
لئے ابتدائے   فیلیسمال بزنس ر  ی  اس درخواست فارم م  بڑھئے ےس پہےل، ی  ہ گئے   معلومات درج یک گرانٹ طلب کرنے واےل کاربار ےک 
ے
 LISC۔ آگ

لئے آن الئن  دیمز  ی  گرانٹ ےک اس راؤنڈ ےک بارے م  فیلیکرتا ہے کہ جواب دہندگان سمال بزنس ر   ز یتجو   سواالت عمویممعلومات ےک 
 ۔ی  پڑھ
 

ائط و ضوابط  شر
 

لئے اور رصف ا   واےل کرنے   کاروبار   سارے بہت۔ ی  ہ سکئ   دے درخواست مرتبہ کیا لئے   ےک کاروبار   کیدرخواست دہندگان اس راؤنڈ ےک 
  گرانٹ  کیا گرانٹ،  ہر ۔ ںیکر   مکمل درخواست ہی پر  ادیبن یک  کاروبار   بڑے ےس سب ی  م تیملک اپئے  مہربائے  برانے  مالکان، یکاروبار 

ے
  اور  فرد ف

، ی  جائ ئے ید کو   کاروباروں  اہل وارڈز یا۔ ہے  محدود تک یڈ آئے  کسیٹ کاروبار 
ے
ے ع ادیبن یک  تیاہل اور  ےک  پر  کرانے   جمع پر  طور  مکمل اور  درست ی 

 ۔ہے  ہوئ   مبئے 
 
پر  حیترج ے از رنگت، خوات ورز ینیخاص طور پر انٹر پرائزز کو  گر ید ی  طور پر پسماندہ مقامات م خے یکاروباروں اور تار   ئ  یملک-انٹ  ٹیاور و  -ی  انٹر
  ید

ے
۔ تمام ا ی  حاصل نہ تک رسائے  ہیلچکدار، قابل گنجائش رسما ی  جنہ جائے یک   کرئے   قیتصد ہیکو   افتگانی وارڈیہے

ے
ے   ہویک کہ وہ معارسر

اس  ی  میمنافع بخش تنظ ٹ  ۔ غی  طور پر متاثر ہونے ہ نازک مرحےل ےس منفے  COVID-19اور  ی  مفادات کو فروغ دے رہے ہ نیےک بہٹ  
 ۔ی  ہ ی  اہل نہ یک  ئے یدرخواست کو د

 
، تو آپ کو ا ایاگر آپ ےک کاروبار کو فائنالسٹ ےک طور پر منتخب ک جائے گا۔ فائنالسٹ ےک طور پر منتخب  ایمطلع ک ےعیےک ذر  لیم یجاتا ہے

  ہے کہ گرانٹ عطا یک ی  ضمانت نہ ہونا اس بات یک
ے
 جائے یک

ے
  یک  زاتیدستاو  ۔ فائنالسٹ ےک طور پر، اضاف

ے
ورت ہویک  خی    تار  ی  جس م ،رصے

لئے   ایدرخواست دہندہ اور/  دائش،یپ طرف ےس طلب   شامل ہے تاکہ ہم پروگرام ےک فنڈنگ ماخذ یک EIN ایاور/  SSN، TIN/ITINکاروبار ےک 
ہے جےس ہم اپئے  تالش شامل ہو سکئ   پس منظر یک کیا ی  م شیتفت یک  اطی۔ اس مطلوبہ احتی  کو انجام دے سک  اطیکردہ مطلوبہ احت
۔ اگر مطلوبہ احت ںیخرچ پر انجام د

ے
، تو ہم  ایےس مکمل کرل ائ  یےک مرحےل کو کام اطیےک مناسب معلومات  یک  ینکار یاور ب W-9جاتا ہے

 تاکہ ہم فنڈز کو  ی  پوچھ
ے
 ۔ی  منتقل کر سک ی  آپ ےک نامزد کردہ اکاؤنٹ م ےعیےک ذر  ACHےک

 
۔ پورٹل پر جمع کرائے  یذمہ دار  اپئے  فراہم کردہ معلومات ہر درخواست دہندہ یک ےعیدرخواست ےک اس عمل ےک ذر  : یرازدار   گئے   ہے

ے کمپن  LISC، Lowe’s۔ درخواست دہندگان ی  ہ جائ   رکیھ ہیدرخواست دہندگان ےس خف ساتیھ بیھ عام لوگوں اور کیس ی  درخواست  ،ٹ 
ے ےک متعلقہ اراک افتگانیان ےک الحاق  ایاور/  افتگان،یالحاق  بیھ اس ےک کیس ایکو   ٹڈیانکارپور  اکت داروں، افرسوں، مالزم ،ی  ے رسر اور  ،ی 

