ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਰੀਿਟਾਰਟ ਲੋ ਨ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਗ੍
ੋ ਰਾਮ

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਚਿਆਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂ ਿਲ ਨੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਾਬ ਸਿਿੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗ੍ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ
ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ੍ ਅਤੇ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀ
ਿਭ ਨੇ ਿਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ, ਿਮੂਹਕ ਿਮਾਗ੍ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ
ਿੂੰ ਚਾਰੀ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿੂੰ ਚਾਰਨ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਾਿਿਾਨੀਆਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ਨਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ. ; ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ.
ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਜਿਾਬ ਸਿਿੱ ਚ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਈਿੈਰਿ ਏਡ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਿੁਰਿੱਸਿਆ (ਕੇਅਰਜ਼) ਐਕਟ
ਂ ਅਰਬਨ ਸਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਸਿਭਾਗ੍ (ਐਚਯੂਡੀ) ਨੂੂੰ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ
ਪ੍ਾਿ ਕੀਤਾ ਸਗ੍ਆ; ਅਤੇ ਯੂਐਿ ਕਾਂਗ੍ਰਿ ਨੇ ਯੂਐਿ ਹਾ Hਸਿੂੰ ਗ੍ ਐਡ
ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਕ ਕਸਮ ਸਨਟੀ ਸਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਗ੍ਰਾਂਟਿ (ਿੀਡੀਬੀਜੀ-ਿੀਿੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਸਿਕਾਰ ਸਦਿੱ ਤਾ.
ਸਜਿੇਂ ਸਕ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਨੇ ਫਸਰਜ਼ਨੋ ਕਸਮ ਸਨਟੀ ਸਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਸਿਿੱ ਤੀ ਿੂੰ ਿਥਾ, ਡੀਬੀਏ ਐਕਿੈਿ ਪ੍ਲਿੱਿ ਕੈਪ੍ੀਟਲ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ, ਪ੍ਬਸਲਕ-ਬੈਨੀਸਫਟ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸਨ (ਿਬਸਿਕਪ੍ੈਂਟ) ਨਾਲ $5,000 ਤੋਂ $50,000 ਤਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਲੋ ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋ ਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ ਜੋ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ, ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਸਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਸਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਿ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਲੋ ਨ ਫੂੰ ਡ $1,900,000 ਹੈ.

ਟੀਿੇ
ਸਿਟੀ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਸਿਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸੈਲਟਰ ਇਨ ਪ੍ਲੇ ਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਿਹਾਰਕ ਰਸਹਣ
ਲਈ ਤੁਰੂੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
1. ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ ਇਹ ਿੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰਨਗ੍ੇ ਸਕ ਿੀਡੀਬੀਜੀ-ਯੋਗ੍ ਗ੍ਤੀਸਿਿੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਨ
ੋ ਿਾਇਰਿ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਸਿਡ-19) ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਿ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਕਰਆ ਲਈ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ.

2. ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਫੂੰ ਡ 31 ਦਿੂੰ ਬਰ, 2021 ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ.
3. ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਸਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਓਪ੍ਰੇਸਟੂੰ ਗ੍ ਿਰਸਚਆਂ, ਿਟਾਸਫੂੰ ਗ੍ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੂੰ ਚਾਲਨ
ਿਰਸਚਆਂ ਸਿਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ.
4. ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਿਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗ੍ੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗ੍ੀ.
5. ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਦੇ ਿਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ੍ ਹੋਿੇਗ੍ੀ.
6. ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਿਪ੍ੈਸਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਿਚ ਸਿਆਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਿੇ ਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਨੂੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਏ.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ਨ ਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ
●

ਸਰਣ / ਸਗ੍ਰਿੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿੂੰ ਿਥਾਿਾਂ

●

ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਿੂੰ ਿਥਾਿਾਂ

●

ਮੁਨਾਸਫਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ

●

ਬਾਲਗ੍ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਅਦਾਰੇ

●

ਸਪ੍ਰਾਸਮਡ ਅਦਾਰੇ

●

ਿਾਰਸਮਕ ਿੂੰ ਿਥਾਿਾਂ

ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
1. ਸਬਨੈਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਿੂੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਸਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ
ਸਿਿੱ ਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੈ.
2. ਫੂੰ ਡ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ (1) ਸਰਣ ਤਿੱ ਕ ਿੀਸਮਤ ਹਨ.
3. ਸਬਨੈਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ) ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਸਬਜਨਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ ਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿਪ੍ਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਿਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ ਸਰਹਾ ਹੈ.
4. ਿਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ $ 2,000,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
5. ਸਬਨੈਕਾਰ (ਿਪ੍ਾਰ) ਕੋਲ 25 ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
6. ਸਬਨੈਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ) 'ਤੇ ਕੋਿੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਭਾਿ
ਨੂੂੰ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
7. ਉਿਾਰ / ਸਗ੍ਰਿੀਨਾਮਾ, ਜੂਆ, ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਗ੍ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ, ਸਪ੍ਰਾਸਮਡ ਅਤੇ ਿਾਰਸਮਕ ਿੂੰ ਿਥਾਿਾਂ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ.
8. ਸਬਨੈਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਓਪ੍ਰੇਸਟੂੰ ਗ੍ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੈਸਿਿ ਰੀਅਲ ਅਿਟੇਟ ਇਕਾਈ.
9. ਸਬਨੈਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ) ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੂੰ ਘੀ ਟੈਕਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
10. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਿਰਕਾਰੀ ਿਰੋਤਾਂ, ਸਨਜੀ ਬੀਮੇ, ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਿੇ ਿੀ ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕੀਤੇ ਿਾਰੇ ਫੂੰ ਡ ਿਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੀ ਡੀ ਬੀ ਜੀ-ਿੀਿੀ ਫੂੰ ਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਉਿਨੂੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੀਡੀਬੀਜੀ-ਿੀਿੀ ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਸਕ ਡੁਪ੍ਸਲਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ / ਿੂੰ ਘੀ ਫੂੰ ਸਡੂੰ ਗ੍ ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ.

