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بود؟ خواهد  الزم  درخواست  برای  اطالعاتی  چی 

است زیر  موارد  ارائه  به  نیاز  شام  کامل  قرضه  درخواست  از  بخشی  عنوان  به 

جامعه: دهنده  قرضه  به  مدارک  و  اسناد 

توسط  نیاز  مورد  و  موجود  صورت  در   ، مالیاتی  شده  درج  اسناد  آخرین 

دهنده قرضه 

داخلی شده  جمع  مالی  اظهارات  یا   / و  بانکی  اظهارات 

مالیکیت  ٪  ۲۰ از  بیش  با  )ها(  کار  و  کسب  صاحب  به  مربوط  اطالعات 

تلفن، ITIN، شامره  یا   SSN، EIN آدرس،  نام،  از جمله   

ID عکس  و  مالیکیت  فصیدی  ایمیل، 

شود( می  ارائه  جامعه  دهنده  قرضه  )به  اعدام  گواهی  فرم 

کار  و  کسب  بر  کوید۱۹-   تاثیرات  از  مخترصی  رشح 

غیر  نهاد  یا  و  کار  و  کسب  قانونی  تشکیل  از  شواهدی  شام  سازمان  یا 

عنوان( )به  انتفاعی 

قوانین( و  ترکیب  از  مقاالت 

کار( و  کسب  برای  )فقط  شخصی  تضمین 

زمان  از  بعد  یا  و  قبل  جامعه  دهنده  قرضه  توسط  نیاز  مورد  دیگر  اسناد 

جمع  برای  شام  به  کرد  رسیدگی  خواهد  جامعه  دهنده  قرضه  رشکت  درخواست 

نهاییت  و  اعتباری،  های  چک  گونه  هر  انجام  نیاز،  مورد  اسناد   آوری 

برنامه بررسی  روند 

جامعه! مبتنی  خود  محلی  دهنده   قرضه  با  بگیرید  ارتباط  امروز  هم 



ا رشکت متعلقه حق رای دادن 

شعه بات بانک ها 

فروشگاه پرداخت قرضه روزمره 

:مغازه های تضمینی

فال، کف دست خواندن

کتابفروشی بزرگساالن، کلب نوار

پیگیری و سهولت حق الزحمه

کسب و کار شاهدانه و یا رشکت فعالیت 

هایی که ممنوع توسط قانون فدرال و 

یا ممنوع توسط قانون فدرال و یا قانون 

قابل اجرا در حوزه قضایی جایی که کسب 

 و کار واقع شده است 

 هر کسب و کار در ورشکستگی 

یا گیرنده

ی کاری میتوانم تا رشوع کنم

SmallBusinessFlexFund.org بازدید از

چه چیزی باعث منحرصبودن کسب و کار کوچک صندوق انعطاف پذیری است واقعا شبکه 

فردی است از غیر انتفاعی، قرضه دهندگان مبتنی بر جامعه است. برای بیش از ۴۰ سال، این

موسسات مالی توسعه جامعه برای کمک به کسب و کارهای کوچک محلی و سازمان های 

غیر انتفاعی رشد )CDFIs( اختصاص داده شده است. سی دی اف ای ها برای مالقات وجود 

دارند نیازهای منحرص به فرد از جوامع تاریخی تحت تجربه سالها قرضه دهی به قرضه 

دهندگان در این جوامع را تجربه کنید.

رشایط 60 ماهه

کسب و کار آیداتی 4.00% فیصد سود ثابت

سازمان های غیر انتفاعی: 3.00% سود ثابت

SmallBusinessFlexFund.org شام به یک صندوق انعطاف پذیری کسب و کار کوچک

دارید هنگامی که شام به قرضه محلی متصل خواهد شد، قرضه دهنده مبتنی بر جامعه که 

می تواند با هر گام از برنامه کمک شام را به خدمات پشتیبانی اضافی هدایت کند..

هیچ تضمین خاصی الزم نیست که واجد رشایط باشد- شام الزم نیست که

دسرتسی به هر گونه امالک و مستغالت خاص و یا تجهیزات. با این حال برای اولین بار

یا حق رای دوم ممکن است در دارایی های کسب و کار واصل, به تشخیص قرضه دهنده منشاء. 

