Đăng ký cấp giấy phép Doanh nghiệp Lành mạnh
Thông tin về Người Làm đơn
Tên:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận thư:

Email:

Thông tin về Doanh nghiệp/Tổ chức
Tên doanh nghiệp/tổ chức:
Loại hình doanh nghiệp/tổ chức, (khoanh tròn một lựa chọn): nhà hàng, dịch vụ, tạp hóa, bán lẻ,
khác
Địa chỉ của doanh nghiệp/Tổ chức:
Doanh nghiệp này đã được chứng nhận bởi Văn phòng Chứng nhận cho Sự đa dạng và Hòa nhập của
Doanh nghiệp (COBID) chưa? Nếu có, thì là chỉ định nào? (Khoanh tròn Một lựa chọn) MBE, DBE,
WSB, ESB, VSB, Khác, Không có
Doanh nghiệp này có thuộc sở hữu của một người là Người da đen, Người bản xứ và người da màu
không?
(Khoanh tròn một lựa chọn) Có, Không
Quý vị có tham gia của hoặc làm việc với một hiệp hội kinh doanh không? (khoanh tròn một lựa chọn)
có, không
Nếu có, tên hiệp hội doanh nghiệp là:
Vui lòng liệt kê bất kỳ doanh nghiệp lân cận nào khác mà quý vị đang làm việc cùng:
Thông tin Địa điểm
Tên địa điểm dự án, tên đường:
Giao lộ 1:
HOẶC địa chỉ gần khu vực được yêu cầu nhất:

Giao lộ 2:

Không gian đường phố được yêu cầu, (khoanh tròn tất cả những câu trả lời phù hợp): bãi đậu xe, vỉa
hè, làn đường, đường phố, ngõ hẻm, khác
Thông tin về việc Sử dụng
Quý vị sẽ sử dụng không gian như thế nào?
Quý vị muốn đặt những gì trong không gian này?
Quý vị sẽ sử dụng không gian trong những ngày nào?
Các khoảng giờ hoạt động:
Có phục vụ rượu bia trong không gian của quý vị hay không? CÓ | KHÔNG
Các thông tin khác
Quý vị nghe về chương trình này từ đâu?
Có điều gì khác mà quý vị muốn chúng tôi biết/xem xét không?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ: pbotbusinesstoolkit@portlandoregon.gov hoặc 503.823.4026
Thành phố Portland đảm bảo sự tiếp cận có ý nghĩa tới các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của
thành phố để tuân thủ luật Dân Quyền Title VI và ADA Title II và cung cấp một cách hợp lý: dịch vụ biên
dịch, thông dịch, biện pháp điều chỉnh, phương tiện trợ giúp đặc biệt, các định dạng thay thế, các dịch
vụ và hỗ trợ phụ trợ. Để yêu cầu các dịch vụ này, hãy liên hệ 503-823-5185, TTY Thành phố 503-8236868, Dịch vụ Tiếp Âm: 711. Traducción e Interpretación | Biên Dịch và Thông Dịch |
अनुवादनतथाव्याख्या 口笔译服务 | Устный и письменный перевод | Turjumaad iyo Fasiraad
Письмовий і усний переклад | Traducere și interpretariat | Chiaku me Awewen Kapas Translation
and Interpretation: 503-823-5185

