
Ang Virginia Beach Pandemic Relief Partnership 

Ang Virginia Beach Pandemic Relief Partnershipay isang collaboration kasama ang United Way of South 

Hampton Roads, ang Foodbank of Southeastern Virginia at ang Eastern Shore, ang Hampton Roads 

Workforce Council at LISC Hampton Roads na pinopondohan ng Lungsod ng Virginia Beach. Tumutulong 

sa ating komunidad na mag-navigate at makabangon mula sa mga hamon na nilikha COVID-19 ay ang 

aming pangunahing priyoridad. 

Ang site na ito ay may kasamang impormasyon para sa mga negosyong hangad ang 

Small Business Grant sa ilalim ng Virginia Beach Pandemic Relief Partnership.  Bago 

magpatuloy, mangyaring basahin ang sumusunod na impormasyon nang maigi at 

lubos na unawain ang lahat ng mga requirement ng Small Business grant program.  

 Impormasyon tungkol sa Grant 

 Mga Madalas na Katanungan 

Para leer esta información en español, haga click aquí 

  

Virginia Beach Pandemic Relief Partnership 

Small Business Grant Program 

Ang LISC Hampton Roads na kapartner ang United Way of South Hampton Roads ay 

sumusuporta sa Virginia Beach small minority-owned and women-owned businesses 

(SWaM) na may $10,000 grants para makatulong na mapagaan ang mga epekto ng 

COVID-19 pandemic.  Ang LISC Hampton Roads ay nagpapasalamat sa Lungsod ng 

Virginia Beach para sa kanilang suporta sa programang ito. 

Matatagpuan sa ibaba ang impormasyon tungkol sa Virginia Beach Pandemic Relief 

Partnership Small Business Grant Program kasama na ang mga requirement sa 

pagiging karapat-dapat, mga priyoridad, mga hinihiling na dokumento, proseso ng 

paggagantimpala at timeline ng application.  DAPAT BASAHIN NG MGA 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


APLIKENTA ANG SUMUSUNOD NA IMPORMASYON NANG MAINAM AT 

MAINGAT BAGO MAG-SUMITE NG ISANG APPLICATION. 

  

Isinalin-wika na Application at Mga Madalas na 

Katanungan (FAQ) 

Spanish | En Español | Mga 

Madalas na Katanungan 

Filipino 

 

Impormasyon sa Grant 
 

Para leer esta información en español, haga click aquí 

 Panahon para sa Application 

 Lunes, Nobyembre 30, 2020 (12:01 am) hanggang Biyernes, Disyembre 18, 

2020 (11:59 pm) 

 

 

Pagiging karapat-dapat 

 Para sa for-profit na small, women- at/o minority-owned businesses (SWaM 

Businesses) na may lisensya sa Lungsod ng Virgina Beach. 

https://www.lisc.org/media/filer_public/b4/1e/b41ecd24-9d2e-4033-a5b9-8d96fd02987c/072720_grant_application_r5_esp.pdf
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/%5b%5b%5bFILL%5d%5d%5d
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/%5b%5b%5bFILL%5d%5d%5d
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


 Ang negosyo (hindi kasama ang Sole Proprietors) ay dapat mayroong Active 

Status sa Virginia State Corporation Commission Clerks Information System 

https://www.scc.virginia.gov/pages/Existing-Businesses  

 Mayroon sa pagitan ng 1 at 250 mga empleyado (kasama ang may-ari, kontrata 

at 1099 mga empleyado) 

 May negosyo ng hindi mas mababa sa 2 taon mula sa petsa na Nobyembre 1, 

2020. 

 Nagdusa sa negatibong epekto sa kanilang pananalapi sanhi ng COVID-19 

 Ang may-ari ay dapat hindi mas bata sa 18 taong gulang 

 

Paggamit ng Mga Pondo 

 Mga suweldo at benepisyo (kasama iyong sa aplikante) 

 Imbentaryo para sa patuloy na mga operasyon 

 Mga bill na dati nang dapat bayaran 

 Mga dapat bayaran (upa, supplies, atbp.) 

