Mga Madalas Itinatanong (FAQ) sa Pagkakaloob na Baytang 4
1. Magkakaroon ba ng available na tulong sa wika?
- Nagbibigay ang New Jersey Economic Development Authority, NJEDA ng pre-registration at
aplikasyon online sa wikang English at Spanish.
o Mag-aalok ang NJEDA sa mga aplikante ng access sa mga serbisyong pagsasalin-wika para
suportahan ang mga tagapagsalita ng sampung karagdagang wika -Arabic, Chinese
(Mandarin at Cantonese), Gujarati, Hindi, Italian, Korean, Polish, Portuguese, at Tagalog.
Gagawing available ang naisalin na bersyon ng aplikasyon sa maagang pagbubukas.
o Maaaring kontakin ng mga aplikante ang languagehelp@njeda.com para makatanggap ng
tawag sa loob ng isang araw na may pasok mula sa isang kinatawan na kayang makipag-usap
sa kanila sa kanilang pangunahing wika
2. Ano ang mga kinakailangan para maging kuwalipikado sa programa?
Para maging kuwalipikado sa Phase 4 ng Programang Pagkakaloob na Pang-emerhesyang Tulong sa Maliit
na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant Program), dapat na ang nag-a-apply na entidad
ay:
-

-

-

-

-

Umiiral na at tumatakbo na noong Pebrero 15, 2020
Dapat na ganap at wastong nakarehistro para magnegosyo sa New Jersey Department of Treasury,
Division of Revenue and Enterprise Services gaya ng pinatutunayan ng isang may bisa na Katibayan
ng pagpaparehistro ng Negosyo. Puwedeng i-verify ng mga entidad dito ang kanilang
pagpaparehistro: https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp
Dapat na may mabuti silang katayuan sa Department of Labor and Workforce Development
(NJLWD).
Mayroong hindi lalampas sa 50 Buong Panahong Katumbas na Empleyado (Full-Time Equivalent
Employees, FTE) sa mga negosyo’ Q3 2020 o Q4 2020 WR-30 filling (sa dalawang ito, ang
pinakabagong nai-file ang gagamitin). Dinitalye sa mga sumusunod na tanong ang pakahulugan ng
Buong Panahong empleyadong (FTE) ng NJEDA.
Dapat na may pisikal na lokasyon sa State of New Jersey (hal., isang opisina, isang pisikal na lugar
ng pinabebentahan, isang bodega, pasilad ng pagawaan, atbp.). Kung tungkol sa mga negosyong
nakabase sa bahay, dapat na nasa New Jersey ang bahay.
Patunayan sa NJEDA ang pagnanais nitong gawin ang pinakamahusay na magagawa nila na hindi
pagbabakasyonin o sisantehin ang sinumang manggagawa mula petsa ng pag-apply nila hanggang sa
anim na buwan pagkatapos maideklara ang state of emergency. Kung pinagbakasyon ng negosyo o
sinisante ang mga manggagawa mula noong petsa ng kanilang pag-apply, nagsikap sila na muling
tanggapin sa trabaho ang pinagbakasyon o sinisanteng mga manggagawa sa lalong madaling
panahon
Patunayan sa NJEDA na naapektohan ng labis ng idineklarang state of emergency na COVID-19 ang
entidad (hal., pansamantalang nagsara, kinailangang magbawas ng oras ng trabaho, bumaba ang kita
nang hindi bababa sa 20%, naapektohan sa materyal dahil hindi makapasok ang mga empleyado
dahil sa paglaganap ng covid, o may daloy ng supply na naapektohan sa materyal na paraan kaya
bumagal ang produksyon ng kumpanya)
Patunayan sa NJEDA na nangangailangan sa materyal ang entidad dahil sa COVID-19 at hindi
makabawi nang wala ang kaloob (hal., walang sapat na nakareserbang cash na makakasuporta sa
SME (Small Business Emergency Assistance Grant Program,SME) sa panahon ng pagkasira ng
ekonomiya).

