
LISC سمال بز�س ر�ل�ف گرانٹ � درخواست 
 

اس درخواست فارم میں سمال بزنس ریلیف گرانٹ طلب کرنے والے کاربار کے لئے ابتدائی معلومات درج کی گئی ہیں۔ آگے 
بڑھنے سے پہلے، ہم تجویز کرتے ہیں کہ جواب دہندگان سمال بزنس ریلیف گرانٹ کے اس راؤنڈ کے بارے میں مزید معلومات 

 پڑھیں۔ عمو� سواالت کے لئے آن الئن 
 

ائط و ضوابط  �ش
 

درخواست دہندگان اس راؤنڈ کے لئے اور صرف ایک کاروبار کے لئے ایک مرتبہ درخواست دے سکتے ہیں۔ بہت سارے 
کاروبار کرنے والے کاروباری مالکان، برائے مہربانی اپنی ملکیت میں سب سے بڑے کاروبار کی بنیاد پر یہ درخواست مکمل 

ہر گرانٹ، ایک گرانٹ فی فرد اور کاروبار ڻیکس آئی ڈی تک محدود ہے۔ ایوارڈز اہل کاروباروں کو دیئے جائیں گے، اور کریں۔ 
 اہلیت کی بنیاد عین درست اور مکمل طور پر جمع کرانے پر مبنی ہوتی ہے۔

 
تگان کو یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ وه اقلیت، خواتین، اور ویڻیران ملکیتی کاروباروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تمام ایوارڈ یاف

نازک مرحلے سے منفی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ غیر منافع  COVID-19معاشرے کے بہترین مفادات کو فروغ دے رہے ہیں اور 
 بخش تنظیمیں اس درخواست کو دینے کی اہل نہیں ہیں۔

 
و ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ فائنالسٹ کے اگر آپ کے کاروبار کو فائنالسٹ کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، تو آپ ک

طور پر منتخب ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ گرانٹ عطا کی جائے گی۔ فائنالسٹ کے طور پر، اضافی دستاویزات کی 
م کے شامل ہے تاکہ ہم پروگرا EINاور/یا  SSN، TIN/ITINضرورت ہوگی، جس میں درخواست دہنده اور/یا کاروبار کے لئے 

اس مطلوبہ احتیاط کی تفتیش میں ایک پس منظر کی  فنڈنگ ماخذ کی طرف سے طلب کرده مطلوبہ احتیاط کو انجام دے سکیں۔
تالش شامل ہو سکتی ہے جسے ہم اپنے خرچ پر انجام دیں گے۔ اگر مطلوبہ احتیاط کے مرحلے کو کامیابی سے مکمل کرلیا جاتا 

کے ذریعے آپ کے نامزد کرده اکاؤنٹ میں  ACHب معلومات پوچھیں گے تاکہ ہم فنڈز کو اور بینکاری کی مناس W-9ہے، تو ہم 
 منتقل کر سکیں۔

پورڻل پر جمع  درخواست کے اس عمل کے ذریعے فراہم کرده معلومات ہر درخواست دہنده کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رازداری:
کو،  LISCندگان سے خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ درخواست دہندگان کرائی گئی درخواستیں عام لوگوں اور کسی بھی ساتھی درخواست دہ

اس کے الحاق یافتگان، اراکین، شراکت داروں، اور عملے کو استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کے ضرر، نقصانات، الگت، یا 
مزید  ڻھہرائیں گے۔اخراجات، یا فارم میں پُر کرده کسی بھی معلومات کی موزونیت، درستگی، یا مکملیت کے ذمہ دار نہیں 

کو   FormAssemblyاس محفوظ فارم مںی داخل کردە ڈیڻا  دیکھیں۔ � رازداری � پال��  LISCمعلومات کے لئے برائے مہربانی 
۔  ۔م��د معلومات  استعمال کرتا ��

 
ز اور ا�� افراد � LISC مفاد کا تنازعہ:  �ک�ٹ ، اور کن�ٹ ف ز، اف�ان، مالزمںی اہل خانہ کے افراد (شریک حیات،  � موجودە ڈائ��ک�ٹ