11. ਸਬਨੈਕਾਰ ਲੋ ਨ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਚੂੰ ਗ੍ੀ ਆਿਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਕਰੇਗ੍ਾ ਸਜਿ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਆਜ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇਗ੍ਾ. ਜੇ
ਸਬਨੈਕਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗ੍ੀ, ਹੋਰ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਸਬਜਨਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਤਮਕ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸਾਂ
ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਿੇਗ੍ਾ.

ਲੋ ਨ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ
12. ਗ੍ਰਾਂਟ / ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ $5,000 ਤੋਂ $50,000 ਤਿੱ ਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ.
13. ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ $2500 ਦੀ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ / ਲੋ ਨ ਦੀ ਰਕਮ.
14. ਪ੍ਸਹਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਸਨਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3% ਦੀ ਦਰ, ਸਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਸਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ.
15. ਲੋ ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਓਸਰਜਸਨਸਨ ਫੀਿ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਫੀਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗ੍ੀ.
16. ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਯੋਗ੍ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਜਾਰੀ ਹੈ
17. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਜਸੀਲ ਪ੍ੂੂੰ ਜੀ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਿਰਸਚਆਂ ਿਿੱ ਲ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ: ਤਨਿਾਹ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ, ਪ੍ਾਲਣ ਪ੍ੋਸਣ, ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰ ਛੁਿੱ ਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ
ਿਬੂੰ ਿਤ ਬੀਮਾ, ਸਕਰਾਇਆ, ਿਿਤੂ, ਿਪ੍ਲਾਈ / ਿਮਿੱ ਗ੍ਰੀ, ਿਹੂਲਤਾਂ ਿਮੇਤ , ਪ੍ੇਸਿ
ੇ ਰ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ.
18. ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਸਹਲੀ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੂੰ, ਿਬਿਸਕਰਪ੍ੇਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗ੍ਾ. ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਤਾਰੀਿ ਨੂੂੰ 10 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਿ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਨਾਲ
ਫੀਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦੇ 5% (<$ 500 ਭੁਗ੍ਤਾਨ) ਜਾਂ $ 25 (> $ 500 ਭੁਗ੍ਤਾਨ) ਦਾ ਘਿੱ ਟ. ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਂ ਰ
10 ਿੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱ ਕ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਸਸਟਾਚਾਰੀ ਸਰਮਾਈਡ
ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ. ਲੋ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਿਾਹ ਨੂੂੰ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਸਿਿੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਿੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਸਨ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ
●

ਕੈਲੂੰਡਰ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ 30 ਨਿੂੰ ਬਰ 2021 ਤਿੱ ਕ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਜਾਂ
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲੋ ਨ ਫੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.

●

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ www.accesspluscapital.com.
●

ਚਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਚਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨੋਟੀਚਫਕੇਸਨ /
ਪ੍ਸਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

●

ਪ੍ਰਬੂੰਿਕ ਇਿੱ ਕ ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਿੈੈੱਬਪ੍ੇਜ, ਟੈਲੀਸਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਿੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਿਪ੍ੈਸਨਸ
ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋ ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਗ੍ੇ.

●

ਪ੍ਰਬੂੰਿਕ ਹੋਰ ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਕਸਮ ਸਨਟੀ ਸਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਿੂੰ ਿਥਾਿਾਂ, ਨਾਗ੍ਸਰਕ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰਕ ਐਿੋਿੀਏਸਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲੋ ਨ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਿਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗ੍ੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰੂਕਤਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

●

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਿਪ੍ੈਸਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀ ਸਿਚ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ।

ਪ੍ੁਰਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ
●

ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਬੇਕਰਿਫੀਲਡ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ
ਕਰੇਗ੍ੀ, ਸਜਿ ਸਿਿੱ ਚ ਇਿ ਗ੍ਿੱ ਲ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਸਕ ਸਬਨੇਿਰਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਬਨੇਕਾਰ ਸਬਜਨਿ ਲਾਇਿੈਂਿ
ਿਰਗ੍ਰਮ ਹਨ. ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਤਿਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ੍ ਸਬਨੈਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਨ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ
ਇਿੱ ਕ ਅਿਾਰਡ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗ੍ੇ.

ਪ੍ੁਰਿਕਾਰ ਿੂੰ ਡ
●

ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ / ਪ੍ੁਸਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏਗ੍ਾ ਜਦੋਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਲੋ ਨ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

●

ਪ੍ਰਬੂੰਿਕ ਸਸਹਰ ਦੇ ਆਰਸਥਕ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੂੰ ਕਰਸਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ ਿੂੰ ਡ ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇਿੇਗ੍ਾ; ਸਰਪ੍ੋਰਸਟੂੰ ਗ੍ ਸਿਿੱ ਚ
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਲਈ ਅੂੰ ਤਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਿੂੰ ਸਿਆ ਸਾਮਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

