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    THÀNH PHỐ GARDEN GROVE HỢP TÁC VỚI NHỮNG THÀNH PHỐ TRONG QUẬN CAM ĐỂ CÓ BUỔI  

HỘI THẢO HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ BẰNG TIẾNG VIỆT 
 

  Vào Thứ Tư, ngày 31 tháng Ba, Thành Phố Garden Grove, phối hợp với các thành 

 phố Westminster, Fountain Valley, Buena Park, và Fullerton, sẽ tổ chức hội thảo miễn phí 

 qua mạng (Zoom Webinar) hỗ trợ tài nguyên cho các doanh nghiệp nhỏ bằng tiếng Việt và 

 tiếng Hàn.  Hội thảo trên mạng bằng tiếng Việt, được bắt đầu từ 2:00 giờ chiều đến 4:00 

 giờ chiều.  Các chủ nhân doanh nghiệp quận Cam muốn tìm hiểu những tài nguyên, 

 các chương trình hỗ trợ để giúp đỡ cho doanh nghiệp của mình trong đại dịch COVID-

 19 đều có thể tham dự.  Yêu cầu đăng ký ghi danh trước qua mạng (online) tại 

 http://bit.ly/business-resources-v. 

  Thị trưởng Garden Grove Steve Jones sẽ cùng với các dân cử đại diện những thành 

 phố khác chào đón những người tham dự buổi hội thảo.  Những chủ đề sẽ thảo luận bao 

 gồm: các chương trình trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ; cập nhật về quản trị doanh 

 nghiệp nhỏ, các khoản cho vay do thảm họa gây ra (injury disaster loan) và cập nhật về 

 chương trình PPP; chương trình giúp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Orange County hoàn 

 toàn miễn phí.  

  Ngoài ra, Ban Phát triển kinh tế của Thành phố Garden Grove sẽ cung cấp thông tin 

 kế hoạch hỗ trợ kinh doanh cho Garden Grove, bao gồm các chương trình JOBS 1st,  JOBS 

 1st To-Go và Accessible Businesses. 

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin coi thêm tại ggcity.org/businesses hoặc gọi về   

 
 số (714) 741-5130.                   # # # 
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