កម្មវធិ ជី នំ យួ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលាននិយោជិត 50 នាកចុះយម្រោម្
ទិែភាឋ ពទូយៅននកម្មវធិ ៖ី
កម្មវិធីជំនួយយនុះផ្តលជ់ ំនួយយែើម្បីគំម្រទែល់សហម្រគសខ្នាតតូច ដែលរងផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ាងធងន់ធងរយោយោររាតតាតននជំងឺកូរូណា។
ម្ូលនិធិសហព័នធពិយសសទំងយនុះម្រតូវបានអនម្័តតាម្រយៈថវិោបដនែម្របស់សហធនសម្រាប់ឆ្ាំសារយពើពនធ 2021 យហើយនឹងម្រតូវម្ររប់ម្ររងយោយទីភាាក់ងារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ម្ូលធនរែឋ Massachusetts
(MGCC).
ោរផ្តល់ម្ូលនិធិយនុះានយគលបំណងជួយអាជីវកម្មដែលរងផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ាងធងន់ធងរយោយជំងឺរាតតាត។ អាទិភាពនឹងម្រតូវបានផ្ត ល់ជូនែល់ អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលានាា ស់ជាស្តសតី ជាជនជាតិ យែើម្ភារតិច ជាអតី តយទធ ជន

ជាសាជិកម្រកុម្ដែលានចំនួនតិចយផ្េងយទៀត ដែលយតត តយលើោរបយម្រម្ើែល់តំបន់យសែឋកិចាសាូលននរែឋ Massachusetts និ ងបណាតទីម្រកុងដែលរងផ្លប៉ាុះ ពាល់ោ៉ាងធងន់ធងរយោយជំ ងឺរាតតាតកូវីែ-19។
អាទិភាពក៏នឹងម្រតូវផ្ត ល់ជូនែល់អាកោក់ ពាកយសំ ដែលានតម្រម្ូវោរខ្ព ស់បំផ្ត ដែលម្ិ នអាចទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីសហព័នធយផ្េងយទៀតទក់ទងនឹងកម្មវិធីកូវីែ-19។
ោរដណនាំអពំ ោី រោក់ពាកយស៖ំ
អាកម្រតូវបំយពញពាកយសំរបស់អាក យហើយោក់យោយភាាប់ជាម្ួយឯកសារ ដែលានដចងកាុង “ ឯកសារចំបាច់” តាម្ម្របព័នធយអឡិចម្រតូនចិ តាម្រយៈផ្តថលោក់ពាកយអនឡាញរបស់ MGCC “អាចោក់បញ្ានូ បាន” ។
ឯកសារថតចម្លង ឬឯកសារយអឡិចម្រតូនកិ ដែលបានយផ្ញតាើ ម្ម្យធោបាយណាម្ួយយផ្េងយទៀត ែូចជាយផ្ញើតាម្នម្របសនីយ៍ ឬតាម្អីដម្ល នឹងម្ិនម្រតូវបានពិចរណាយឡើយ។ យលើសពីយនុះយទៀត ានដតពាកយសំដែលបានបំយពញយហើយយពញយលញ
ម្រតឹម្ម្រតូវ និងអាចយម្ើលបានដតប៉ាយណាណុះ នឹងម្រតូវបានពិចរណា។
សិទរធិ បស់អកា ោក់ពាកយស៖ំ










អាជីវកម្មម្រតូវដតានម្ររឹុះសាែ នរូបវ័នតយៅរែឋ Massachusetts។
អាជីវកម្មាននិយោជិតយពញយា៉ា ង 50 នាក់ ឬតិចជាងយនុះ (FTE) (ដែលាន 1 នាក់ ឬយម្រចើនជាងយនុះ ជាាា ស់សហម្រគស) ។
អាជីវកម្មម្រតូវដតជាអងគភាពដែលរកម្របាក់ចំយណញ (សហម្រគសឯកកម្មសិទធិ សហកម្មសិទធិ សាជីវកម្ម ឬ LLC)។
អាជីវកម្មម្រតូវានលទធភាពចងម្រកងឯកសារអំពោី របាត់បង់ម្របាក់ចំណូល ដែលយសមើនឹង ឬយលើសពីជំនួយដែលបានយសាើសំ យោយសារជំងឺកូវីែ -19 ។
អាជីវកម្មម្រតូវដតែំយណើរោរកាុងយពលបចាុបបនា ឬយបើម្ិនានម្របតិបតតោិ រយទ ម្រតូវានរយម្រាងកាុងោរយបើកែំយណើរោរយឡើងវិញ។
អាជីវកម្មម្រតូវបានបយងកើតយឡើងម្ននថងទី 30/06/2019 ។
អាជីវកម្មម្រតូវដតានយករិ៍យត ្ម ុះលអជាម្ួយរែឋ និងទីម្រកុង/ទីម្របជំជន៖
o