  ت،یموزون ایمعلومات ےک استعمال  بیھ ُپر کردہ کیس ی  کو فارم م  جنٹسیا
ے
ر،  بیھ ےس متعلقہ کیس تیمکمل ای ،درستگ قسم ےک رصے

۔ مز  ی  ٹھہرائ ی  اخراجات کا ذمہ دار نہ اینقصانات، الگت، 
ے
لئے برانے مہربائے  دیےک اس  ۔ی  کھید یسیپال یک  یرازدار  یک  LISC معلومات ےک 

۔    FormAssembly ٹایداخل کردہ ڈ ی  محفوظ فارم م  ۔معلومات دیمز کو استعمال کرتا ہے

 
ز،یےک موجودہ ڈائر  Lowe's ای LISC مفاد کا تنازعہ:  ے افرسان، مالزم کٹر ز یاور کنٹر  ،ی   ات،یح کیافراد )رسر  افراد ےک خاندائے  ےسیاور ا کٹر

/نواےس، اور بچوں ےک/یک ن،یوالد /نواےس، پڑ پون  ، پون  /نواےس( ا ات،یح کیرسر  بچے /نواےس، پڑ پون  ہو سکئ   ی  وصول کرنے ےک اہل نہ وارڈیپون 
 ۔ ی  ہ
 

، تو برانے مہربائے  اید وارڈیاگر ا : ی  تشہ ےک  وارڈیاور ا انات،یمعلومات، نام، ب درخواست یک کہ کاروبار/درخواست دہندہ یک  ی  آگاہ رہ جاتا ہے
لئے استعمال ک یٹ  پر تشہ ایڈیمعلومات کو تمام صورتوں اور م گر یےک دوران فراہم کردہ د سیپراس جاسکتا ہے اور   ایمقاصد ےک 

لئے رابطہ ک ےسیطرف ےس ا پروگرام اسپانرس یک ایاور/  LISCکاروبار/درخواست دہندہ ےس    ایمقاصد ےک 
ے
۔ درخواست دہندہ اضاف  جا سکتا ہے

اور  LISC ٹ  حق ےک بغ بیھ ےک کیس ئے ید یمنظور  ایاور/  ئے یمواد کا جائزہ ل ےسی)سوانے جہاں ازرونے قانون ممنوع ہو(، اور ا ٹ  معاوضہ ےک بغ
۔ جب تک مطلع نہ ک تایالئسنس د دائیم کیمعلومات کو استعمال کرنے کا ا یسیپروگرام اسپانرسز کو ا ، درخواست دہندگان کو  ایہے جائے

 اتفاق کرنا ہوگا، جن م کو ان عوایم  تیثیح بیھ فائنلسٹ کیس تیثیبح
ً
اک نہ کرنے پر الزما فارمز،  ٹیپل ایڈیتمام سوشل م ی  طور پر اشٹ 

 ۔ی  تک محدود نہ رصف انیہ کنیل ی  شامل ہ ی  اشاعت مقایم ای ا،یڈیم وز ین
 

 
 
۔ اس عمل م نگرائے  یک  رسگریم طرف ےس فنڈ کردہ جائزے یک گرانٹ یک  فیلیسمال بزنس ر  LISC، LISC : نگران فنڈ  ی  اور انعقاد کر سکتا ہے

ور  لئے رصے ۔ شامل ہو سکئ   نظرثائے  کیپر ا ٹایڈ ئ  یفیک  ای یمقدار  یےک اثر کو سمجھئے ےک   ہے
 

 یک
 
کرےک   لہذا مہربائے  ،کر سکئ    ی  قبول نہ اںیلیتبد ی  اس درخواست م LISCدرخواست جمع ہو جائے ےک بعد  آپ یک : اتیہدا جمع کران
ہو پانے گا۔ اگر  ی  تو آپ کا کام محفوظ نہ ی  ہ ئ  یصفحہ چھوڑ د بی۔ اگر آپ درخواست جمع کرانے ےس پہےل و ی  ےس جائزہ ےل ل اطیاس کا احت
ن ،  ٹیآپ کا انٹر ۔  بیھ ی  م چ  ی نتبراؤزر ےک مسائل ےک بیدورسے ممکنہ و  ایمنقطع ہو جاتا ہے  آپ کا کام ضائع ہو سکتا ہے

 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close


 ۔گا  آئے  نظر  صفحہ ف  یتصد کیا کو   آپ بعد ےک لیتکم ےس ائ  یکام  اس درخواست یک
 
 
ائط باال مذکورہ ئے  ی  م کہ  ہوں کرتا  میتسل ی  . م1  : ہوں کرتا  اتفاق ےس ان اور  ہے  ایل پڑھ کو   ضوابط و  رسر
 
