
ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਭਾਗ 1 – ਯੋਗਤਾ 

 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਵਣਜ ਕਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ: 

 

1.  ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਕੰਗ ਕਾਊਾਂਟੀ ਕਵੱਚ ਸਕਿਤ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

2. ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ (ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ): 

3. ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਵਰਕਕੰਗ ਵਾਕਸ਼ਗੰਟਨ ਸਮਾਲ ਕਬਜ਼ਨਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਾਾਂਟ (WWSBEG) ਕਮਲੀ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਹ $5,000 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

4. ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯਗੋ ਕਵਭਾਗ ਖਾਤਾ ਚਾਲ  ਹੈ? ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  https://secure.lni.wa.gov/verify/ 

ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ UBI (ਯ ਨੀਫਾਈਡ ਕਬਜ਼ਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ) ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਪਰਮਾਕਣਕਤਾ ਹੈ 

(ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ)? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

6. ਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

7. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੱਮ ਕਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕਦੱਮੇ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? (ਹਾਾਂ /ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

8. ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਵਾਕਸ਼ੰਗਟਨ ਜਾਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਾਂਤ ਦੇ ਅਦੰਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਤਾਮੀਲ/ਅਕਿਕਨਯਮਕ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ ਜੋ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

9. ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੱ ਕਰਹਾ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਸੰਦਸੇ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦ ੇਹੇਠਾਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਤੁਸੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ 

ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਨੁਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਏਿੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੌਕਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਏਿੇ ਕਕਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਭਾਗ 2 – ਪਰਾਇਮਰੀ ਸੰਪਰਕ: 

1. ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਨਾਾਂ: 

2. ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਫੋਨ: 

3. ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਈ-ਮਲੇ:   

4. ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਈਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ:  

5. ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹਦੁਾ: 

6. ਕੀ ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਕਮਆਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਖਕਤਆਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਜੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਫੰਡ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ: 

i. ਪ ਰਾ ਨਾਾਂ: 

ii. ਅਹਦੁਾ: 

iii. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ: 

iv. ਈ-ਮੇਲ: 

https://secure.lni.wa.gov/verify/


 

ਭਾਗ 3 – ਤੁਹਾਡੀ ਸਸੰਿਾ ਬਾਰ ੇ

 

7. ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਸਸੰਿਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪੰਜੀਕਕਰਤ ਨਾਮ:  

8. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤਾ: 

9. ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ UBI ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਹੈ? 

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਇੱਕ UBI ਹੈ 

i. ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ UBI ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ੋ

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਹੈ 

10. ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਿਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: 

11. ਪਰਾਇਮਰੀ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ ਸਸੰਿਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ:   

• ਪਤਾ: 

• ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2: 

• ਸ਼ਕਹਰ: (ਸਾਰੇ 39 ਸ਼ਕਹਰਾਾਂ ਕਵਚੋਂ ਹਠੇਾਾਂ ਚੱਨੋ) 

• ਰਾਜ: 

• ਕਜ਼ਪ ਕੋਡ: 

12. ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਜੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? ਜੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਭਰੋ: 

• ਪਤਾ: 

• ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2: 

• ਸ਼ਕਹਰ: (ਸਾਰੇ 39 ਸ਼ਕਹਰਾਾਂ ਕਵਚੋਂ ਹਠੇਾਾਂ ਚਨੋੁ) 

• ਰਾਜ: 

• ਕਜ਼ਪ ਕੋਡ: 

13. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਕਸ ਸਾਲ ਸਿਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

 

14. ਸੀਈਓ / ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ/ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ/ ਸੰਸਿਾਪਕ 

• ਨਾਾਂ 

• ਈ-ਮੇਲ 

• ਫੋਨ 

15. ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਿਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯਗੋ ਸ਼ਰਣੇੀ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ: 

• ਏਅਰਸੋਪੇਸ 

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

• ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 

• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

• ਬਾਲ-ਸਭੰਾਲ 

• ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਸਰਕਵਸ 

• ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 

• ਐਾਂਡ-ਲਾਈਨ ਕਨਰਮਾਣ 

• ਕਕਰਆਨਾ 

• ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 

• ਮਕਹਮਾਨ ਕਨਵਾਜ਼ੀ/ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 

• ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

• ਮੀਕਡਆ 

• ਕਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 

• ਪਰਚ ਨ 

• ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ 



• ਹੋਲਸੇਕਲੰਗ 

• ਹੋਰ: 

16. ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘੱਟ ਕਗਣਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਾਂ (OMWBE) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਕਣਤ ਹੋ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

17. ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

18. ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

19. ਘੱਟ ਕਗਣਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

20. ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ:  

• ਸਫੈਦ 

• ਕਹਸਪੈਕਨਕ ਜਾਾਂ ਲਾਤੀਨੋ 

• ਕਾਲਾ ਜਾਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ 

• ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਜਾਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮ ਲ ਕਨਵਾਸੀ 

• ਏਸ਼ੀਆਈ 

• ਜੱਦੀ ਹਵਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਟਾਪ 

• ਹੋਰ ਨਸਲ 

 

ਭਾਗ 4 – ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ 

1. ਸੰਸਿਾ ਨ ੰ  COVID-19 (WWSBEG ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ) ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪਰਾਾਂਤ, ਕਾਊਾਂਟੀ ਜਾਾਂ ਸਘੰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ  ਫੰਡ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

 