អាជីវកម្មម្រតូវដតបង់រាល់ពនធទំងអស់កាុងបចាុបបនា ដែលម្រតូវបង់តាម្នថងទី 1/3/2020 និង

o

ានអាជាញបណណ /ោរចុះបញ្ាីរែឋ ដែលានសពលភាព និងសកម្ម យបើអាចអនវតតបាន និង

អាជីវកម្មដែលម្ិនានសិទធិ៖
o

អាជីវកម្មជួល / លក់អចលនម្រទពយ

o
o
o

អាជីវកម្មដែលោន់ោប់យោយបរគលដែលានអាយយម្រោម្ 18 ឆ្ាំ។
អាជីវកម្មដែលជាសាខ្នអនញ្ញាតពីម្រកម្ុ ហនធំ
ហាងម្រសា

o
o

ហាងលក់អាវធ/ោំ យភលើង
អាកបញ្ាុុះបញ្ាូល ឬ

o

អាជីវកម្មដែលទក់ទងនឹងសារធាតកញ្ញា។

ចំននួ ម្ូលនិធ៖ិ

អាជីវកម្មអាចទទួ លរហូ តែល់ $75,000 ប៉ាដនតម្រតូវបានកំណត់ម្រតឹម្រយៈយពល 3 ដខ្ននចំណាយម្របតិបតតិោរ ែូ ចដែលបានបងាាញយោយោរម្របម្ូលពនធសហព័នធឆ្ាំ 2019។
ចំនួនទឹ កម្របាក់ ជំនួយនឹងម្រតូវបានពិចរណាសម្រាប់ ោរចំណា យជាក់ ដសតងសម្រាប់ឆ្ាំ 2020 កាុងអំឡុងយពលានជំងឺរាតតាត។ ោរចំណាយអាចម្រតូវបានពិ ចរណាចប់តាងំ ពី នថងទី 10 ដខ្ម្ីនាឆ្ាំ 2020
ម្របសិនយបើវាម្ិ នយលើ សពីរយៈយពល 3 ដខ្ននោរចំណាយម្របតិបតតិ ោរ ដែលបានបងាាញយោយោរម្របម្ូលពនធ សហព័ នធឆ្ាំ 2019 ។
ោរយម្របម្រើ បាស់ម្លូ និធដិ ែលបានអនម្័ត៖
ម្របាក់ដខ្របស់និយោជិត និងនថលយែើម្អតែម្របយោជន៍ ោរម្របាក់កម្ាី នថលឈ្ាួល នថលទឹកយភលើង និងោរម្របាក់យលើោតពវកិចាបំណលយផ្េងយទៀត។
ោរយម្របម្រើ បាស់ម្លូ និធដិ ែលម្ិនបានអនម្័ត៖
ោរទិញឧបករណ៍ធំៗ ោរទិញអចលនៈម្រទពយ សកម្មភាពសំណង់ ោរពម្រងីកអាជីវកម្ម ឬោរបញ្ាុុះបញ្ាូល។ ែូចគា យនុះផ្ងដែរ អាកផ្តល់ជនំ ួយម្រតូវដតទប់សាកត់ភាពជាន់គាននអតែម្របយោជន៍ ានន័យថា
ម្ូលនិធិជំនួយទំងយនុះអាចនឹងម្ិនម្រតូវបានយម្របើយែើម្បីទទូ ត់ចំណាយយទ ម្របសិនយបើម្របភពជំនយួ ហិរញ្ាវតែុយផ្េងយទៀតបានយម្របើទទូ ត់ចំណាយែូចគា យនាុះ។
ែំយណើរោរននោរផ្តលម្់ លូ និធ៖ិ
បនាាប់ពបី ញ្ាប់រយៈយពលននោរោក់ពាកយ ទីភាាក់ងារសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ម្ូលធនរែឋ Massachusetts (MGCC) នឹងពិនតិ យយម្ើលពាកយសំទំងអស់យែើម្បីកណ
ំ ត់ោរផ្តល់សិទធិ។ MGCC នឹងផ្តល់
និងដចកចយជំនួយ យោយដផ្អកយលើលកខណៈវិនិចា័យសិទទធិ ទួល និងសិទអាធិ ទិភាព។
ឯកសារដែលម្រតវូ ោរ៖
សូម្យម្រតៀម្ផ្តលព់ ័ត៌ានខ្នងយម្រោម្សម្រាប់ោរោក់ពាកយរបស់អាក៖