 
 ہاں
 نہی  
 

، جاتا ایک  منتخب" ی  اگر "نہ  : ہے  کرتا  خارج کو   درخواست ساتھ ےک گامیپ لیذ درج دہندہ درخواست ہے
 

LISC  ائط و ضوابط ےس اتفاق ےک بغہیکا شکر   دلچسئ   آپ یک ی  گرانٹ پروگرام م  فیلیسمال بزنس ر لئے کیس ٹ  ۔ رسر  ہم آپ ےک کاروبار ےک 
۔ اگر آپ ےک کوئے  ی  کرنے ےک قابل نہ  یگرانٹ درخواست پر عمل کار   بیھ

ے
 ی  ہم تو برانے مہربائے  ،ی  درکار ہ ی  وضاحت ای ی  سواالت ہ ہوں ےک

SmallBusinessGrants@lisc.org ںیکر   لیم یپر ا  
ے
لئے  ٹسیوسائل اور پروگراموں پر اپ ڈ اور اضاف  جوائ   COVID-19ےک  LISCےک 

 ۔ی  صفحہ پر مسلسل نظر رکھ
 

 معلومات درخواست یک
  ؟ی  ےس مکمل کر رہے ہ تیثیح مالک یک یکاروبار   ادئ  یآپ اس درخواست کو ق ای. ک2
 

 ۔ہوں مالک یکاروبار   ادئ  یق ی  ہاں، م
 جانب ےس درخواست مکمل کر رہا ہوں.  مالک یک یکاروبار   ادئ  یق ی  م ،ی  نہ
 

 ۔ہوں ار یت لئے   ےک کرنے   فراہم معلومات لئے   ےک مالک یکاروبار   ادئ  یق مہربائے  برانے :  ہے  جاتا ایک  منتخب" ی  اگر "نہ
 

 معلومات  کاروبار یک
 یکاروبار   ساتھ ےک کاروباروں  سارے بہت۔ ی  ہ سکئ   دے درخواست لئے   ےک کاروبار   کیا رصف مالکان یکاروبار   چھونر : ںینوٹ کر  برانے مہربائے 

  گرانٹ  کیا گرانٹ،  ہر ۔ ںیکر   مکمل درخواست ہی پر  ادیبن یک  کاروبار   بڑے ےس سب ی  م تیملک اپئے  مہربائے  برانے  مالکان،
ے
 کاروبار   اور  فرد ف

 ۔ہے  محدود تک یڈ آئے  کسیٹ
 
 ی. ق3

 
 معلومات یک  مالک یکاروبار   ادن

 پہال نام 3.1
 

 نام وسیط 3.2
 

 نام  یآخر  3.3
 
 معلومات یک  رابطہ ےک فون اور  لیم یا

لئے بن4 لئے استعمال ک LISCےک دوران تمام  یعمل کار  کو درخواست یک  لیم یاس ا -لیم یا یادی. رابےط ےک  جائے گا۔ برانے  ایمواصالت ےک 
۔  ایگ  ایکہ درست پتہ فراہم ک  ی  بنائ ئے یقی مہربائے   ہے

 
 

لئے ثانو  4.1  (یار ی)اخت لیم یا یرابےط ےک 
 
 
لئے بہٹ   . کاروبار تک رسائے 5 ؟ ایک  نمٹ   فون نیحاصل کرنے ےک   ہے
 

 کا مستقل فون نمٹ  کاروبار  
 کاروبار ےک مالک کا فون نمٹ  

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


 (ٹ  ےک بغ شیڈ -کاروبار کا مستقل فون نمٹ  )رصف ہندےس   5.1
 
 

 (ٹ  ےک بغ شیڈ -کاروبار ےک مالک کا فون نمٹ  )رصف ہندےس   5.1
 
 
 .2 .L  آپ  ایکLISC  ورت ہو تو   ی  ہ ئ  ید ار یکو اخت ۔  ےعیےک ذر  کسٹیٹ/ SMSکہ اگر رصے  مذکورہ نمٹ  پر آپ ےس رابطہ کر سکتا ہے

 ہاں
 نہی  
 
 معلومات . کاروبار یک6

 سائٹ:  بیو  6.1
 

،یبک، ٹو  سیکہ ف  سایپتہ )ج ایڈیسوشل م یادیکا بن  یکاروبار   6.2  انسٹاگرام(  ای ٹر
 