پوتے/نواسے، پڑ پوتے/نواسے) درخواست دینے یا والدین، بچے، پوتے/نواسے، پڑ پوتے/نواسے، اور بچوں کی شریک حیات، 
 ایوارڈ طلب کرنے کے اہل نہیں ہیں۔

 
 : ، تو برا�ئ مہ��ائف آ�اە ر�ںی کہ کارو�ار/درخواست دہندە � درخواست � معلومات، نام، ب�انات، اور ایوارڈ  �شہ�ی ا�ر ایوارڈ د�ا جاتا ��

ی مقاصد � ل�ئ استعمال ک�ا جاسکتا �� اور  � پراس�س � دوران فراہم کردە د�گر معلومات کو تما م صورتوں اور م�ڈ�ا پر �شہ�ی
۔ درخواست دہندە  LISCکارو�ار/درخواست دہندە �  اور/�ا پروگرام اسپا�� � طرف � ا�� مقاصد � ل�ئ رابطہ ک�ا جا سکتا ��

کا جائزە لی�ف اور/�ا منظوری دی�ف � ک� ب� حق � اضا�ف معاوضہ � بغ�ی (سوا�ئ جہاں ازرو�ئ قانون ممن�ع ہو)، اور ا�� مواد  
،  LISCبغ�ی  ۔ جب تک مطلع نہ ک�ا جا�ئ اور پروگرام اسپا��ز کو ا�� معلومات کو استعمال کر�ف کا ا�ک دائ� ال�سنس دیتا ��

 
�
ا� نہ کر�ف پر الزما  اتفاق کرنا ہوگا، جن مںی درخواست دہندگان کو بحیث�ت فائنلسٹ ک� ب� حیث�ت کو ان عوا� طور پر اش�ت

۔  تمام سوشل م�ڈ�ا پل�ٹ فارمز، نیوز م�ڈ�ا، �ا مقا� اشاعتںی شامل ہںی ل�کن �ف ان� تک محدود نہںی
 

 : سمال بزنس ریلیف گرانٹ کی طرف سے فنڈ کرده جائزے کی سرگرمی کی نگرانی اور انعقاد کر سکتا ہے۔  LISC، LISC نگراین
 و سمجھنے کے لئے ضروری مقداری یا کیفیتی ڈیڻا پر ایک نظرثانی شامل ہوسکتی ہے۔اس عمل میں فنڈ کے اثرات ک

 
یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آن الئن فارم کو مکمل کرنے اور جمع کرانے سے پہلے، جواب دہندگان اپنے  جمع کرا�ن � ہدا�ات: 

است جمع کرانے سے پہلے ویب صفحے کو جوابات کو ایک الگ بیک اپ دستاویز میں محفوظ کرلیں، کیونکہ اگر آپ درخو

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close
https://www.formassembly.com/security/#close


چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا کام محفوظ نہیں ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کا انڻرنیٹ منقطع ہو جاتا ہے، یا دوسرے ممکنہ ویب براؤزر کے 
ں مسائل کے نتیجے میں بھی آپ کا کام ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ کی درخواست جمع ہو جانے کے بعد ہم اس درخواست میں تبدیلیا

 قبول نہیں کر سکتے ہیں، لہذا مہربانی کرکے اس کا احتیاط سے جائزه لے لیں۔
  

 اس درخواست کی کامیابی سے تکمیل کے بعد آپ کو ایک تصدیقی صفحہ نظر آئے گا۔
 

 . میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے مذکوره باال شرائط و ضوابط کو پڑھ لیا ہے اور ان سے اتفاق کرتا ہوں:1

 ہاں •
 نہیں •

 

  



LISC  2صفحہ  –سمال بز�س ر�ل�ف گرانٹ � درخواست 

 کے ایماء پر مکمل کر رہے ہیں؟  بزنس/کاروبارایک . کیا آپ اس درخواست کو 2

 ہاں •

 برائے مہربانی قیادتی کاروباری مالک کے لئے معلومات فراہم کرنے کے لئے تیار ہوں۔

 
 نہیں، میں کاروبار کا مالک ہوں۔  •

 