 Weatherization ng mga espasyo sa labas (heaters, plastic enclosure, atbp) 

 Iba pang mga gastusin sa operasyon o pagpapaandar 

 

Impormasyon sa Aplikante 

BUKAS NA PETSA PARA SA APPLICATION 

 Lunes, Nobyembre 30, 2020 (12:01 AM) 

TAKDANG HULING ARAW NG APPLICATION 

 Biyernes, Disyembre 18, 2020 sa 11:59pm EST 

 

 Ang mga aplikante ay maaaring mag-apply para lang sa isang negosyo at dapat 

ay may edad na di mas bata sa 18 taong gulang para makapag-apply. Para sa 

https://www.scc.virginia.gov/pages/Existing-Businesses


mga may-ari ng negosyo na maraming mga negosyo, mangyaring kumpletuhin 

ang application na ito batay sa pinakamalaking negosyo na pagmamay-ari. Ang 

bawat grant ay limitado sa isang indibiduwal/negosyo.  

 Ang mga award ay ibibigay sa mga kuwalipikadong negosyo, at ang pagiging 

karapat-dapat ay batay sa wasto at kumpletong pagsusumite.  

 Bibigyang priyoridad ang mga women- at minority-owned business at mga 

small business enterprise sa batay sa kasaysayan na hindi masyado 

napaglilingkurang mga lugar na walang access sa flexible at abot-kayang 

capital. 

 Ang lahat ng awardees ay kailangang magpatotoo na itinataguyod nila ang 

pimakamabuti nilang interes para sa komunidad at negatibo ang naging epekto 

ng krisis ng Covid-19. 

Ang mga non-profit na organisasyon ay hindi karapat-dapat para sa partikular na 

relied funding program na ito.  

Privacy 

Ang impormasyon na ipinagkakaloob sa proseso ng application ay pananagutan ng 

bawat applicant. Ang mga application na nai-sumite sa portal ay mananatiling 

kompidensyal sa pangkalahatang publiko at sa anumang mga kasamahang applicant. 

Hindi bibigyang pananagutan ng mga applicant ang LICS, ang mga affiliate nito, mga miyembro, mga 

kapartner, at staff para sa anumang kawalan, mga pinsala, halaga, o gastusin, ng anumang uri na may 

kaugnayan sa paggamit o kaangkupan, kawastuhan, o pagkakakumpleto ng anumang 

impormasyon na nakalagay sa form. Basahin ang Patakaran ng LISC para sa 

karagdagang mga detalye. 

  

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


 

 Mga Salungat sa Interes 

Ang kasalukuyang mga director, officer, empleyado, at contractor ng LISC o sa 

United Way South Hampton Roads at ang mga miyembro ng pamilya ng nasabing 

mga indibiduwal (asawa, mga magulang, anak, apo, apo sa tuhod, at asawa ng mga 

anak, apo, at apo sa tuhod) ay di karapat-dapat na mag-apply o hangarin ang award. 

Tatanungin sa mga aplikante na patotohanan na walang conflict sa LISC o sa United 

Way of South Hampton Roads. 

  

  

Publicity 
Kung maipagkaloob, ipinagbibigay-alam sa inyo na ang impormasyon, pangalan, mga 

pahayag, at iba pang impormasyon sa application ng negosyo/applicant, na 

ipinagkaloob habang proseso ng pagkakaloob nito ay maaaring gamitin bilang 

promotion sa lahat ng uri at media at ang negosyo/applicant ay maaaring kausapin ng 

LISC, ng United Way of South Hampton Roads at/o mga sponsor ng programa para sa 

nasabing mga layunin. Ang mga grant ng application sa LISC, sa United Way of 

South Hampton Roads at ang programa ay nag-sponsor ng isang perpetual na lisensya 

na gamitin ang nasabing impormasyon nang walang dagdag na kabayaran (maliban 

kung ipinagbabawal sa ilalim ng batas), at walang anumang karapatan na mag-review 

at/o aprubahan ang nasabing content.  Hanggang bigyan ng abiso, ang mga applicant 

ay dapat sumang-ayon na hindi nila ibabahagi ang anumang status bilang isang finalist 

sa publiko, kasama na pero hindi limitado sa lahat ng mga social media platform, 

news media, o lokal na mga publikasyon. 

 

Pagbabantay 

Ang LISC ay maaaring magbantay at magsagawa ng aktibidad sa pagtatasa na 

pinopondohan ng Virginia Beach Pandemic Relief Partnership Small Business Grant. 