6.3a   نام  کاروبار کا قانوئے-  
 
،یفارمز )ٹ تمام وفاف  ۔ںیکر   درج نام کا  کاروبار   مطابق ےک کردہ  مطلع پر ( ہٹ  ، وغW-9 کرسے

 
6.3b   اگر قابل اطالق ہو تو، کاروبار کا تجارئ ( نامDBA شامل کر )۔ںی 
 
 

 کا پتہ   ٹیاسٹر  یادیکاروبار کا بن  6.4
 کیا -. اگر کاروبار موبائل/قابل حرکت ہے Wilson Street 1100مثال:  - ی  جائ  ہ ئ  جہاں روزمرہ ےک کام انجام دئ ںیکا پتہ درج کر   ٹیاسٹر 

۔ )ز  جائ   یک  یکھڑ   یکاروبار اوقات ےک دوران گاڑ   ٹ  جہاں غ ںیتو وہ پتہ فراہم کر  ہ،ٹ  وغ ور یڈرائ ٹے یش یفوڈ ٹرک، فشنگ بوٹ، سوار   ادہیہے
 حروف( 255 ادہیےس ز 
 

 شہر/قصبہ  یکاروبار   یادیبن 6.5
 
 

 / عالقہ استیر  یکاروبار   6.6
 
 

 کاروبار کا زپ کوڈ  یادیبن 6.7
 
 
 متبادل معلومات . کاروبار یک7

ڈ قانوئے  یادیمذکورہ باال کاروبار کا بن ایک  7.1   پتہ کاروبار ےک رجسٹر
 
،یفارمز )ٹ پتہ )تمام وفاف ( پر استعمال کردہ پتہ( ےک ہٹ  ، وغW-9 کرسے

؟   طور پر کام آتا ہے
 
 ہاں
 نہی  
 

ڈ قانوئے  ،ی  اگر نہ 7.2  : ںیکا پتہ درج کر   ٹیاسٹر  تو کاروبار کا رجسٹر
 
 

ڈ شہر/قصبہ  7.3  کاروبار کا رجسٹر
 
 

ڈ ر  کاروبار یک  7.4  / عالقہ استیرجسٹر



 
 
 

ڈ زپ کوڈ  7.5  کاروبار کا رجسٹر
 

 
 
 معلومات کاروبار یک  اضاف

 
 ساخت . کاروبار یک8

 (قسم گر ید یک  شنیکارپور   ای شن،یکارپور   C شن،یکارپور   S) شنیکارپور 
 حامل کمپئے  یک  یمحدود ذمہ دار 

اکت دار   )عام اور محدود( یرسر
 ہے  ی  نہ ٹڈیمالک / جو کارپور  کیل
 (: ی  ہ نااہل ی  میتنظ منفعئ   ٹ  غ ،دہائے  ادی) ںیکر   واضح مہربائے  برانے  - گر ید

 
 سال ی  . کاروبار م9
 کم  ےس سال کیا

 سال 1-2
 سال 3-5
 سال 6-9

 سال 19 - 10
 ادہیاس ےس ز  ایبرس  20
 
 ؟تیھ کتئے   آمدئے  مجمویع تک( آپ ےک کاروبار یک 12/31/2019ےس  1/1/2019) ی  م 2019سال  یمی. تقو 10

 ےس کم $100,000
 299,999ےس $ $100,000
 499,999ےس $ $300,000

 999,999ےس $  $500,000 
 ادہیز  ای $1,000,000 
 تیھ ی  نہ مثبت آمدئے  کاروبار یک  ےٹ  م ی  م 2019سال  یمیتقو 
 تھا ی  نہ موجود اسوقت کاروبار   اٹ  م
 
 

 کل تعداد   یککارکنوں  
 ۔ ی  پوچھئ  ہ ی  تعداد ےک بارے م کارکنوں یک  ی  سواالت کاروبار م لیمندرجہ ذ

، کل وقئ   کشنیاس س لئے /ہفتہ   35جو  ی  کارکن وہ ہ  ےک   ؛ی  وقت کام کرن  ہ ادہیاس ےس ز  ایگھنئر
/ہفتہ ےس کم وقت کام کرن  ہ  35جو  ی  کارکن وہ ہ  جز وقئ    ۔ی  گھنئر

 کاروبار  تک 2020 یجنور علم ےک مطابق،  نیآپ ےک بہٹ   11.1
 مالزمت پر رکھا؟                                                        کو  کارکنوں  وقت   کل  کتن    ت،یآپ سمئے 
 

 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  کل وقئ    اگر کوئے 
 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 

 
 کاروبار  تک 2020 یجنور علم ےک مطابق،  نیآپ ےک بہٹ   11.2

 کو مالزمت پر رکھا؟                                                         کارکنوں  جز وقت  کتئے   ت،یئے آپ سم
 

