
 رواں دواں يا غير منافع بخش ادارے کو آپ کے کاروبار کا توسيع کرده پروگرام : حکومتمزيد پيسہ دستياب ہے
  فراہم کر سکتا ہےملين ڈالر تک  10رکهنے کے ليے 

  
  پروگرام پہلے آئيے، پہلے پائيے کی بنياد پر دستياب ہے PPPبلين ڈالر کی رقم کے ساته  310کريں: ابهی 

  
  ہے؟يہ کيا  

    
   پروگرام تنخواه کے تحفظ کا کی جانب سے )SBA( امريکی سمال بزنس ايڈمنسٹريشن  
  )Paycheck Protection Program, PPP(  

 
    شرح سود پر دستياب دو سالہ قرضے جو شائد آپ کو واپس ادا نہ کرنے پڑيںکی  1% 

  
  کے ليے ترتيب ديا گيا ہے کی حوصلہ افزائی  قرضہ چهوٹے کاروباروں کو اپنے مالزمين کو پے رول پر رکهنے  

  
اگر تمام مالزمين کو آٹه ہفتوں تک پے رول پر رکها گيا اور پيسے کو پے رول، رينٹ، مورگيج کے سود، يا 

  قرضے معاف کر دے گا SBAيوٹيلٹيز کے ليے استعمال کيا گيا تو 
  

  
 کون اہل ہے؟ 

 اور غير منافع بخش ادارےيا اس سے کم مالزمين کے حامل کاروباری  500  
 

 آپ يہ کيسے حاصل کرتے ہيں؟
  

  کی پيشکش کرتے ہيںپروگرام  تنخواه کے تحفظ کے SBAاپنے کاروباری بينک سے پوچهيں آيا وه وفاقی   
  

  پروگرام کی پيشکش کرتا ہے: تو وه آپ کو درخواست کے عمل سے روشناس کروائيں گے بينک اگر آپ کا  
  

  ديکهيں۔ بينکس کی فہرست SBAتو روائيتی اگر آپ کا بينک پروگرام کی پيشکش نہيں کرتا:   
  

  ہے؟ کرتا احاطہ کا زيچ کس قرضہ
  

  :قرضے مکمل طور پر معاف کريے جائيں گے اگر انہيں مندرجہ ذيل کے ليے استعمال کيا گيا
 پے رول کے اخراجات  
 سود پر جيمورگ  
 نٹير  
 اںيگيادائ یک یلٹيوٹي  

  
  

  مزيد مشوره يا معلومات درکار ہے؟
  

  مالحظہ کريں وفاقی حکومت کا معلوماتی صفحہمزيد معلومات کے ليے کے متعلق پروگرام 
  

 SBA مالحظہ کريں تنخواه کے تحفظ کے پروگرام کی ويب سائٹ  
 

  سمال بزنس ڈويلپمينٹ سينٹرنيويارک آپ کی مدد کرنے کے ليے سمال بزنس سينٹرز ہيں:   
  )New York Small Business Development Centerمالحظہ کريں ) کی ويب سائٹ 