تضمین های شخصی برای افرادی که خود را 20% فیصد یا بیشرت از یک کسب و کارباشد

بستگی به تعداد درخواست کاربردی، ممکنه است که نه همه متقاضیان قادر خواهند بود برای 

دریافت قرضه برنامه های کاربردی خواهد شد در بررسی بر اساس نورم. عالوه بر این ، متام قرضه 

ها به بررسی زیرنویس و تصویب توسط رشکت قرضه دهندگان جامعه، که مسئول خود 

تصمیم گیری های اعتباری و خود لطفا توجه داشته باشید که این پیشنهاد یا تعهد نیست

به قرض دادن. متام نرخ ها و رشایط قرضه ممکن است در معرض تغییر باشند

بلی، دفرت اصلی یا مقر باید در واشنگنت واقع باشد. آیا کسب و کار کوچک انعطاف پذیر قرضه 

صندوق قابل بخشش است؟ این یک قرضه قابل بخشش نیست. صندوق انعطاف پذیری کسب 

و کار کوچک مربوط با برنامه فدرال حفاظت از چک نیست یا کدام )PPP( و یا هر SBA برنامه 

های قرض دادن. کسب و کار کوچک انعطاف پذیری قرضه گیریندهگان خواهد پرداخت متام

مقدار قرضه، در نرخ سود تایید شده بین 3% و 4% ویا بیش در یک دوره 60 ماهه.

بلی دفرت عمومی ویا دفرت مرکزی باید در واشنکنت قرار داشته باشد.

اگر شام پرداخت قرضه را در زمان نکنید، شام ممکن است پرداخت فیس اضافی یا ارزیابی

به تشخیص قرضه دهنده مبتنی بر جامعه شوید. عدم پرداخت کننده را ممکن است منجر بطور 

پیش فرض قرضه اعالم کرد در طول روند درخواست قرض، قرضه دهنده مبتنی بر جامعه متام 

رشایط کامل قرضه خود را بشام مورد بحث قرار داده توافق برای اطمینان از درک وخوب فهمیدن 

جزئیات مربوط به پرداخنت ناوقت را

کسب و کارهایی که واجد رشایط نیست شامل اند اما به موارد زیر محدود منی شود.

قرضه دهندگان محلی و مبتنی بر جامعه چه کسانی هستند؟

رشایط قرضه چیست؟

اگر من نیاز به کمک با درخواستنامه قرضه بکنم ؟

آیا من به تضمین نیاز دارم؟

آیا من گرنتی تایید برای قرضه هستم اگر من واجد رشایط برای درخواست باشم؟

آیا درخواست کسب و کار من نیاز به مستقربودنم در واشنگنت است ؟

آیا کار وبار من رضور است تا در واشنکنت باشد تادرخواست بتوانم؟

چه اتفاقی می افتد اگر من نپردازم یک قسطی پرداخت را؟

چه نوع کسب و کار واجد رشایط برای قرضه نیست؟



SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

سوال داري؟

 ما میتوانیم کمک کنیم.

صندوق انعطاف پذیری کسب و کار کوچک، توسعه یافته در پاسخ به کوید ۱۹، 

طراحی شده است برای دریافت حامیت مالی به دست ایالت واشنگنت

کوچکرتین کسب و کار ایالت و سازمان های غیر انتفاعی برای واجد رشایط بودن به 

درخواست،کسب و کارهای کوچک و سازمان های غیر انتفاعی باید ۵۰ یا کمرت متام 

کارکنان وقت استخدام باشد ویا مساوی به درآمد ساالنه کمرت از  میلیون ۳ دالر در سال، و 

تجربه اختالل مستقیم اقتصادی به نتیجه کوید-۱۹

صندوق انعطاف پذیری کسب و کار کوچک قرضه قابل بخشش نیست.

این برنامه با برنامه فدرال حفاظت از چک همراه نیست ویا پی.پی.پی ویا برنامه دیگری 

مانند است.بی.اح. قرض دار پردخت کند مقدار کامل قرض با سود بیش از یک دوره 5 ساله.

 بلی. در حالی که این صندوق برای کمک به کوچکرتین کسب و کار واشنگنت

تصور شده و سازمان های غیر انتفاعی بازسازی پس از مردم بی سابقه به دلیل 

سالمت و بحران اقتصادی ناشی از هر گونه تسکین امداد کوید۱۹-   

برای کسب و کار کوچک خود را دریافت کرده اید جدا هستند وتاثیری به انجام

توانایی برای درخواست و دریافت قرضه نیست. کسب و کار کوچک صندوق انعطاف پذیری.

کسب و کار کوچک انعطاف پذیری قرضه صندوق را می توان برای طیف گسرتده ای 

استفاده می شود نیازهای کسب و کار از جمله حقوق و دستمزد، اجاره و تاسیسات، 

ساختامن بهبود ، بازاریابی ، منابع ، و هزینه های کسب و کار دیگر. شام مکلف

خواهد بود تا موارد نیاز برای جزئیات استفاده پیشنهادی از درآمد حاصله از قرضه

را زمانی که شام درخواست به قرضه دهنده جامعه.

صندوق کوچک کسب و کار انعطاف پذیری برای چه کسی است؟

چگونه این متفاوت است ازپی.پی.پی و سایر برنامه های بازیابی کوید ۱۹؟

آیا من هنوز هم می توانم درخواست کنم اگرچه من دریافت کرده باشم امداد 

کوید۱۹-را بودجه برای کسب و کار کوچک من؟  

بچی منظوری میتوانم قر ضه را استفاده کنم؟