 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  ُجز وقئ   اگر کوئے 
 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 

 
 کاروبار  تک 2020 لیاپر علم ےک مطابق،  نیآپ ےک بہٹ   12.1

 کارکنوں کو مالزمت پر رکھا؟                                                               کتئے کل وقئ    ت،یئے آپ سم



 
 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  کل وقئ    اگر کوئے 

 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 
 

 کاروبار  تک 2020 لیاپر علم ےک مطابق،  نی. آپ ےک بہٹ  12.2
 کو مالزمت پر رکھا؟                                                               کارکنوں  جز وقت  کتئے   ت،یئے آپ سم

 
 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  ُجز وقئ   اگر کوئے 

 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیدرج کر مکمل نمٹ  
 ت،یآپ سمئے  آپعلم ےک مطابق،  نی. آپ ےک بہٹ  13
 کو مالزمت پر رکھا؟                                                                کارکنوں  کل وقت   کتن  
 

 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  کل وقئ    اگر کوئے 
 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 

 ت،یئے آپ سم آپعلم ےک مطابق،  نی. آپ ےک بہٹ  14
 کو مالزمت پر رکھا؟     کل جز کارکنوںکتئے 

 ۔ںیدرج کر  0تو ہندسہ  ی  ہ ی  کارکنان نہ  ُجز وقئ   اگر کوئے 
 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 

 
 
 صنعت یادیبن

؟ )ا ایک  صنعت/شعبہ یادیبن . آپ یک15  (ںیمنتخب کر  کیہے
 

، یسر یمو  ت،یکھ  ی  )جس م یباز  شکار  اور  یی  گ  مایہ ات،یزراعت، جنگالت ، نیگر   ،یر یڈ خائے  (ی  ہ شامل ز یچر یہ ای باغات اں،ینررس  ہاؤرسے
ت  
ُ
   ،کان ک

 
ان ےس  ای ی  ٹھوس مادوں کو نکالئ  ہ طور پر پانے جائے واےل معدئے  ادارے جو قدرئ   ےسی)بشمول ا نکالنا سیگ  اور  لیت اور  کھدان

 (ی  استفادہ حاصل کرن  ہ
 (ہے  شامل ہٹانا کا  نکایس گند  اور  ،فراہیم یک  پائے  ،فراہیم یک  بھاپ س،یگ  قدرئ   ،فراہیم یک  بجیل قوت ی  )جس م ی   ٹیلیوٹی

 (ہٹ  وغ کام  کا  بجیل پلمبنگ، معمار، ،یساز  رنگ ےسیج دار یکیٹھ تجارئ   دار،یکیٹھ )بشمول عمویم اتی  تعم
 (ہٹ  وغ لرز یٹ کسٹم  واےل، بنائے  ینڈیک  ،یکر یب کرز،یم اں،یکٹر ی)بشمول ف کچرنگینوفیم

 (ی  ہ شامل وٹرز یبیڈسٹر  اور  تاجر  فروش تھوک ی  )جس م تجارت لیہول س
 بک ،ی  دکان یک  پھولوں مراکز،باغات / اںینررس  اسٹورز، ٹے یو  ہارڈ اسٹورز، سہولت اور  یگرورس   ،ی  دکان یک  اءی)بشمول کھائے اش تجارت لیٹیر 

 (ہٹ  وغ اسٹور، ےک ملبوسات لرز،یڈ کار   اسٹورز،
 قدرئ   عمل، کا  کرنے   ہٹ  ذخ اور  گودام  لئے   ےک سامان ،فراہیم یک  حمل و  نقل یک  سامان اور  مسافروں ی  )جس م نقل و حمل اور گودام کا کام

 (ہے  شامل حمل و  نقل یک  احتیس و  ٹ  س اور  ئے یب مناظر 
ز، واےلی)بشمول اخبار اور وقفے وقفے ےس شائع کرن معلومات  (ہٹ  وغ ورس یپروڈ و یڈیر  اور  ف  یموس ورس،یپروڈ فلم پبلرسر

ے ونی ڈٹیکر   نک،ی)بشمول ب فنانس اور انشورنس  (ہٹ  وغ اں،یجنسیا انشورنس ادارے، ڈٹیکر   پازٹیڈ ٹ  بغ ادارے، ےک بچت ،ی 
 (ناید پر  پٹہ اور  کرنا  منظم کو   جات اثاثہ کرنا،  منظم کو   دادیجائ )بشمول ناید پر  ی   ل اور  یدار  ہیکرا  اور  امالک ق  یحق
 کچرل،یٹیخدمات، آرک کسیاکاؤنٹنگ اور ٹ ،)بشمول قانوئے  خدمات یکیتکن اور  سائنیس خدمات، یکیتکن اور  سائنیس ورانہ، شہیپ

