Ang mga sumusunod na anyo ng ID ay HINDI tatanggapin:
• Mga Expired na ID
• Mga Bus Pass
• Mga ID ng Paaralan
• Mga ID ng Unyon
• Mga Badge ng Trabaho
• Mga Card ng Aklatan

LISENSYA SA PAGMAMANEHOPASAPORTE NG ESTADOS 
UNIDOS
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Halimbawa: Opisyal na Paghahain sa Kalihim ng Estado o Lokal na Munisipyo ng California 

Mga Artikulo tungkol sa Incorporation Kathang-isip na Pangalan ng Pagpaparehistro

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.
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Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Halimbawa: Opisyal na Paghahain sa Kalihim ng Estado o Lokal na Munisipyo ng California 

Sertipiko ng Organisasyon Lisensya sa Negosyo na Inisyu ng Pamahalaan 

Para sa Mga Nag-iisang May-ari Lamang
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Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Halimbawa: Liham ng Eksemsiyon sa Buwis

Sertipiko ng Organisasyon

Para sa Mga Walang-patubong Organisasyon lamang.
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Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

MGA TIP PARA SA 
PAG-APPLY



Ang mga kuwalipikadong aplikante ay dapat nasa alinman sa mga 
sumusunod na North American Industry Classification System (NAICS) 
o mga code ng National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) na 
nakalista sa mga pahina 5-6.

Upang suriin ang iyong code ng NAICS, pumunta sa: 
https://www.naics.com/search/. 
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Tip #1: Suriin ang Iyong Code ng NAICS

https://www.naics.com/search/


Pakitiyak na gumagamit ka ng valid na email address at tama ang 
pagkakabaybay nito 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 gumamit ka ng mali o invalid na email address sa iyong 
aplikasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming call center sa 
(888) 984-1173, Lunes hanggang Biyernes, sa pagitan ng mga oras 
na 7:00 a.m.- 7:00 p.m. PST para 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 #2: Gumamit ng Valid na Email Address



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 Paalala para 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

25
GAWAD PROGRAMA NG MGA LUGAR SA CALIFORNIA
Ang Programang ito ay pinondohan ng Estado ng California at pinangangasiwaan ng CalOSBA.

Tip #3: Ihanda ang Iyong Mga Dokumento sa PDF na Format

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


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 i-verify ang pagkakakilanlan 
ng isang indibidwal at protektahan laban sa panggagaya ng 
pagkakakilanlan sa pamamagitan ng awtomatikong pagkumpara ng 
selfie ng indibidwal sa kanilang ID portrait gamit ang 3-point 
composite at biometric liveness checks.

• Kakailanganin ng mga aplikante na i-verify ang kanilang 
pagkakakilanlan gamit ang Persona sa pamamagitan ng pag-
upload ng larawan ng isang valid na ID na inisyu ng pamahalaan.
o Kabilang sa mga katanggap-tanggap na anyo ng photo ID na 

inisyu ng pamahalaan ang:
o Lisensya sa Pagmamaneho;
o Pasaporte ng Estados Unidos; at
o ID ng Estado.

• Kakailanganin din ng mga aplikante na kumuha ng selfie gamit ang 
isang device na may camera sa harapan upang makumpleto ang 
pag-verify ng Persona.
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Tip #4: Suriin ang Pinakamahuhusay na Kasanayan para Matagumpay na Kumpletuhin ang Persona

Pinakamahuhusay na Kasanayan para Matagumpay na Kumpletuhin ang Persona

1. Gumamit ng front-facing na device. Kung gagawin mo ang iyong aplikasyon 
sa isang laptop o computer na walang kamera, bibigyan ka ng opsiyong 
kumpletuhin ang Persona gamit ang isang mobile device anumang oras sa 
pamamagitan ng pag-click sa “Magpatuloy sa isa pang device” at pag-scan 
sa ibinigay na QR code o pag-request ng isang link sa pamamagitan ng SMS 
o Email. 

• Kapag nakumpleto mo na ang Persona sa iyong mobile device, awtomatiko kang 
ire-redirect sa iyong aplikasyon sa iyong laptop o computer.

2. Kunan ng larawan ang harap at likod ng iyong ID na inisyu ng pamahalaan 
bago simulan ang Persona at i-save ito sa device na gagamitin mo sa 
pagkuha ng iyong selfie para maging organisado. 