-

Hindi kasama sa aktibong hindi isinasama o binawalan ng State of New Jersey o ng Pederal na
Pamahalaan

3. Ano ang Katumbas ng FTE?
Dapat na ang isang empleyadong FTE ay hindi dapat ipagkamali na at hiwalay sa tagubilin ng Estado sa isang
buong panahong empleyado. Kuwalipikado man o hindi ang isang empleyado bilang) ay depende sa bilang ng
mga linggong ipinagtrabaho at naipong sahod. Matutulungan ka ng online grant estimator ng NJEDA na
matiyak ang bilang ng mga FTE sa iyong negosyo. Para sa layunin ng programang pagkakaloob na ito, tinitiyak
ng NJEDA ang bilang ng mga empleyadong FTE batay sa pinakamataas na bilang ng FTE ng isang entidad sa
nakalipas na walong sangkapat. Para malaman ang iyong tinatayang laki ng kaloob batay sa iyong mga
empleyado na FTE, mangyaring bumisita sa https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/
Kung dahil sa pinakamataas na FTE kaya hindi magiging kuwalipikado ang isang negosyo, rerepasuhin ang
pinakamabagong WR-30 filling, ito man ay Quarter 3 2020 o Quarter 4 2020, alinman dito ang pinakabagong
nai-file. Para malaman ang iyong pagiging kuwalipikado batay sa mga empleyado na FTE, mangyaring
bumisita sa https://forms.business.nj.gov/grant-4/eligibility/
-

Hindi kasama sa mga empleyadong FTE ang 1099 na independyenteng mga kontratista

4. Paano tinitiyak ang laki ng ibibigay na kaloob sa aking negosyo?
- Ginagamit ng NJEDA ang pinakamataas na available na bilang ng tao mula sa nakalipas na 8
sangkapat ng entidad (Q1 2019-Q4 2020) ng WR-30 na nai-file sa NJLWD para matiyak ang bilang
ng mga Katumbas ng FTE ng entidad.
- Ang kabuuang halaga ng pondong ipagkakaloob ay batay sa bilang ng) na katumbas na mga
empleyadong at hindi maaaring lumampas sa hindi natugunang pangangailangan ng entidad.
o Kung may 5 Buong Panahong empleyadong (FTE) o mas kaunti (kabilang na ang walang
FTE o 1099 na mga kontratista lamang): $10,000 na kaloob
o Kung 6-25 na Buong Panahong empleyadong (FTE): $15,000 na kaloob
o Kung 26-50 na Buong Panahong empleyadong (FTE): $20,000 na kaloob
- May hiwalay na pondo ang programa para sa mga provider ng pangangalaga sa bata, sa mga
restawran, micro-business, at sa iba pang maliliit na negosyo. Gayunman, kuwalipikado lamang ang
isang aplikante para sa isang alokasyon ng pondo. Halimbawa: kung ang isang negosyo ay isang
kuwalipikadong Restawran, ayon sa tiniyak ng code ng Pag-uuri ng Industriya sa Hilagang America
(North American Industry Classification, NAICS), makakapag-apply lamang ito para sa alokasyon
sa Restawran at hindi para sa Micro-business o iba pang alokasyon sa maliliit na negosyo.
5. Kailangan ba na mag-file ang negosyo ko ng 2020 tax return?
- Hindi kinakailangan na ang isang aplikante ay nakapag-file ng 2020 tax return sa pederal o sa
estado.
6. Kailangan ba na mag-file ang negosyo ko ng 2019 tax return?
a. Ang isang aplikante ay dapat nakapag-file o nasa ekstensyon para sa 2019 tax return ng pederal
at estado, kung ang negosyo ay nagsimula noong 2019 o bago pa nito.
7. Anong pinansyal na impormasyon ang kakailanganin ko para makapag-apply?
- Dapat na kayang sagutin ng isang aplikante ang mga sumusunod na tanong
a. Anong taon nag-file ang iyong negosyo ng tax returns (2018, 2019, 2020)?

b.
c.
d.
e.

