ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਵਸਿਤਰ੍ ਤ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਾਰ੍ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ$10 ਿਮਲੀਅਨ
ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ: PPP ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ $310 ਿਬਲੀਅਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਿਹਲਾਂ ਸੇਵਾ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਉਪ ਲਬ ਧ ਹ ਨ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ (Small Business Administration, SBA) ਪੇਯਚੈ�ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (Paycheck
Protection Program)
1% ਿਵਆਜ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ
ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂ ੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
SBA ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂ ੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਠ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ
ਵਰਤ� ਤਨਖਾਹ, ਿਕਰਾਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਵਆਜ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?
500 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਤੁ ਸ� ਇਹ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬ�ਕ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸੰਘੀ SBA ਪੇਯਚੈ�ਕ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬ�ਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ� ਲੰਘਾਉਣਗੇ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬ�ਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ SBA ਬ�ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ
ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ
 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਵਆਜ
 ਿਕਰਾਇਆ
 ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ
SBA ਦੀ ਪੇਯਚੈ�ਕ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ�ਦਰ ਹਨ: ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕ�ਦਰ
(New York Small Business Development Center) ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