ਇੱਕ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਫੰਡਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਕਹੜੇ ਚਲਾਨਾਾਂ, ਕਬੱਲਾਾਂ ਆਕਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਿਾ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ 

ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਕ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਕ ਇਹਨਾਾਂ ਗਰਾਾਂਟ ਫੰਡਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰਾਾਂਟ ਡਾਲਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। 

• ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ: 

i. ਪਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਕਕਸਮ: (ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਵਕਲਪਾਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 

• ਆਰਕਿਕ ਸੱਟ ਆਫਤ ਲੋਨ (ਇਹ ਇੱਕ ਸਘੰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹ)ੈ 

a. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਕੰਨੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੀ? 

b. ਇਸ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ? (ਖੱੁਲਹ ੀ ਕਟੱਪਣੀ) 

c. ਉਹ ਸਸੰਿਾ ਕਜਸ ਨੇ ਫੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ: (ਖੁੱਲਹ ੀ ਕਟੱਪਣੀ) 

• ਪੇਰੋਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਇਹ ਇੱਕ ਸਘੰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ) 

a. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਕੰਨੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੀ? 

b. ਇਸ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ?  

c. ਉਹ ਸਸੰਿਾ ਕਜਸ ਨੇ ਫੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ: 

• ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਕਸਮ: 

a. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ? 

b. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਕੰਨੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੀ? 

c. ਇਸ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ?  

d. ਉਹ ਸਸੰਿਾ ਕਜਸ ਨੇ ਫੰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ: 

 

2. ਕੀ ਸੰਸਿਾ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 – 15 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦਰੌਾਨ COVID-19 ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ 

ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪਰਾਾਂਤ, ਕਾਊਾਂਟੀ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ  ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਕਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 



• ਜੇ ਹਾਾਂ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ 

 

ਭਾਗ 5 - ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਵੇਰਵ ੇ

3. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰਾਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ: 

• ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੰਭਾਲ (CARES) ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਤਕਹਤ ਫੰਡ ਹਨ। 

• 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ  15 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ  ਹੋਏ ਖ਼ਰਕਚਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਿ 

ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

• ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਘੰੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ। ਜ ੇਆਕਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਇੱਕੋ ਲਾਗਤ ("ਡਬਲ-ਡੁਬਕੀ") ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਫੰਡਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਿਾਾਂਤ CARES ਫੰਕਡਗ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੁਦੰਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ 

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਕਚਆਾਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦ ੋਜਾਾਂ ਵੱਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਡੰਗ ਇਕਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚਲਾਨ, ਕਬੱਲ ਆਕਦ ਲਈ ਫੰਡ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਕਵੱਖੀ ਫੰਡ 

ਜੋਕਖਮ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਇਨਾਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਵਾਕਸ਼ੰਗਟਨ ਸਮਾਲ ਕਬਜ਼ਨਸ ਐਮਰਜਸੰੀ ਗਰਾਾਂਟ (WWSBEG) ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੱੁਲ $10,000 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 

i. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ WWSBEG ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ $2,500 ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਾਂ $7,500 ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਿੀਆ ਹੋ! ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਕਵੱਚ, $2,500 ਪਕਹਲਾਾਂ + $7,500 ਇਹ ਬੇਨਤੀ 

= $10,000। 

ii. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ WWSBEG ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ $2,000 ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ $10,000 ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਕਉਾਂਕਕ ਕੱੁਲ $10,000 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ 

ਕਵੱਚ, $2,000 ਪਕਹਲਾਾਂ + $10,000 ਇਹ ਬੇਨਤੀ = $12,000। 

 

(ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)   

• $5,000 

• $7,500 

• $10,000 

 

4. ਜੇ ਫੰਡ ਕਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਹ ਲਾਗਤ ਯਗੋਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਖ਼ਰਚ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਇਨਹਾਾਂ ਖ਼ਰਕਚਆਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਜ਼ਰ ਰੀ" ਹੈ। (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਖਰਚ(ਆਾਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਕਵੱਚ ਿੋੜਹੀ ਕਜਹੀ ਕਗਰਾਵਟ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੁਦੰੇ ਹਨ. (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ, 

ਲਾਇਸਸੰ, ਰਾਜ, ਕਾਊਾਂਟੀ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ) (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਖ਼ਰਚ ਨ ੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡਰ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨੱਜੀ, 

ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਸੰਘੀ ਹੋਵੇ।  (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ)  

• ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਰਕਚਆਾਂ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਕੇਰ COVID-19 ਸੰਕਟਕਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੁੰਦਾ? (ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

 

ਭਾਗ 6 - ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ 



5. ਜੇ ਗਰਾਾਂਟ ਕਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ 11/15/2020 ਤੱਕ ਹੇਠ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਰੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹਾਾਂ: 

 

o ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਖੱੁਲਹ ੀ ਰਹੀ 

o ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ, COVID-19 ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ, ਵਰਤਮਾਨ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ।  

o ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ, ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

o ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

o ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਕ CARES ACT ਫੰਡਾਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਕਕਵੇਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕੀਤਾ। 

 

("ਸਕਹਮਤ" ਜਾਾਂਚ ਬਾਕਸ) 

6. ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਵੋਂਗ ੇਕਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ 

ਗਰਾਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ? *ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ। 

(ਹਾਾਂ/ਨਹੀ ਾਂ) 

7. ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਯਗੋਤਾ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਪਰੁਦ 

ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ। 

 

(ਦਸਤਖਤ, ਪਕਹਲਾ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ) 