Maaaring kabilang dito ang pagre-review sa quantitative o qualitative data na 

kinakailangan para maunawaan ang epekto ng pondo. 

Tungkol sa LISC Hampton Roads 

Kami ay ang Hampton Roads office of Local Initiatives Support Corporation (LISC), 

isang pambansang nonprofit na nagkakaloob ng pananalapi at suporta para sa 

development ng komunidad sa buong bansa.  Bilang isa sa 35 na mga lokal na opisina, 

ang LISC Hampton Roads ay nakikipagtrabaho sa lokal na pamahalaan, mga 

community development corporation at iba pang mga nonprofit para mabuhay ang 

mga neighborhood at mapabilis ang oportunidad.   

 

Ang LISC ay ang isa sa pinakamalaking social enterprises sa bansa na nagbibigay 

suporta sa mga proyekto at programa para mapasigla ang mga hindi masyado 

napaglilingkurang mga komunidad at makapagkaloob ng mas malaking oportunidad 

sa ekonomiya ng mga residente. Kami ay namumuhunan sa abot-kayang pabahay, 

may kalidad na mga paaralan, mas ligtas na mga kalye, lumalaking mga negosyo at 

programa na inuugnay ang mga tao sa pinansiyal na oportunidad. Bilang pagtugon sa 

pandemic, kami ay nagbibigay ng mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon at 

kadalubhasaan para suportahan ang mga komunidad, negosyo at tao. Lubos pang 

matutunan dito. 

 

Mga Madalas na Katanungan 
 

Para leer esta información en español, haga click aquí 

https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/en-espanol/


Paano ko makikita ang aking status sa Virginia State Corporation Commission? 

Maaaring makita ng mga aplikante ang kanilang status sa Virginia State Corporation 

Commission sa pamamagitan ng pag-access sa Information System ng kanilang Clerk 

sa https://cis.scc.virginia.gov/EntitySearch/Index.  Ang isang inactive status para sa 

di pagbabayad ng taunang registration fees ay maaaring iwasto online.  Mangyari lang 

bumisita sa Help Page ng Virginia State Corporation Commission para makakuha ng 

impormasyon sa pagbabayad ng mga di pa nababayarang registration fees:  

https://scc.virginia.gov/pages/CIS-Help.  Isang help sheet sa pagbabayad ng mga 

registration fees online ay matatagpuan sa:  

https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-

a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf 

 

 

Maaari ko bang baguhin ang aking application makalipas na mai-sumite ito? 

Inirerekumenda na bago kumpletuhin at i-sumite ang online form, balikan ng mga 

respondent ang kanilang mga sagot, dahil maaaring di ma-save ang inyong 

nakumpleto kung umalis kayo sa web page bago ma-sumite ang application. Maaari 

rin mawala ang nagawa na ninyo kung madiskonekta ang inyong internet, o bilang 

resulta ng iba pang mga posibleng isyu sa web browser.  Hindi ng LISC ang mga 

pagbabago sa application sa sandaling nai-sumite na ito, kaya’t mangyari lang basahin 

ito nang mabuti. 

Ang mga aplikante ba ng grant ay makakatanggap ng kompirmasyon sa pagsu-

sumite ng kanilang application? 

Ang bawat aplikante ay makakakita ng isang confirmation screen pagkatapos kung 

ang lahat ng mga field ay nasulatan ng wasto at makalipas na pindutin ang “done 

(tapos na)”.  

https://cis.scc.virginia.gov/EntitySearch/Index
https://scc.virginia.gov/pages/CIS-Help
https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf
https://scc.virginia.gov/getattachment/8b50650d-abb9-4c30-90f4-a8d03e950d46/How-To_Guide_Pay_Annual_Reg_Fees_Online.pdf


 

Kung ako ay nakatanggap ng Covid Relief Grant mula sa Lungsod ng Virginia 

Beach, maaari ba akong mag-apply para sa pagpopondo sa pamamagitan ng 

grant na ito? ?  

Ang mga dating awardee ng naunang mga Covid Relief Grant pool ay karapat-dapat 

na mag-apply para sa pagpopondo sa pamamagitan ng grant program na ito. 

Gayunman, bibigyang priyoridad ang mga aplikante na HINDI dating nakatanggap ng 

pagpopondo sa pamamagitan ng City of Virginia Beach Covid Relief Grants.  
 