 

 مال� � معلومات . ق�ادیت کارو�اری 3

برائے مہربانی نوٹ کریں: چھوڻے کاروباری مالکان صرف ایک کاروبار کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ بہت سارے 
کاروباروں کے ساتھ کاروباری مالکان، برائے مہربانی اپنی ملکیت میں سب سے بڑے کاروبار کی بنیاد پر یہ درخواست مکمل 

 رد اور کاروبار ڻیکس آئی ڈی تک محدود ہے۔کریں۔ ہر گرانٹ، ایک گرانٹ فی ف

 . قیادتی کاروباری مالک کی معلومات3

 پہال نام 3.1

 وسطی نام 3.2

 آخری نام 3.3

 

 . راب� � ل�ئ ابتدائئ ای م�ل4

 راب� � ل�ئ ثانوی ای م�ل: (اخت�اری) 4.1

 

؟5 �ن فون نم�ب ک�ا ��  . کارو�ار تک پہنچ�ف � ل�ئ بہ�ت

 فون نم�ب  کارو�ار کا مستقل •
 کارو�ار � مال� کا فون نم�ب  •

) -کارو�ار کا مستقل فون نم�ب (�ف ہند�   5.1  ڈ�ش � بغ�ی

) -کارو�ار � مال� کا فون نم�ب (�ف ہند�   5.1  ڈ�ش � بغ�ی

 

  



 . کارو�ار � معلومات6

 ویب سائٹ (اگر کوئی بھی قابل اطالق نہیں درج کیا) 6.1

، �ا ا�سڻا�رام) کارو�اری کا بن�ادی سوشل  6.2  م�ڈ�ا رابطہ (ف�س بک، ڻ���ٹ

 شامل کریں) dbaکاروبار کا قانونی نام (اگر قابل اطالق ہو تو  6.3

 کاروبار کا پتہ (کاروبار کا فزیکل مقام) 6.4

 اگر قابل اطالق ہو) -(سیویٹ، فلور، وغیره  2کاروبار کا پتہ الئن  6.5

 کاروبار کا شہر/قصبہ 6.6

 کاروبار کی ریاست / عالقہ  6.7

 کاروبار کا زپ کوڈ 6.8

 

 . کارو�ار � متبادل معلومات7

؟  7.1  ک�ا آپ کارو�ار � پتہ � ڈا� موصول اور حاصل کر�ف � اہل ہںی

 ہاں •
 نہںی  •

�ٹ، شہر، ر�است، زپ) 7.2 ؟ (اس�ٹ ، تو کارو�ار کا موجودە ڈا� کا پتہ ک�ا ��  ا�ر نہںی

 

 

 معلوماتاضا�ن کارو�ار � 

 . کاروبار کی ساخت8

 کارپوریشن •
 کلی ملکیت •
 محدود ذمہ داری کی حامل کمپنی •
 شراکت داری (عام اور محدود) •
 برائے مہربانی واضح کریں (یاد دہانی، غیر منفعتی تنظیمیں نااہل ہیں): -دیگر  •

 

 . کاروبار میں سال9

 سال یا کم 2 •
 سال 3-5 •
 سال 6-9 •
 برس یا اس سے زیاده 10 •

 



 تک) آپ کے کاروبار کی مجموعی آمدنی کتنی تھی؟ 12/31/2019سے  1/1/2019میں ( 2019. تقویمی سال 10

 سے کم $100,000 •
 299,999$سے  $100,000 •
 499,999$سے  $300,000 •
 999,999$سے  $500,000 •
 یا زیاده $1,000,000 •
 میں میرے کاروبار کی مثبت آمدنی نہیں تھی 2019تقویمی سال  •
 اسوقت موجود نہیں تھا میرا کاروبار •

 

 

 کارکنوں � کل تعداد

مندرجہ ذیل سواالت کاروبار میں کارکنوں کی تعداد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس سیکشن کے لئے، کل وقتی کارکن وه ہیں جو 
 گھنڻے/ہفتہ سے کم وقت کام کرتے ہیں۔ 35گھنڻے/ہفتہ یا اس سے زیاده وقت کام کرتے ہیں؛ جز وقتی کارکن وه ہیں جو  35