نگیانج نر یخدمات، و  یک  ٹنگیخدمات، مشاورت، مارک زائنیاور ڈ نٹے  (ہٹ  خدمات، وغ یٹر
پرائز  اور  وںیکمپن پرائز  ای کمپئے   جو  ی  ہ کرن    منظم اور  ،نگرائے  انتظام، جو  ی  ہ شامل ادارے ےسیا ی  )اس م نجمنٹیم یک  انیر ے ورٹیکیس یک  انٹر  ٹ 
 (ی  ہ سکئ   رکھ ار یاخت پر 

 یک  اور معاونت اور تلق   انتظایم
 
 لگان

 
لئے معمول یک موںیتنظ گر ید ی  )جس م خدمات کا انتظام اور ٹھکان معاونت   ےک روزانہ ےک کاموں ےک 

، کاروبار  مالزمت یک ی  جس م ،ی  واےل ادارے شامل ہ ئے یانجام د اںیرسگرم یک ،  معاونت یک یرسورسے  -شوش   شنیزرو یسفر اور ر رسورسے
 (رسورسے  لئے یعمارات اور رہائش لوگوں ک احت،یس
 (ہٹ  وغ س،یتدر  خیتفر  اور  لیکھ  اسکول، ےک زبان ت،یترب یک  تجارت اور  ی  مہارت ،گیاسکول، تکن یاور ثانو  )بشمول ابتدائے  خدمات یمیتعل

، خاندائے  اعانت نگہداشت صحت اور سماج   بھال، بچے  کھیےک مراکز، نرسنگ د یمنصوبہ بند )بشمول معالج اور دانتوں ےک ڈاکٹر کا دفٹ 
 (نگہداشت شوش   دن یک بچے یکخدمات،  اور نوجوانوں یک

،یتھ)بشمول  حی    تواضع، اور تفر فنون،     ،ی  میٹ یک  لوںیکھ  گھر،  عجائب اں،یکمپن  وزکیم اور  ڈانس ٹر
ے
 اور  تندرسئ   فنکار، واےل دکھائے  کارکردیک

 (ہٹ  وغ مراکز  خیتفر 
 (ہٹ  بار، چلئ  پھرن  خوردونوش فروش، وغ ستوران،ی)بشمول ہوٹل، ر  خدمات رہائش اور خوردونوش یک



 یک  حجام اسپاس، لونز،یس ےک بالوں اور  ناخنوں ےسیخدمات ج نگہداشت یک خدمات، ذائ   یک  اور بحایل)بشمول مرمت  خدمات گر ید
 (ہٹ  وغ مرمت یک  وںیگاڑ   عمویم خدمات، یک  یالنڈر  اور  ننگیکل  ڈرائے  ،ی  دکان
 

:  ی  م لیکاروبار ذ  یادیبنآپ کا  ایاور شکار( ک یٹ  گ  )اگر زراعت، جنگالت، مایہ 15.1  ہے
 زراعت
 یٹ  گ  مایہ

 جنگالت
 لنایشکار کھ

:  ی  م لیکاروبار ذ  یادیبنآپ کا  ای( کاتٹ  )اگر تعم 15.2  ہے
 

 ٹ  تعم عمارت یک تجارئ  
 / بجیل

 
 کٹر یکنٹر   کا  بیتنص یک  تاروں گر ید اور  کٹر یکنٹر   برف
 کٹر یکا کنٹر   یفرش ساز 

 کٹر یکنٹر   کا  یساز  احاطہ پر  وار یرنگ و روغن اور د
 پلمٹ  

 کٹر یکنٹر   شنگیکنڈ  ٹے یپلمبنگ، حرارت، اور ا
 ٹ  تعم عمارت یک رہائیسر 
 ماڈلر یر  رہائیسر 

 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م
 

:  ی  م لیکاروبار ذ  یادیآپ کا بن ایخدمات( ک گر ی)اگر د 15.3  ہے
 
 بھال کھید اور  مرمت یک  وںیگاڑ 
ونکیال  بھال کھید اور  مرمت یک  آالت قیدق اور  کٹر

 بھال کھید اور  مرمت یک  سامان اور  یٹے یمش اور صنعئ   تجارئ  
 بھال کھید اور  مرمت یک  سامان لو یاور گھر  ذائ  
 (لونیرسورسے )بشمول س نگہداشت یک ذائ  
 رسورسے  یالنڈر  اور  ننگیکل  ڈرائے 
 رسورسے  ذائ   گر ید