Hindi, ang mga aplikante ay hindi ipapasa sa mga susunod na round. Kailangan 

ninyong mag-sumite ng bagong application para sa bawat round ng mga grant para 

makonsidera para sa pagpopondo ng round na iyon. Ang bawat round ay may bukod 

tanging mga bahagi at kakaiba ang mga requirement ng nagbibigay pondo. 

 

Kapag nagsusulat sa application, nakikita ko ang error message na “3.1.  Gumagawa kayo ng 

isang dobleng rekord.  Inirerekumenda na gumamit kayo ng isang kasalukuyan nang mayroong 

rekord.” Ano ang gagawin ko? 

 

 

 

Kailan ang pagsasara ng pagsusumite sa online application portal ng LISC?  

 Ang mga application ay tinatanggap hanggang Disyembre 18, 2020.  Tingnan ang 

website ng LISC Hamptons Roads www.lisc.org/hampton-roads para sa karagdagang 

impormasyon tungkol dito at iba pang mga oportunidad sa pagpopondo. 

 

Paano makikipag-ugnayan sa akin o paano ko malalaman kung makakatanggap 

ako ng grant? 

Ang unang paraan na gagamitin ng LISC Hampton Roads ay ang email para makipag-

http://www.lisc.org/hampton-roads


ugnayan sa lahat ng mga aplikante. Tiyakin na regular na i-check ang email, kasama 

na ang mga folder ng spam. Ang mga email update sa lahat ng mga aplikante ay 

galing sa Hampton Roads LISC ). Ang mga finalist ay  Ang mga finalist ay 

makakatanggap ng mga sumunod na hakbang mula sa Hampton Roads LISC 

(hamptonroadslisc@lisc.org). 

Ang mga finalist ay sasabihan sa pamamagitan ng email at dapat na sumagot kaagad. 

Ang pagbabalik ng anumang grantee notification message o dokumento bilang hindi 

mapadala (undeliverable) ay maaaring magresulta sa disqualification ng naaangkop na 

grantee, ang pagbabawi ng kaniyang interes sa grant at ang pamimili ng kapalit mual 

sa lahat ng natitirang mga karapat-dapat na finalist. 

Ano ang kahulungan ng pagiging isang “finalist” at magkakaroon ba ng 

karagdagang dokumento na hinihiling? 

 

Kung ang inyong negosyo ay napili bilang isang finalist, ipagbibigay-alam sa inyo sa 

pamamagitan ng email.  Ang pagkakapili bilang isang finalist ay hindi nakakatiyak na 

makakatanggap kayo ng isang grant. Bilang isang finalist, hihingi ng karagdagang 

dokumento para masuri at ma-beripika ang impormasyon ng negosyo para sa 

pagsisikap nito, mga parameter na kailangan ng pinagkukuhanan ng pondo. Maaaring 

kabilang dito ang isang background search na gagawin ng LISC na kami ang gagastos 

at ang pagsu-sumite ng karagdagang impormasyon para makapagsama ng 

impormasyon sa beripikasyon tulad ng petsa ng kapanganakan, SSN, TIN/ITIN, EIN, 

W-9 at ang naaangkop na impormasyon ng bangko para matanggap ang mga pondo sa 

pamamagitan ng ACH kung mapagkaloob ito. Walang kasamang credi check o credit score 

pull ang background verification.  



Dapat malaman ninyo na ang mga valid lang na grant appilcation ang tinatanggap sa 

pamamagitan ng mga link na na-post sa http://www.lisc.org/Hampton-Roads at hindi 

kailanman hihiling ang LISC ng mga kopya ng personal na dokumento tulad ng mga driver’s license, mga 

pasaporte at/o green card.  Ang Small Business Relief Grant applications ay nilalayon na 

magkolekta ng basic na impormasyon tungkol sa inyong negosyo at ang rekumendasyon ng 

LISC na hindi dapat magbayad ang mga aplikante ng fee sa sakling may tulong na makuha sa 

pagkukumpleto ng form.  Ang mga bayad na propesyonal na serbisyo ay hindi magpapalaki 

sa posibilidad na mapipili ang aplikante. Kung may mapansin kayong mga pangyayari ng 

panlilinlang online o may mga tanong, makipag-ugnayan sa amin sa 

hamptonroadslisc@lisc.org  

 

Ano ang laki ng mga award?  