Magkano ang taunang kita ng iyong negosyo noong taong 2019 (kung angkop)?
Magkano ang taunang kita ng iyong negosyo noong taong 2020?
Itinuturing bang mahalaga ang iyong negosyo ayon sa Governor Murphy’s EO 107?
Nanatili bang bukas ang iyong negosyo, o muli bang nagbukas ang iyong negosyo, sa mga
buwan ng Marso 2020 - kasalukuyan?
f. Kung muling nagbukas ang iyong negosyo sa mga buwan na ito, sa anong kapasidad (10%, 25%,
50%, 75%, 100%)?
8. Hindi hinihilingan ang aking negosyo na mag-file ng WR-30 (Solong Pagmamay-ari, Sosyo, Solong
Miyembro na LLC, 1099 Contratista, atbp.). Kuwalipikado ba ang aking negosyo?
- Kung ang entidad ay nagnenegosyo na at tumatakbo na noong Pebrero 15, 2020, ang entidad ding
iyon ay lubos at wastong nakarehistro para magnegosyo sa Estado, at natutugunan nito ang lahat ng
iba pang mga kinakailangan sa pagiging kuwalipikado, magiging kuwalipikado ito.
- Ang isang entidad na walang mga WR-30 filing ay magiging kuwalipikado para sa minimum na
halagang kaloob na $10,000.
9. Isang kumpanya ng payroll o Organisasyon ng Propesyonal na Employer (Professional Employer
Organization, PEO) ang nagpa-file ng WR-30 ng aking negosyo; kuwalipikado ba ang aking negosyo?
- Oo - nauunawaan ng NJEDA ang mga negosyong gumagamit ng Organisasyon ng Propesyonal na
Employer (Professional Employer Organization, PEO) o kaparehong payroll provider para mag-file
ng kanilang WR-30 sa ngalan nila. Sa mga ganitong kalagayan, dapat magbigay ang mga payroll
company o Organisasyon ng PEO sa NJEDAng ID o pangalan ng Empleyado, kung ilang linggong
ipinagtrabaho at suweldo na nakadokumento katulad ng format ng WR-30, na nai-file nila sa ngalan
ng iyong negosyo.
- Maaaring ibigay ng iyong negosyo ang dokumentong ito sa panahon ng proseso ng pagberipika.
10. Ang aking negosyo ay hindi isang organisasyon para sa pagkita ng pera; kuwalipikado ba ang aking
negosyo?
- Kung nakarehistro ang iyong negosyo sa IRS bilang isang 501(c) na non-profit, maaaring
kuwalipikado ang iyong organisasyon, kung natutugunan ng iyong organisasyon ang lahat ng
kinakailangan sa pagiging kuwalipikado sa programa.
11. Ang Baytang 1 ng pondo ay hinihigpitan ng NAICS code, ang baytang ba na ito ay may katulad na mga
restriksyon?
- May hiwalay na alokasyon ng pondo ang Baytang 4 ng programa na espesipiko para sa mga Provider
ng Pangangalaga sa Bata (NAICS 624410) at mga Restawran (NAICS na nagsisimula sa 722), lahat
ng iba pang negosyo ay mapupunta sa alinman sa kategoryang Micro o Maliit na Negosyo na hindi
hinihigpitan ng NAICS code. Dapat mag-apply ang mga negosyo sa panahon na may pagkakataon
na pag-apply para sa espesipikong uri ng negosyo.
12. Nakatanggap ang aking negosyo o hindi binigyan ng Kaloob sa Baytang 1, Baytang 2, at/o Baytang 3 ng
programang ito; puwede ba akong muling mag-apply para sa gayunding negosyo sa Baytang 4?
- Ang mga negosyo na nag-apply para sa pondong kaloob sa ilalim ng Baytang 1, Baytang 2 at/o
Baytang 3 ng Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small
Business Emergency Assistance Grant Program) ay maaaring mag-apply para sa Baytang 4 na
pondo. Gayunman, ang mga negosyong nag-apply sa Baytang 1, Baytang 2, at/o Baytang 3 ay
kailangang magsumite ng buong bagong aplikasyon at kailangang dokumento para sa Baytang 4,