نر یو )سوانے  بھال کھید پالتو جانوروں یک  خدمت یک(  یٹر
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
 : کیآپ کا کاروبار ہے ا ایخدمات( ک یمی)اگر تعل 15.4

 
 اسکول شنلیپروف ای ورسئر یونیکالج، 
 اسکول ننگیٹر  وٹر یکمپ
 اسکول یکنڈر یس ای یمنٹر یلیا

 اسکول لسائے 
 اتیہدا خیسپورٹس اور تفر 

 اسکول ڈیٹر  ای کلیکنیٹ
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
:   یادیبنآپ کا  ایاور فوڈ رسوس( ک امی)اگر ق 15.5  کاروبار ہے

ریک  ٹر
وبات ےک)الکوحل  جگہ یک  ئے یپ  (مرسر

 ناید پر  ہیکرا  لئے یک  وںیہوٹل/موٹل/چھٹ
 موبائل فوڈ رسوس

 جگہ یدورس  یک  کھائے   ای ستوراںیر 
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 



:   یادیبنآپ کا  ای( کڈیٹر  لیٹی)ر  15.6  کاروبار ہے
 

 اسٹور کا  سامان ےک گرافے   فوٹو /  مرایک اسٹور ز یرس یآٹوموِٹو پارٹس اور اس

وں / ملبوسات کا اسٹور ر  سہولت بخش اسٹور کٹ 
انکسیال ڈپارٹمنٹ اسٹور  اسٹور کٹر

 اسٹور ٹے یہارڈ و  اسٹور چر یفرن
 اسٹور اپالئنس لو یگھر  اسٹور نٹر یہوم س

ے سپالئ ای آالت ےک ف  یوسیم اسٹور یولر یج  اسٹور ٹ 
 اسٹور کوئپمنٹیآؤٹ ڈور پاور ا اسٹور اءیاش کلیآپٹ
 اسٹور یگرورس   گر ید ای ٹیسٹ  مارک اسٹور کا  سامان ےک لوںیکھ

  ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م
 

ٹ 15.7 :  ای( کحی    اور تفر  نمنٹی)آرٹس، انٹر  آپ کا کاروبار ہے
 نٹر یس کا  لوںیکھ  خیتفر  ایصحت 

 ٹر یموشن پکچر تھ
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
:  ایمعاونت( ک )نگہداشت صحت اور سماج   15.8  آپ کا کاروبار ہے

 رسوس ٹے یچائلڈ ڈے ک
 آفس نٹسٹیڈ

 آفس ولوجسٹیآڈ ای تھراپسٹ، چال بول ای ورانہ شہیپ ،جسمائے 
سٹیآپٹوم  آفس ٹر

 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م
 

ساالنہ  ی  م ہٹ  سہولت وغ بھال یک کھید آفس، اسپتال، بچوں یک کلیڈیم نک،یمعاونت( آپ اپئے کل )نگہداشت صحت اور سماج   15.9
 یتقر 

ً
 ؟ی  کتئے لوگوں کو خدمات فراہم کرن  ہ  با

 ی  نہ اعداد یاعشار  کوئے   - ںیمکمل نمٹ  درج کر 
 

:  ی  آپ کا کاروبار اس م ایخدمات( ک گیاور تکن ورانہ، سائنیس شہی)پ 15.10  ہے
نگیانج کچرل،یٹیآرک  خدمات متعلقہ اور  نٹے

 خدمات قانوئے 
 خدمات یک  مشاورت گیتکن اور  ،سائنیس نجمنٹ،یم

 
ے
 خدمات یک  فوٹو گراف
  اور  قیتحق سائنیس

 
 خدمات یک  ترف

نر یو   خدمات یٹر
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
:  ایخدمات( ک اور تدارک یک نجمنٹیم سٹیاور معاونت اور و  )انتظایم 15.11  آپ کا کاروبار ہے
 خدمات معاونت یک یکاروبار 
 خدمات یک  ورئر یکیس اور  شیتفت
ے زم ے تزئ یک  ی   خدمات یک  آرائش و  ی 

 (احتی)س رسوس شنیزرو یانتظامات اور ر  یسفر 
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
ہاؤسنگیاور و  شنی)ٹرانسپورٹ 15.12 :  ی  کاروبار اس م  یادیآپ کا بن ای( کٹے  ہے

