
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸੰਸਥਾ            ਲਈ 

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 

ਲਚਕਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ।

ਵਾਸ਼ਿ ੰਗਟਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ 

ਜੇਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਸ਼ਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਹਰਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰ 

ਵਧਣ-ਫੁ ੱਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।



ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਜ਼ਾ
ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ 

 

ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  

ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸੰਸਥਾ (ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ) ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ  

ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ  

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ,ਰੈਸਟੋਰੈ ਂਟ, ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ 
ਸਮਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸੰਸਥਾ 
(ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ),ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ 
ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂ ੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁ ੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ

ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਮਾਫ਼ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂ ੰ ੫ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 

‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ 

੫੦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $੩ ਮਿਲੀਅਨ  
(੩੦ ਲੱਖ) ਤੋ ਂ ਘੱਟ 

ਕੋਵਿਡ-੧੯  ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ  
ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 

$੧੫੦੦੦੦ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲਓ

੩% -੪% ਵਿਆਜ ਦਰਾ

ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ-ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 
ਸਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

੬੦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ  
(ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) 

ਤਨਖਾਹ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ

ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG
WASHINGTON STATE DEPT. OF COMMERCE

ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ, 
ਕਮਿਊਨਿਟੀ  ਰਿਣਦਾਤਾ ਦਾ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਹੈ 
, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 
ਨੂ ੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ 
ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਥੇ ਹਨ । 

ਸਥਾਨਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 
ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ । 

ਅਸੀ ਂ  ਤਿਆਰ ਹਾ ਂ  । ਆਊ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ।  

੪% ੬੦
੩% 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਮਿਆਦ 

ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 
ਫਲੈਕਸ ਫੰਡ

ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ  
ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
੬੦ ਜਾਂ ੭੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸੰਸਥਾ 
(ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿੱਟ)



ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

ਦਿਲਚਸਪ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੋਰਟਲ SmallBusinessFlexFund.org 
ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ, 
ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇ ਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

SmallBusinessFlexFund.org ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋ ,  ਅ ੱਜ ਹੀ!

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ 
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ  ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । 