• Ilagay ang iyong ID na inisyu ng pamahalaan sa isang puting ibabaw at gumamit 
ng sapat na liwanag. 

• Huwag gumamit ng flash dahil maaari itong maging sanhi ng liwanag na 
nakasisilaw. 

3. Kapag kumukuha ng iyong selfie, gumamit ng sapat na liwanag na 
nakatutok sa iyong mukha habang iniiwasan ang maliwanag na 
pinagmumulan ng liwanag mula sa likuran.

• Tumayo sa harap ng isang blangkong pader o pinto at iwasan ang mga magulong 
bagay sa likuran. 

• Huwag gumamit ng flash dahil maaari itong maging sanhi ng liwanag na 
nakasisilaw. 

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.
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Paano Kumpletuhin ang Persona

Hakbang 1

Mag-click sa "Simulan ang Pag-verify," at pagkatapos ay piliin ang uri 
ng ID na inisyu ng pamahalaan na iyong gagamitin upang i-verify ang 
iyong pagkakakilanlan.

Hakbang 2

Kumuha o mag-upload ng larawan ng harapang bahagi ng iyong ID. 
Piliin ang "Gamitin ang File na ito" upang magpatuloy. Tingnan ang 
pahina 26 para sa pinakamahuhusay na kasanayan kung paano 
kumpletuhin ang hakbang na ito.

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.
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Paano Kumpletuhin ang Persona

Hakbang 3

Kumuha o mag-upload ng larawan ng likurang bahagi ng iyong ID. 
Piliin ang "Gamitin ang File na ito" upang magpatuloy. Tingnan ang 
pahina 26 para sa pinakamahuhusay na kasanayan kung paano 
kumpletuhin ang hakbang na ito.

Hakbang 4

Gamit ang harapan ng device na may kamera, sundin ang prompt sa 
screen upang kumuha ng selfie sa pamamagitan ng pagtingin sa 
harap, kaliwa, at pagkatapos ay sa kanan. Tingnan ang pahina 26 para 
sa pinakamahuhusay na kasanayan kung paano kumpletuhin ang 
hakbang na ito. Kapag kumpleto na, piliin ang "Tapos na" at dadalhin 
ka nito sa iyong aplikasyon.

Gamitin ang Larawang Ito



Para sa pinakamagandang karanasan ng user, mangyaring gamitin ang 
Google Chrome sa kabuuang 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 blocker sa Google Chrome upang makita ang 
mga mensaheng ito.
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Tip #5: Gamitin ang Google Chrome

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.

https://www.google.com/chrome/


Hakbang 1

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

Hakbang 2

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

Hakbang 3

Piliin ang“I-clear ang Data.”

1

2

2
1

1
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Paano I-clear ang Iyong Cache

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.



Hakbang 1

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

Hakbang 2

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

1

2
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Paano Gamitin ang Incognito Mode

Ipinagpatuloy sa susunod na pahina.



Hakbang 1

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

Hakbang 2

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

Hakbang 3

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

1

2

1

2

1

2

3
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Paano I-disable ang Mga Pop-Up Blocker
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ANG 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 kuwalipikado ng programa upang 
mapabilang para sa grant. Mahalagang Paalala: Hindi ginagarantiya 
ang grant award kapag natugunan ang mga minimum na 
pangangailangan sa pagiging kuwalipikado.

Kapag natukoy na kuwalipikado 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, 
lalabas ang status sa dashboard.

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

Ganap na napatunayan ang mga dokumento at impormasyon ng bangko 
ko at naaprubahan ako para sa pagpopondo. Kailan 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 na 
form bilang DocuSign na dokumento sa Portal ng Lendistry. Mangyaring 
mag-sign in at sundin ang mga tagubilin mula sa DocuSign upang lagyan ng 
initial, lagda, at petsa ang parehong dokumento.

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

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

Ang Proseso ng Pagsusuri
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Call Center
888-984-1173

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

Mga Quick Link:
Pangkalahatang-ideya ng Programa

Mga Kahulugan
Mga Hindi Karapat-dapat na Negosyo

Mga Angkop na Paggamit ng mga Pondo
Mga Kinakailangang Dokumento

Paano Kumpletuhin ang Sertipikasyon ng Aplikante
Halimbawa ng Mga Kinakailangang Dokumento

Mga tip para sa pag-appy
Ang Proseso ng Pagsusuri
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