QUỸ HỖ TRỢ NHÀ HÀNG HIGH ROAD KITCHENS TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Thị trưởng Walsh đã thiết lập Quỹ hỗ trợ Nhà hàng High Road Kitchens trong đại dịch COVID-19 để làm
việc với các chủ nhà hàng nhằm giữ lại hoặc thuê lại lực lượng nhân viên hoặc các nhân viên dịch vụ ẩm
thực khác đã mất việc làm hoặc bị thất nghiệp vì COVID-19.
Đối tác:
Ủy viên Hội đồng Lydia Edwards
One Fair Wage
High Road Kitchens
Quỹ hỗ trợ mới được thành lập, thuộc sự quản lý và điều hành bởi Phòng phát triển Kinh tế của Thị
trưởng (OED)  s ẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký trong thời gian từ ngày 16 - ngày 23 tháng 11 năm 2020.
Chi tiết về Quỹ Hỗ trợ Nhà hàng High Road Kitchens Trong Đại dịch COVID-19:
●

●

●

Các nhà hàng phục vụ thực khách tại chỗ với dịch vụ ăn uống tại chỗ đầy đủ trong Quỹ hỗ trợ này
sẽ hỗ trợ 25 chủ nhà hàng nhỏ ở địa phương(có từ 25 nhân viên trở xuống) trong các khu phố sau
đây:
o Allston
o Chinatown
o Dorchester
o East Boston
o Egleston Square (JP/Rox)
o Mattapan
o Roxbury
Các doanh nghiệp sẽ nhận được khoản tài trợ là 15,000 dollar để trả tiền thuê nhà/tiền trả góp
mua nhà và chi phí lương phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến
ngày 31 tháng 12 năm 2020
Các nhà hàng được chọn phải trả Một mức Lương Công bằng (12.75 dollar /giờ) cho tháng 12.
Các nhà hàng được chọn sẽ hội đủ điều kiện nhận thêm một khoản tài trợ 5,000 dollar từ Quỹ
One Fair Wage (Một Mức lương Công bằng) một khi chủ nhà hàng có thể chứng minh rằng họ
đã trả mức lương đã thỏa thuận.

Tiêu chí đăng ký:
● Các nhà hàng phục vụ đầy đủ dịch vụ cho thực khách ăn uống tại chỗ trong các khu phố sau đây
của Thành phố Boston hội đủ điều kiện để nộp đơn tham gia:
o Allston
o Chinatown
o Dorchester
o East Boston
o Egleston Square (JP/Rox)
o Mattapan
o Roxbury
● Có ít hơn hai mươi lăm (25) nhân viên, bao gồm cả chủ sở hữu;
● Đã đăng ký, không vi phạm quy định nào, và đang hoạt động trong Thành phố Boston (không bao
gồm các chuỗi cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhượng quyền);
● Chủ sở hữu doanh nghiệp phải đồng ý, tham gia, và tuân thủ các tiêu chuẩn đã đặt ra của One Fair
Wage và High Road Kitchens;
● Đồng ý hoàn thành chương trình Huấn luyện và Bộ công cụ Bảo đảm Công bằng của High Road
Kitchens trong vòng chín tháng từ khi nhận được các khoản tài trợ, phần đầu tiên phải được hoàn

●
●

thành trong giai đoạn tài trợ để hội đủ điều kiện nhận khoản tài trợ thêm từ High Road Kitchens;
và
Cam kết đạt được yêu cầu công bằng lương cứng cho nhân viên được nhận tiền boa và nhân viên
không được nhận tiền boa trước tháng 01 năm 2026.
Chủ doanh nghiệp phải được đăng ký là nhà cung cấp cho Thành phố Boston, trước khi nộp đơn
xin Hỗ trợ này.
Để nộp đơn, h
 ãy bấm vào đây