ចាប់ចម្លងននលិខ្ិតម្របោសបង់ម្របាក់ពនធរបស់អាជីវកម្មសហព័នធឆ្ាំ 2019 យពញយលញរបស់អាក រួម្ទំងោលវិភារទំងអស់។



ចាប់ថតចម្លងននលិខ្ិតម្របោសបង់ម្របាក់ពនធរបស់អាជីវកម្មសហព័នឆ្ធ ា ំ 2019 យពញយលញ សម្រាប់ាាស់អាជីវកម្មនម្ី ួយៗ ដែលានសិទធិោន់ោប់ 20% ឬយម្រចើនជាងយនុះ
រួម្ទំងោលវិភារដែលម្រតូវោរទំងអស់។





ចាប់ថតចម្លងអាជាញបណណ របស់អាករហូតែល់ោរម្របតិបតតិោរ/អាជាញបណណ អាជីវកម្ម/វិញ្ញាបនបម្រតវិជាាជីវៈ ម្របសិនយបើាន
ទម្រម្ង់ដបបបទ IRS W-9 ដែលបានបំយពញ និងចុះហតែយលខ្ន
ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អកា រឺជា LLC សហកម្មសទិ ធិ ឬជាម្រកុម្ហនសាជីវកម្ម៖ ចាប់ថតចម្លងននវិញ្ញាបនបម្រតបញ្ញាក់ពីយករយតិ៍ ្ម ុះលអពីរែឋម្ម្រនតីោរបរយទស ម្ិនដម្នពីម្រកសួងចំណូល (Department of
ិ ា បនបម្រតបញ្ញាក់ពីយករយតិ៍ ្ម ុះលអ សូម្ចចម្រតង់យនុះ៖
Revenue) (វិញ្ញាបនបម្រតបញ្ញាក់ពីយករិ៍យត ្ម ុះលអពីម្រកសួងចំណូលម្ិនចំបាច់ានយទ។) ម្របសិនយបើអាកម្រតូវោរយសាើសំវញ្ញ



https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx.
ម្របសិនយបើអាជីវកម្មរបស់អកា រឺជាលកខណៈឯកកម្មសិទធិ៖ ចាប់ចម្លងននវិញ្ញាបនបម្រតអាជីវកម្មរបស់អាក (DBA) ពីម្រកងុ /ទីម្របជំជនរបស់អាក

អនយោម្តាម្ម្ូលនិធសិ ហព័ន ធ ចាប់ និងបទបបញ្ញាតិ៖ត
អាកោក់ពាកយម្រតូវអនយោម្តាម្ចាប់ជាធរានទំងអស់។
ជំនយួ ដផ្ាកបយចាកយទស៖ អាសយោឋ នទំនាក់ទនំ ងដែលអាចោក់បញ្ាលូ បាន
យរហទំព័រ៖ submittable.com/contact
សំណួរយផ្េងយទៀត៖ អាសយោឋ នទំនាក់ទនំ ង MGCC
អីដម្៖ info@massgcc.com
សូម្សរយសរចំណងយជើងម្របធានបទ “កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលាននិយោជិត 50 នាក់ចុះយម្រោម្”
ោរបកដម្របភាសា៖
ព័ត៌ានទូយៅរបស់កម្មវិធាី នជាភាសាែូចខ្នងយម្រោម្កាុងយពលឆ្ប់ៗ៖ (ោរោក់ពាកយសំម្រតវូ ដតជាភាសាអង់យរលស)
•

ភាសាអារាប់

•

ភាសាហគូចរាទី

•

ភាសាយម្រកអូលរបស់ម្របយទសនហទី

•

ភាសាដខ្មរ

•

ភាសាកូយរ

•

ភាសាព័រទយហាគ ល

•

ភាសាចិន ដបបសាម្ញ្ា

•

ភាសាយអសា៉ា ញ

•

ភាសាចិន ដបបបរាណ

•

ភាសាយវៀតណាម្

