چه چیزی باید انتظار داشت

قرضه گیرنده عالقه مند قبل
از درخواست اقدام کند از طریق
پورتال ویا صفحه آنالین در
SmallBusinessFlexFund.org
از طریق پورتال ،واجد رشایط
قرضه گیرنده با یکی از قرضه
دهنده محلی و جامعه محلیة

تطبیق ویا رس داده می شوند
چگونه درخواست شود

همین امروز با جامعه قرضه دهنده محلی خود وصل شود

SMALLBU SINESSFLEXFU ND.ORG

سلب مسئولیت :با توجه به مقدار محدود بودجه در دسرتس و حجم باالی
برنامه های مورد انتظار ،پیش بینی می شود که همه متقاضیان قادر به دریافت قرضه الف نخواهند بود
قرضه .درخواستها به صورت متوالی بررسی میشوند و برای حامیت مدیریت میشوند
اهداف برنامه و زمان مورد نیاز برای تطبیق یک برنامه به حجم درخواستی جامعه محلی قرضه دهنده
و بررسی آن بستگی دارد .
لطفاً توجه داشته باشید که برنامه های دریافت شده توسط ارسال یک
درخواست نشانه واجد رشایط بودن نیست و به این معنی نیست که قرضه تایید می شود
یا تامین مالی شده است .اطالعات اضافی تکمیلی در درخواستنامه شام تقضا خواهد شد که مشخص خواهد کرد و-واجد
رشایط بودن شام را برای قرضه پیشنهاد می کنیم هرچی زودتر در ارسع وقت اقدام کنید.

یک قرضه کوچک کسب وکار تا بتوانید
رویاهای بزرگرتی داشته باشید
کسب و کار کوچک بودیجه-انعطاف پذیر
متامی جوامع ما را تحت تأثیر قرار داده است،
اما به ویژه برایالت واشنگنت سخت بوده است کوچکرتین مشاغل
و سازمانهای غیرانتفاعی
این برنامه قرضه برای کمک به شام طراحی شده است تا
در رقابتی به وجود مورد نیاز خود دسرتسی پیدا کنید
نرخ سود قوی تراز همیشه برای
بازگشت دوباره

استفاده قرضه انعطاف پذیر است

درخواست ساده است
کمرت از  50کارمند

حقوق و دستمزد

درآمد ساالنه کمرت

آب و برق و کرایه

از  3میلیون دالر

بازاریابی و تبلیغات

با تجربه مستقیم اقتصادی

بهبود ساختامن

} {COVID-1سختی ناشی از کوید ۱۹

یا تعمیرات
سایر هزینه های تجاری

نرخ سود پایین
تا سقف  150000دالر قرضه بگیرید
 4٪ - 3٪نرخ قرضه

		

بدون کارمزد و فقط سود
پرداخت های سال اول
رشایط قرضه  60ماهه
SMA LL B US IN ES SF L EX FU ND.OR G
WA S HI N GTON S TAT E D E PT. O F CO M M E R CE

جوامع ما قوی تر میشوند
زمانی که مشاغل کوچک رشد می کنند.
هرآنچی مراکز نگهداری از کودکان،
تامین اجناس و کاالهای رضوری و
ارائه دهندگان خدمات صحیی و درمانی ،خدمات ،ضمن ایجاد مشاغلی که
رستورانت ها ،فارمهای محلی ،یا
به سالمتی ما کمک کند و
سازمان های غیرانتفاعی مبتنی بر
اقتصاد رسارسی
جامعه،سازمان های کوچک و محلی

مدت
۶۰
ماه

بودیجه انعطاف
پذیر کسب و کار کوچک
کسب وکار انعطاپذیر ضه
های رسمایه ای
نرخ سود کم وزمان کوتا
بازپرداخت  ۶۰یا  ۷۲ماه

%۴

کسب و کار کوچک

%۳

غیر انتفاعی

متفاوت از قروض پی پی پی  PPPوسایر برنامهیای بازیابی کوید COVID-19 ۱۹
بودیجه قرضه انعطاف پذیر قابل بخشش نیست .قرضه گیرنده نیاز خواهد داشت تا
کل مبلغ با سود در مدت  ۵ساله دوباره پرداخت کند.

جامعه محلی قرضه دهنده
گان متعهد به موفقیت شام.

ما آماده ایم بیایید صحبت کنیم!
بودیجه انعطاپذیر تجاری کوچک
شبکه محلی ،مبتنی بر جامعه
قرضه دهندهگان کوچک کمک می کنند
کسب و کارها و سازمان های غیرانتفاعی رشد
کنند.در طول مدت قرضه،
این رشکای قابل اعتامد آنجا هستند برای
کمک به هر مرحله از درخواست و
ارائه خدمات اضافی و پشتیبانی

SM A LL BUSIN ESSFLEXFU ND.ORG
WASH INGTON STATE DEPT. O F COMMERCE

یک قرضه انعطاف پذیر ساده
تجارتهای
و کم سود برای
کوچک و غیر انطفاعی

بودیجه-انعطاف پذیر کوچک واشنگتن یک منبع
جدید برای کمک به رشد کسب و کار شما پشتیبانی
شده توسط دیبپارتمنت بازرگانی واشینگتن،
همین فند به کسب و کارهای کوچک و غیرانتفاعی
کمک می کند تا آنها به امور مالی دسترسی پیدا
کنند حمایتی که آنها برای رشد نیاز دارند.

