ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰ ਡਰ ਸਰਵਡ ਿਬਜ਼ਿਨਸਸ (ਐ�ਚਯੂਬੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗ��ਟ
ਗ��ਟ ਦੀ ਰਕਮ
$5,000

ਕਰੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ:

ਯੋਗ ਵਰਤ�:

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ

(ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�

ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ

ਚਾਲੂ ਪੂੰ ਜੀ

ਭੂਗੋਲ:

ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ

ਖਰਚੇ)

ਦਵਾਲੀਆਪਨ ਲਈ

ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ�
ਉਸ �ਤੇ ਕਰ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹ�
ਹੈ। ਕੋਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਕ�ਿੈ ਡਟ
ਸਕੋਰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਨਹ�।

ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਧ�:
1

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਇੱ ਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

2
3
4

ਗ��ਟ ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਿਜਿਲ�ਆਂ ਰਾਹ� ਬਰਾਬਰ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ��ਟ� ਇੱ ਕ (1) ਪ�ਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਾਈ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ 10 ਜ� ਘੱ ਟ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਐਫ਼ਟੀਈ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ

ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਹਨ।

(40 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 1.0 ਐਫ਼ਟੀਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਇੱ ਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 20 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ

5

ਹਫ਼ਤਾ ਕੰ ਮ 0.5 ਐਫਟੀਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)

ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ, ਿਜਵ� ਿਕ, ਪੇਚੈਕ ਪ�ੋਟਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Paycheck Protection

Program), ਐਸਬੀਏ ਇਕਨਾਿਮਕ ਇੰ ਜਰੀ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਲੀਫ਼ ਲੋ ਨ (SBA Economic Injury Disaster

Relief Loan) ਜ� ਿਸਟੀ ਆਫ ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਸੇਵ ਅਵਰ ਸਮਾਲ ਿਬਜ਼ਿਨਸ ਲੋ ਨ ਟੂ ਗ��ਟ (City of Fresno Save

Our Small Business Loan to Grant), ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਿਬਨ� ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।

6 ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵੱ ਲ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਕ�ਦਰੀ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ
ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਦੀਵਾਲੀਏ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਗ��ਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ (3) ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8 ਇਹ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਬਨ�ਕਾਰ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ� ਪਿਹਲ� (ਕ�ਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਜੋ 15
ਮਾਰਚ, 2018 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ� ਜੋ 15 ਮਾਰਚ, 2018 ਤ�
ਪਿਹਲ� ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ) ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
9 ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਗਰ�ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ

ਅੰ ਡਰ ਸਰਵਡ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਸਭ ਅਰਜ਼ੀਆਂ www.FresnoHubGrant.com ਤੇ

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

1.

ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ�� ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨ�:
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ:
ਇਕੱ ਲਾ ਮਾਲਕ

ਮਾਲਕ/ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ #:
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਸ�ਝੀਦਾਰੀ

ਐਲਐਲਸੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਿਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋਵ)ੇ :

ਸ਼ਿਹਰ:

ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਇਲ:

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ:

ਰੈਫ਼ਰਲ ਦਾ ਸੋਮਾ:
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਮੂੰ ਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ

ਵੈਬਸਾਈਟ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਨੰਬਰ:

ਹੋਰ

ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਕਰਮਚਾਰੀ # (ਮਾਰਚ 15, 2020 ਤੱ ਕ):

2019 ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਿਵਕੱ ਰੀ:

ਐਫ਼ਟੀ________ ਪੀਟੀ_________

ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ:

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ:

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ:

ਹ�

ਨਹ�

>20% ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰੈਿ ਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।
ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�:

SSN/ITIN:

ਪਦਵੀ:

% ਮਲਕੀਅਤ

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਈਮੇਲ:

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਲੰਗ:

ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸਲ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�:

SSN/ITIN:

ਪਦਵੀ:

% ਮਲਕੀਅਤ

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

SSN/ITIN:
% ਮਲਕੀਅਤ

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

SSN/ITIN:
% ਮਲਕੀਅਤ

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਲੰਗ:

ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਐਚਯੂਬੀ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸਲ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�:

ਐਕਸਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ

ਜਨਮ ਿਮਤੀ:
ਈਮੇਲ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਲੰਗ:
ਪਦਵੀ:

ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸਲ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨ�:
ਪਦਵੀ:

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਈਮੇਲ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਲੰਗ:

ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਜਨਮ ਿਮਤੀ:
ਈਮੇਲ:
ਿਜ਼ੱ ਪ:

ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸਲ:

1

ਗ��ਟ ਅਰਜ਼ੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

2.