Ang halaga ng grant ay $10,000. . Gagamitin ng LISC ang pagpopondo para 

makapagkaloob ng mga grant sa mga negosyo na humaharap sa kagyat na pinansiyal 

na kahirapan dulot ng COVID-19. 

 

Saan magagamit ang grant? 

Ang Virginia Beach Pandemic Relief Partnership Small Business Grants ay nilikha 

para tumulong sa mga small business owner para masakop nila ang mga gastusin sa 

pagbubukas o pagpapaandar ng negosyo.  Ginawa ang assistance para makatulong na 

makabawi sa mga nalugi sanhi ng epekto ng Covid-19.  Kabilang sa mga Karapat-

dapat na Gamit ang: 

 Mga suweldo at benepisyo (kasama iyong sa aplikante) 

 Imbentaryo para sa patuloy na mga operasyon 

 Mga bill na dati nang dapat bayaran 

http://www.lisc.org/
file:///C:/Users/CMorris/Desktop/COVID/Virginia%20Beach%20Funds/Website%20Docs/hamptonroadslisc@lisc.org


 Mga dapat bayaran (upa, supplies, atbp.) 

 Weatherization ng mga espasyo sa labas (heaters, plastic enclosure, atbp) 

 Iba pang mga gastusin sa operasyon o pagpapaandar 

Ganap na susunod ang Grantee sa lahat ng mga naaangkop na pederal, pang-estado, 

lokal (at anumang pang-gobyerno) na mga batas, mga executive order, mga tuntunin, 

at regulasyon na may kaugnayan sa paggamit nito ng mga pondo ng grant. 

 

May kailangan bang bayaran pabalik? 

Hindi, ang mga grant na ito ay hindi kailangang bayaran pabalik. Gayunman, ang 

lahat ng mga buwis na may kaugnayan sa pagtatanggap at/o mga gamit ng cash na 

ipinagkaloob ay ang nag-iisang responsibilidad ng indibiduwal na grantee. Ang cash 

na ipinagkakaloob ay i-uulat ng LISC sa IRS dahil ikinokonsidera ng LISC na 

kailangan ito ayon sa naaangkop na batas. Nasa patakaran rin ng LISC na ang lahat ng 

mga grantee ng LISC ay pinapayuhan na makipagkonsulta sa sarili nilang mga tax 

professional at/o legal counsel para matiyak ang epekto sa buwis ng mga cash award. 

Ang LISC ay magpapalabas ng Form 1099 para sa anumang grant na $600 o higit pa.  

 

Ang pagtatanggap ba ng grant ay makaka-apekto sa pagiging karapat-dapat sa 

iba pang pederal na tulong o unemployment insurance?  

Ang grant ay maaaring maka-apekto sa inyong unemployment insurance claim kung 

ang grant ay ginagamit na bayaran ang mga gastusin sa payroll sa panahon na 

nakakatanggap kayo ng mga unemployment benefit. Ang halaga ng tulong para sa 

unemployment ay karaniwang napagpapasyahan ng pinakahuling mga kinita, at 

marahil, kailangan ninyong patotohanan kada linggo ang anumang kita o pera na 

natanggap na suweldo noong nakaraang linggo.  Mangyaring makipagkonsulta sa 

unemployment office ng inyong estado para sa karagdagang impormasyon tungkol sa 

mga unemployment insurance claims. 



Ang paggagantimpala ng grant mula sa LISC ay hindi maaapektuhan sa kakayahan ng 

isang negosyo na mag-apply at tumanggap ng SBA PPP loan o iba pang pederal na 

tulong na available sa ilalim ng CARES Act Gayunman, ang mga grantee ay 

pinapayuhan na ang parehong mga gastusin sa negosyo ay hindi maaaring pondohan 

ng LISC grant at mga pederal na pondo. Ang mga tumatanggap ng mga PPP loan o 

iba pang mga pagpopondo sa ilalim ng CARES Act ay dapat na handang magpakita, 

kung hilingin ng SBA o ng iba pang government agency o bilang bahagi ng isang 

application para sa pagpapatawad sa isang PPP loan, na walang ibang pinagkuhanan 

ng pondo ang ginamit para bayaran ang parehong gastusin tulad nang binayaran para 

sa PPP loan o CARES Act funding.   

 

 