تک کاروبار نے آپ سمیت، کتنے کل وقتی کارکنوں کو مالزمت پر رکھا؟ اگر  2020. آپ کے بہترین علم کے مطابق، جنوری 11
 درج کریں۔ 0کوئی کل وقتی مالزمین نہیں ہیں تو ہندسہ 

میت، کتنے جز وقتی کارکنوں کو مالزمت پر رکھا؟ اگر تک کاروبار نے آپ س 2020. آپ کے بہترین علم کے مطابق، جنوری 12
 درج کریں۔ 0کوئی جز وقتی مالزمین نہیں ہیں تو ہندسہ 

تک کاروبار نے آپ سمیت، کتنے کل وقتی کارکنوں کو مالزمت پر رکھا؟ اگر  2020. آپ کے بہترین علم کے مطابق، اپریل 13
 یں۔درج کر 0کوئی کل وقتی مالزمین نہیں ہیں تو ہندسہ 

تک کاروبار نے آپ سمیت، کتنے جز وقتی کارکنوں کو مالزمت پر رکھا؟ اگر  2020. آپ کے بہترین علم کے مطابق، اپریل 14
 درج کریں۔ 0کوئی جز وقتی مالزمین نہیں ہیں تو ہندسہ 

 

 بن�ادی صنعت

 . آپ کی بنیادی صنعت کیا ہے؟ (ایک منتخب کریں)15

شکار بازی (جس میں کھیت، مویشی خانے، ڈیری، گرین ہاؤسز، نرسریاں، باغات زراعت، جنگالتیات، ماہی گیری اور  •
 یا ہیچریز شامل ہیں)

کان کُنی، کھدائی اور تیل اور گیس نکالنا (بشمول ایسے ادارے جو قدرتی طور پر پائے جانے والے معدنی ڻھوس مادوں  •
 کو نکالتے ہیں یا ان سے استفاده حاصل کرتے ہیں)

یں قوت بجلی کی فراہمی، قدرتی گیس، بھاپ کی فراہمی، پانی کی فراہمی، اور گند نکاسی کا ہڻانا شامل یوڻیلیڻیز (جس م •
 ہے)

 تعمیرات (بشمول عمومی ڻھیکیدار، تجارتی ڻھیکیدار جیسے رنگ سازی، معمار، پلمبنگ، بجلی کا کام وغیره) •

 کسڻم ڻیلرز وغیره)مینوفیکچرنگ (بشمول فیکڻریاں، میکرز، بیکری، کینڈی بنانے والے،  •

 ہول سیل تجارت (جس میں تھوک فروش تاجر اور ڈسڻریبیوڻرز شامل ہیں) •



، گرو�ی اور سہولت اسڻورز، ہارڈ و��ئ اسڻورز، نر��اں/باغات مرا�ز، پھولوں   • ر�ٹ�ل تجارت (�شمول کھا�ف اش�اء � دکانںی
ە) ، بک اسڻورز، کار ڈ�لرز، ملبوسات � اسڻور، وغ�ی  � دکانںی

15.1  :  (ر�ٹ�ل تجارت) ک�ا آپ کا کارو�ار ��
 ملبوسات کا اسڻور •
 سہولت بخش اسڻور •
 گرو�ی اسڻور •
 ہارڈ و��ئ اسڻور •
 مندرجہ باال مںی � کوئئ ب� نہںی  •

نقل و حمل اور گودام کا کام (جس میں مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کی فراہمی، سامان کے لئے گودام اور ذخیره  •
 قدرتی مناظر بینی اور سیر و سیاحت کی نقل و حمل شامل ہے)کرنے کا عمل، 

معلومات (بشمول اخبار اور وقفے وقفے سے شائع کرنیوالے پبلشرز، فلم پروڈیوسر، موسیقی اور ریڈیو پروڈیوسر  •
 وغیره)

نسیاں، فنانس اور انشورنس (بشمول بینک، کریڈٹ یونین، بچت کے ادارے، بغیر ڈیپازٹ کریڈٹ ادارے، انشورنس ایج •
 وغیره)