dahil hindi na isasaalang-alang ang dating mga aplikasyon mula sa mga Baytang 1-3. Matatagpuan
ang impormasyon tungkol sa proseso ng aplikasyon sa here.
13. May iba’t ibang lokasyon ang aking negosyo; puwede ba akong magsumite ng hiwalay na aplikasyon
para sa bawat lokasyon?
- May limitasyon na 1 aplikasyon lamang kada Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer sa Pederal
(Federal Employent Identification Number, FEIN). Kung ang iyong negosyo ay may 5 hiwalay na
Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer sa Pederal (FEIN), magiging kuwalipikado ka na magapply ng 5 beses, ngunit kailangang kang mag-apply nang hiwalay para sa bawat negosyo (na may
sarili nitong Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer sa Pederal (FEIN).
- Kung ang iyong negosyo ay may 1 Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer sa Pederal (FEIN) at 5
lokasyon, kuwalipikado lamang ang iyong negosyo sa 1 kaloob at puwede lamang mag-apply nang
isang beses sa ilalim ng isang Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer sa Pederal (FEIN).
14. May 5 lokasyon ang aking negosyo. Lahat ay ire-report sa ilalim ng 1 Numero ng Pagkakakilanlan ng
Employer sa Pederal () na may 60 empleyadong Katumbas ng Buong Panahon (FTE); puwede ko bang
i-allocate ang aking mga empleyado sa iba’t ibang lokasyon?
- Hindi naaapektohan ng lokasyon ng mga empleyado ang pagiging kuwalipikado ng isang
aplikasyon. Kung gayon, hindi makakapag-allocate ang isang negosyo ng mga empleyado sa iba’t
ibang lokasyon para lamang matugunan ang laki na kinakailangan ng Programa.
- Tulad ng mababasa sa itaas, nakabatay ang isang aplikasyon sa Numero ng Pagkakakilanlan ng
Employer sa Pederal (FEIN). Sa halimbawang ito, hindi magiging kuwalipikado ang aplikasyon
dahil lumampas ito sa maximum na 50 Buong Panahong empleyadong (FTE) ng Programa.
15. Ano ang Eligible Opportunity Zone na ibinukod?
- Tinatayang 33% ng available na pondo ay ilalaan para sa mga negosyo na may pangunahing
lokasyon ng negosyo na pasok sa 715 cencus tracts na itinuturing na “Opportunity Zone Eligible.”
- Para matiyak kung ang iyong negosyo ay nasa lugar sa isang kuwalipikadong census tract na
Opportunity Zone, mangyaring gamitin ang mapping widget.
16. Ang aking negosyo ay may iba’t ibang lokasyon sa ilalim ng Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer
sa Pederal (FEIN). Ano ang itinuturing na pangunahing lokasyon ng aking negosyo?
- Para sa layunin ng Programang ito, ang pangunahing lokasyon ng iyong negosyo ay ang address
kung saan nagtatrabaho ang karamihan ng iyong mga empleyado. Kung walang iisang lokasyon ang
may pinakamarami mong empleyado dahil ang iba’t ibang lokasyon ay may kaparehong dami ng
empleyado, kung gayon, ang pangunahing lokasyon mula sa mga lokasyong iyon ay ang isa na
kumikita ng malaki. Kung mayroon pa ring maraming lokasyon na nakakatugon sa batayan, ang
pangunahing lokasyon ay ang lokasyon na unang binuksan.
17. Nag-apply ang aking negosyo para sa at/o nakatanggap ng COVID-19 na tulong sa sakuna mula sa
Small Business Administration, iba pang Local CARES Funding at/o mga nalikom na insurance. Ang
ganito rin bang negosyo ay kuwalipikado para sa Kaloob?
- Maaaring kuwalipikado pa rin ang iyong negosyo para sa Kaloob. Gayunman, kailangang malaman
ng NJEDA ang impormasyong tungkol sa lahat ng tulong kung saan ka nag-apply/natanggap. Kaya
bago ka mag-apply para sa kaloob na ito, inirerekumenda na maging pamilyar ka muna sa mga
detalye ng iba pang tulong na inaplayan mo o natanggap mo, tulad ng: programa na inaplayan mo,
ang halaga ng pondo kung saan ka naaprobahan/natanggap, at kung paano ginagamit ng iyong

-

-

negosyo ang pondong ito. Hihilingan ka na ibigay ang mga detalyeng ito para matiyak ng NJEDA
kung kuwalipikado ka para sa programang Baytang 1.
Hindi makapagbibigay ang NJEDA ng tulong sa sakuna para gayunding layunin na natanggap mo
na sa ibang tulong, dahil itinuturing itong Duplication of Benefits sa ilalim ng batas ng Pederal, at
dahila ang iyong negosyo ay walang pangangailangan para sa pondong kaloob para sa ganitong
layunin.
Dapat na may ganitong impormasyong available ang negosyo. Lahat ng aplikante ay kailangang
kumompleto ng affidavit ng Duplication of Benefits na may impormasyon ng ibang COVID-19 na
tulong sa sakuna, at kakailanganin ang mga detalye ng kanilang aplikasyon para sa gayung tulong.
Dapat ding patunayan ng awtorisadong tagapaglagda na may pangangailangan ang negosyo maliban
pa sa natanggap na pondo sa COVID.

18. Ano ang Duplication of Benefit (DOB)?
- Nangyayari ang Duplication of Benefit (DOB) kapag ang isang entidad ay nakakatanggap ng tulong
mula sa iba’t ibang nagbibigay para sa katulad na pangangailangan. Isang paraan kung bakit
nangyayari ito ay kapag ang naipong halaga ng tulong ay lumagpas sa mga kailangan ng negosyo.
Para maiwasan ang Duplication of Benefit (DOB), babawasan ng NJEDAang halaga ng Kaloob sa
halaga ng iba pang tulong para sa katulad na pangangailangan. Gayunman, kung mas malaki ang
pangangailangan kaysa sa tulong, walang Duplication of Benefit (DOB).