A.

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਬੀਏ ਇਕਨਾਿਮਕ ਇੰ ਜਰੀ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋ ਨ (ਈਆਈਡੀਐਲ) (SBA Economic Injury Disaster Loan (EIDL)) ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?



B.

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਚੈ�ਕ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲੋ ਨ (Paycheck Protection Program Loan) ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?



C.

ਹ�

ਨਹ�

ਕੀ ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਿਸਟੀ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਸੇਵ ਅਵਰ ਸਮਾਲ ਿਬਜ਼ਿਨਸ ਲੋ ਨ ਟੂ ਗ��ਟ (Save Our Small Business Loan to Grant) ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?



D.

ਹ�

ਨਹ�

ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜਕੀ, ਕ�ਦਰੀ ਗੈਰ-ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ?



E.

ਹ� – ਜੇ ਹ�, ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਨਹ�

ਕੀ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਨ� ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ?



3.

ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਨਹ�

ਫ਼ੰ ਡ� ਦੀ ਵਰਤ�
ਚਾਲੂ ਪੂੰ ਜੀ: (ਿਕਰਾਇਆ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਹੂਲਤ� ਜ� ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ)

4.

F.

ਗ��ਟ ਦੀ ਰਕਮ: $5,000

ਵਾਧੂ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ �ਤੇ ਨਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ (ਪੂਰੀ ਤਰ� ਬੰ ਦ) ਹੋਏ ਹਨ?
ਹ�



ਨਹ�



G. ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਹ�



ਨਹ�



H. ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ
ਿਰਹਾ ਹੈ?


ਨਹ�


I.

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਚਾਲੂ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਹ�



ਨਹ�



5.

ਹ�

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
•

ਐਕਸਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਕ�ਦਰੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ� ਜ�

ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਐਚਯੂਬੀ ਗ��ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ
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ਗ��ਟ ਅਰਜ਼ੀ

•
•
ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

•

6.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਜੋ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਿਮਤੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ�

15 ਮਾਰਚ 2018 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾਇਰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ� ਦਾ ਿਬਆਨ
ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੈ�ਕ

ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ

ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�: ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ।
ਮ� ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਕਿਮਿਨਊਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਫ਼ਾਈਨ�ਨਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਸਟੀਿਟਊਟ ਡੀਬੀਏ ਐਕਸੇਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ (Fresno Community Development Financial Institution (CDFI)
dba Access Plus Capital (APC)) ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਬਆਨ� ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ�ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।
ਮ� ਫ�ੈਜ਼ਨ� ਸੀਡੀਐਫਆਈ ਡੀਬੀਏ ਐਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ (Fresno CDFI Access Plus Capital) ਨੂੰ, ਫ਼ੰ ਡ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਛੇ (6) ਮਹੀਨ� ਤੱ ਕ ਗ��ਟ ਫ਼ੰ ਡ� ਨੂੰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ, ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।
ਮ� ਇੱ ਥੇ ਫ਼�ੈਜ਼ਨ� ਸੀਡੀਐਫਆਈ ਡੀਬੀਏ ਐਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ (Fresno CDFI dba Access Plus Capital (APC)), ਇਸਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ,
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ, ਫੋਟ,ੋ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਅਤੇ/ਜ� ਿਲਖਤੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱ ਤਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ
ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ, ਪ�ੈਸ ਰੀਲੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਿਧਅਮ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਏਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨ� ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮ� ਿਤਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ
ਮੁਆਇਨ� ਜ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ�, ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਪਸੰ ਦਗੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱ ਡਦਾ/ਛੱ ਡਦੀ ਹ�। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮ� ਮੀਡੀਆ ਸਮੱ ਗਰੀ (ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇ ਖ, ਸੋਚ�,
ਆਿਦ) ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ� ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰਾਇਲਟੀ ਜ� ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦਾ/ਛੱ ਡਦੀ ਹ�।
ਮ� ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਹ ਏਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਨ�:

ਪਦਵੀ:

ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਿਮਤੀ:

ਸਿਹ-ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਨ�:

ਪਦਵੀ:

ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਿਮਤੀ:

ਸਿਹ-ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਨ�:

ਪਦਵੀ:

ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਿਮਤੀ:

ਸਿਹ-ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਨ�:

ਪਦਵੀ:

ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਿਮਤੀ:

ਐਕਸਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ
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