 حقیقی امالک اور کرایہ داری اور لیز پر دینا (بشمول جائیداد کو منظم کرنا، اثاثہ جات کو منظم کرنا اور پڻہ پر دینا) •

پیشہ ورانہ، سائنسی اور تکنیکی خدمات، سائنسی اور تکنیکی خدمات (بشمول قانونی، اکاؤنڻنگ اور ڻیکس خدمات،  •
 ڈیزائن خدمات، مشاورت، مارکیڻنگ کی خدمات، ویڻرنری خدمات، وغیره)آرکیڻیکچرل، انجینئرنگ اور 

کمپنیوں اور انڻرپرائز کی مینجمنٹ (اس میں ایسے ادارے شامل ہیں جو انتظام، نگرانی، اور منظم کرتے ہیں جو کمپنی  •
 یا انڻرپرائز کی سیکیورڻیز پر اختیار رکھ سکتے ہیں)

م اور ڻھکانے لگانے کی خدمات (جس میں تلفی کے انتظام اور ڻھکانے لگانے کی انتظامی اور معاونت اور تلفی کا انتظا •
خدمات کو شامل کرنے کے لئے دیگر تنظیموں کے روزانہ کے کاموں کے لئے معمول کی معاونت کی سرگرمیاں انجام 

 دینے والے ادارے شامل ہیں)

اور تجارت � ت���ت، ز�ان � اسکول، کھ�ل اور تف���  تعل�� خدمات (�شمول ابتدائئ اور ثانوی اسکول، تکن��، مہارتںی  •
ە)  تدر�س، وغ�ی

15.1  :  (تعل�� خدمات) ک�ا آپ کا کارو�ار ��
 ڈے کی�ئ  •
 لسائف اسکول •
 ڻ�کن�کل/ڻ��ڈ اسکول •
 مندرجہ باال مںی � کوئئ ب� نہںی  •

ی منصوبہ بندی کے مراکز، نگہداشت صحت اور سماجی اعانت (بشمول معالج اور دانتوں کے ڈاکڻر کا دفتر، خاندان •
 نرسنگ دیکھ بھال، بچے اور نوجوانوں کی خدمات، بچے کی دن کی نگہداشت سروسز)

فنون، تواضع، اور تفریح (بشمول تھیڻر، ڈانس اور میوزک کمپنیاں، عجائب گھر، کھیلوں کی ڻیمیں، کارکردگی دکھانے  •
 والے فنکار، تندرستی اور تفریحی مراکز وغیره)

 وردونوش کی خدمات (بشمول ہوڻل، ریستوران، بار، چلتے پھرتے خوردونوش فروش، وغیره)رہائش اور خ •



15.1  :  (ق�ام اور کھانوں � خدمات) ک�ا آپ کا کارو�ار ��
 بار •
 ہوڻل/موڻل/چھڻیوں ک�ل�ئ کرایہ پر دینا •
 م��ائل فوڈ و�نڈر •
 ر�سڻورنٹ •
 مندرجہ باال مںی � کوئئ ب� نہںی  •

اور بحالی کی خدمات، ذاتی نگہداشت کی خدمات جیسے ناخنوں اور بالوں کے سیلونز، دیگر خدمات (بشمول مرمت  •
 اسپاس، حجام کی دکانیں، ڈرائی کلیننگ اور النڈری کی خدمات وغیره)

 

 سما�� اقتصادی ڈیڻا

ہے۔ قیادتی ری اخت�اسروے کا اگال حصہ قیادتی کاروباری مالک سے متعلقہ سماجی اقتصادی ڈیڻا کی درخواست کرتا ہے اور یہ 
 کاروباری مالک خود کی جیسے شناخت کرتا ہے کی بنیاد پر برائے مہربانی معلومات فراہم کریں۔

 . عمر 16

 سال کا ہونا الزمی ہے۔ 18کاروبار کے مالکان کا کم از کم 

• 18-24 
• 25-34 
• 35-44 
• 45-54 
• 55-64 
• 65+ 
 نہ بتانا ترجیح ہے •

 

