مزيد پيسہ دستياب ہے :ﺣﮑﻮمﺖ کا تﻮسيع کرده پروگرام آپ کے کاروبار يا غير منافع بخش ادارے کﻮ رواں دواں
رکهنے کے ليے  10ملين ڈالر تک فراہم کر سﮑتا ہے
ابهی کريں 310 :بلين ڈالر کی رقم کے ساته  PPPپروگرام پہلے آئيے ،پہلے پائيے کی بنياد پر دستياب ہے
يہ کيا ہے؟
امريکی سمال بزنس ايڈمنسٹريشن ) (SBAکی ﺟانﺐ سے تنخواه کے تحفظ کا پروگرام
)(Paycheck Protection Program, PPP
 1%کی شرح سود پر دستياب دو سالہ قرضے ﺟو شائد آپ کو واپس ادا نہ کرنے پڑيں
قرضہ چهوٹے کاروباروں کو اپنے مﻼزمين کو پے رول پر رکهنے کی حوصلہ افزائی کے ليے ترتيﺐ ديا گيا ہے
اگر تمام مﻼزمين کو آٹه ہفتوں تک پے رول پر رکها گيا اور پيسے کو پے رول ،رينٹ ،مورگيج کے سود ،يا
يوٹيلٹيز کے ليے استعمال کيا گيا تو  SBAقرضے معاف کر دے گا
کون اہل ہے؟
 500يا اس سے کم مﻼزمين کے حامل کاروباری اور غير منافع بخش ادارے
آپ يہ کيسے حاصل کرتے ہيں؟
اپنے کاروباری بينک سے پوچهيں آيا وه وفاقی  SBAتنخواه کے تحفظ کے پروگرام کی پيشکش کرتے ہيں
اگر آپ کا بينک پروگرام کی پيشکش کرتا ہے :تو وه آپ کو درخواست کے عمل سے روشناس کروائيں گے
اگر آپ کا بينک پروگرام کی پيشکش نہيں کرتا :تو روائيتی  SBAبينکس کی فہرست ديکهيں۔
قرضہ کس چيز کا احاطہ کرتا ہے؟
قرضے مکمل طور پر معاف کريے ﺟائيں گے اگر انہيں مندرﺟہ ذيل کے ليے استعمال کيا گيا:
 پے رول کے اخراﺟات
 مورگيج پر سود
 رينٹ
 يوٹيلٹی کی ادائيﮕياں
مزيد مشوره يا معلومات درکار ہے؟
پروگرام کے متعلﻖ مزيد معلومات کے ليے وفاقی حکومت کا معلوماتی صفحہ مﻼحظہ کريں
 SBAتنخواه کے تحفظ کے پروگرام کی ويﺐ سائٹ مﻼحظہ کريں
آپ کی مدد کرنے کے ليے سمال بزنس سينٹرز ہيں :نيويارک سمال بزنس ڈويلپمينٹ سينٹر
) (New York Small Business Development Centerکی ويﺐ سائٹ مﻼحظہ کريں