 . صنف17

 عورت •
 مرد •
 غیر بائنری •
 دیگر •
 نا ترجیح ہےنہ بتا •

 

 . ویڻیران 18

 معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔) DD214(اگر ہاں، تو آپ کو 

 ہاں •
 نہیں •
 نہ بتانا ترجیح ہے •

 



 . نسل/نسلیت 19

 قیادتی کاروباری مالک خود کی جیسے شناخت کرتا ہے کی بنیاد پر برائے مہربانی وضاحت کریں۔ 

 امریکی/سیاه فام-افریقی •
 ہندوستانی/االسکا کا آبائیامریکی  •
 ا�ش�ائئ  •
/بحرال�اہل ج��رە باش •  مقا� ہوائئ
 الطینی/ہسپانوی •
 سفید فام •
 دو نسلی •
 کثیر نسلی •
 نہ بتانا ترجیح ہے •

 

 گرانٹ � معلومات

 . آپ کس گرانٹ رقم کی درخواست دے رہے ہیں؟ 20

• $5,000 
• $7,500 
• $10,000 

 

 ہے؟. گرانٹ کی اس درخواست کا بنیادی مقصد کیا 21

 مالزمین کے لئے پےرول/تنخواه •
 جاری کارروائیوں کے لئے انوینڻری •
 گزشتہ واجب االدا بل اور واجب االدا (کرایہ، سپالئیز، وغیره) •
 براه مہربانی واضح کریں: -دیگر  •

 

 . ایک منتخب کریں جو کاروبار کے محل و وقوع کو بہترین طور پر بیان کرتا ہو:22

 ہوںمیں کمرشل پراپرڻی کا مالک  •
 میں نے اپنے کاروبار کے لئے جگہ لیز پر لی ہوئی ہے۔ •
 میں اپنے لیز کا ایک حصہ اپنے گھر پر مبنی کاروبار کو مختص کرتا ہوں •
 مندرجہ باال میں سے کوئی بھی نہیں •

 

 . اگر آپ کی کاروبار لیز ہے، تو کیا آپ کے مالک نے کرائے میں کوئی چھوٹ یا توسیع کی پیشکش کی ہے؟23

 ہاں •
 یںنہ •
 قابل اطالق نہیں •

 



 . کیا آپ فی الوقت کاروبار سے متعلق ادائیگیوں کے ساتھ پیچھے ره گئے ہیں؟24

 ہاں •
 نہیں •
 قابل اطالق نہیں •

 

 . کیا آپ بدستور اپنی مصنوع(مصنوعات)/خدمات فروخت کرنے کے قابل ہیں؟25

 ہاں •
 ہاں، لیکن پوری استعداد کے ساتھ نہیں •
 نہیں •

 

 سے موازنہ کیسے کرتی ہے؟ 2020میں جنوری  2020. آپ کے بہترین علم کے مطابق، آپ کی آمدنی اپریل 26

 سے کم تک کم ہوئی 20% •
 % کے درمیان کم ہوئی49اور  20 •
 یا زیاده کم ہوئی 50% •
 ویسی ہی برقرار رہی •
 اضافہ ہوا •
 معلوم نہیں/کوئی جواب نہیں •

 

 سے موازنہ کیسے کرتی ہے؟ 2019مدنی اس اپریل کا اپریل . آپ کے بہترین علم کے مطابق، آپ کی آ27

 سے کم تک کم ہوئی 20% •
 % کے درمیان کم ہوئی49اور  20 •
 یا زیاده کم ہوئی 50% •
 ویسی ہی برقرار رہی •
 اضافہ ہوا •
 معلوم نہیں/کوئی جواب نہیں •

 

28 .COVID-19 (الگو ہونے والے تمام پر نشان لگائیں) کی روشنی میں آپ کن متبادل خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں؟ 

 گھر تک ترسیل •
 اسڻور میں پک اپ •
 آن الئن خدمات •
 حیرت زده گھنڻوں •
 قابل اطالق نہیں •
 برائے مہربانی وضاحت کریں -دیگر  •

 

نے آپ پر کیسے اثرات  COVID-19دیگر معلومات اور یہ کہ  . عام تبصرے یا آپ اور/یا آپ کے کاروبار کے بارے میں کوئی29
 مرتب کیے ہیں جن کا آپ ہمارے ساتھ اشتراک کرنا چاہیں گے۔



 

ائط  د کردە �ش  مس�ت

LISC  سمال بزنس ریلیف گرانٹ پروگرام میں آپ کی دلچسپی کا شکریہ۔ شرائط و ضوابط سے اتفاق کے بغیر ہم آپ کے کاروبار
کے لئے کسی بھی گرانٹ درخواست پر عمل کاری کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا وضاحتیں 

پر ای میل کریں اور اضافی وسائل اور پروگراموں پر  SmallBusinessGrants@lisc.orgدرکار ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں 
 پر مسلسل نظر رکھیں۔ جوائب صفحہ COVID-19کے  LISCاپ ڈیڻس کے لئے 

 

 آخری صفحہ اور جمع کرانا

نے کو مکمل کرنے کیلئے برائے مہربانی ذیل میں 'جمع کرائیں' اپنی درخواست مکمل کرنے کیلئے آپ کا شکریہ۔ اپنے جمع کرا
 پر کلک کریں۔ 

اگر آپ کے کاروبار کو فائنالسٹ کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، تو آپ کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ فائنالسٹ کے 
السٹ کے طور پر، اضافی دستاویزات کی طور پر منتخب ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ گرانٹ عطا کی جائے گی۔ فائن

شامل ہے تاکہ ہم پروگرام کے  EINاور/یا  SSN، TIN/ITINضرورت ہوگی، جس میں درخواست دہنده اور/یا کاروبار کے لئے 
 فنڈنگ ماخذ کی طرف سے طلب کرده مطلوبہ احتیاط کو انجام دے سکیں۔ 

امل ہو سکتی ہے جسے ہم اپنے خرچ پر انجام دیں گے۔ اگر مطلوبہ اس مطلوبہ احتیاط کی تفتیش میں ایک پس منظر کی تالش ش
اور بینکاری کی مناسب معلومات پوچھیں گے تاکہ ہم فنڈز  W-9احتیاط کے مرحلے کو کامیابی سے مکمل کرلیا جاتا ہے، تو ہم 

 کے ذریعے آپ کے نامزد کرده اکاؤنٹ میں منتقل کر سکیں۔ ACHکو 

کی  عمومی سواالتسمال بزنس ریلیف گرانٹ کے بارے میں اپ ڈیڻس کے لئے  LISCمہربانی عمومی سواالت کیلئے، برائے 
میں جواب نہ دئیے گئے اضافی سواالت کیلئے، برائے مہربانی  عمومی سواالتباقاعدگی سے پڑتال کریں۔ 

SmallBusinessGrants@lisc.org  پر ای میل کریں۔ ہم اس ای میل کی باقاعدگی سے نگرانی کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق
 کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔  عمومی سواالتاپنے 

 کا جائزه لیں۔  کی رازداری کی پالیسی LISCڈیڻا سیکیورڻی کے سواالت کیلئے، برائے مہربانی 

 مالحظہ کریں۔ جوابی صفحہ COVID-19کا  LISCاضافی ذرائع اور پروگراموں کے بارے میں تازه ترین معلومات کیلئے، 

اپنا نام دستخط کر� اور ذ�ل مںی درخواست جمع کرا کر، آپ تصدیق کر�ت ہںی کہ آپ اور آپ � کارو�ار � بار� مںی فراہم کردە 
۔   معلومات تمام مواد � لحاظ � درست ��

 حت� اسک��ن

 ہوگئی ہے۔آپ کے جمع کرانے کیلئے آپ کا شکریہ۔ یہ صفحہ تصدیق کا کام کرتا ہے کہ آپ کی جمع کاری موصول 

https://www.lisc.org/covid-19/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3%20%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%81%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%B9%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%202%20%D8%A8%DB%8C%DA%86%201&utm_content=eAnnouncement%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3
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