 شنیٹرانسپورٹ ٹے یا
ے )کروز  شنیٹرانسپورٹ مسافروں یک یاور سمندر  ساحیل  (الئٹے

 انتظام شنیٹرانسپورٹ ٹیفر 
ل فر   ٹرکنگ ٹیجٹے



 ٹرکنگ ٹیفر  خصویص
 رسورسے  کیسیٹ

 ہٹ  گودام اور ذخ
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 
 

 
 ٹایڈ یاقتصاد سماج  

۔ ق یار یاخت ہیدرخواست کرتا ہے اور  یک  ٹایڈ یاقتصاد مالک ےس متعلقہ سماج   یکاروبار   ادئ  یرسوے کا اگال حصہ ق  مالک یکاروبار   ادئ  یہے
 ۔ںیکر   فراہم معلومات مہربائے  برانے  پر  ادیبن یک  ہے  کرتا  شناخت ےسیج یک  خود
 
 

 . عمر16
۔ سال ہونا الزیم 18عمر کم از کم  کاروبار ےک مالکان یک  ہے

 
18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65+ 
 ہے  حینہ بتانا ترج

 
 . صنف17

 عورت
 مرد
 یبائٹے  ٹ  غ
 گرید

 ہے  حینہ بتانا ترج
 

انی. و 18  ٹر
  معلومات فراہم کرنے یک DD214)اگر ہاں، تو آپ کو 

ے
ورت ہویک  ۔(رصے

 ہاں
 نہی  

 ہے  حینہ بتانا ترج
 

 نژاد . نسل/قویم19
 ۔ ںیوضاحت کر  پر برانے مہربائے  ادیبن شناخت کرتا ہے یک ےسیج مالک خود یک یکاروبار   ادئ  یق
 فام اہیس/ گیامر -ف  یافر 
 آبائے  کااالسکا  / ہندوستائے  گیامر 
 ائے یشیا

 باش رہیجز بحرالکاہل / ہوائے  مقایم
 یہسپانو / ئے یالط
 فام دیسف

 النسل ٹ  کث  ای دو نسیل
 ہے  حینہ بتانا ترج

 
، برانے مہربائے  ٹ  اور کث دو نسیل 19.1 لئے  : ی  الگو ہونے واےل تمام پر نشان لگائ النسل مالکان ےک 
 فام اہیس/ گیامر -ف  یافر 
 آبائے  کااالسکا  / ہندوستائے  گیامر 



 ائے یشیا
 باش رہیجز بحرالکاہل / ہوائے  مقایم
 یہسپانو / ئے یالط
 فام دیسف

 ہے  حینہ بتانا ترج
 

: )جہاں ملک جائ   یک  شناختےک طور پر  ےس کیس ی  م لیمندرجہ ذ آپ اور آپ کا کاروبار یک ای. ک20  پر  ادہیز  ےس اس ای تی% ملک51 تیہے
 (؟ہے  مبئے 
 

پرائز بزنس ئ  یملک یمعذور   انٹر
LGBTQپرائز بزنس ئ  ی+ ملک  انٹر

پرائز بزنس ئ  یملک تیاقل  انٹر
پرائز بزنس ئ  یملک انٹ  ٹیو   انٹر

پرائز بزنس ئ  یخاتون ملک  انٹر
 

پرائز، اقل ئ  ی+ملکLGBTQ ،ئ  یملک-یمعذور  شدہ قیتصدآپ  ای. ک21 بزنس  ئ  یملک خاتون یک ایاور/  ،ئ  یملک انٹ  ٹیو  ،ئ  یملک تیبزنس انٹر
پرائز ہ  (؟ہے  مبئے  پر  ادہیز  ےس اس ای تی% ملک51 تی)جہاں ملک ی  انٹر

 ہاں
 نہی  
 
 

 (؟ی  ہے )الگو ہونے واےل تمام پر نشان لگائ افتہی قیعہدہ ےس تصد ےس کیس ی  م لیآپ کا کاروبار درج ذ ایاگر ہاں، تو ک 21.1
پرائز بزنس ئ  یملک یمعذور   انٹر

LGBTQپرائز بزنس ئ  ی+ ملک  انٹر
پرائز بزنس ئ  یملک تیاقل  انٹر
پرائز بزنس ئ  یملک انٹ  ٹیو   انٹر

پرائز بزنس ئ  یخاتون ملک  انٹر
 
 

 )الگو ہونے واےل تمام پر نشان لگائ ی  شدہ ہونا چاہ قیتصد ی  م ےس کیس ی  م لیآپ درج ذ ایتو ک ،ی  اگر نہ 21.2
ے
 (؟ی  ےک

پرائز بزنس ئ  یملک یمعذور   انٹر
LGBTQپرائز بزنس ئ  ی+ ملک  انٹر

پرائز بزنس ئ  یملک تیاقل  انٹر
پرائز بزنس ئ  یملک انٹ  ٹیو   انٹر

پرائز بزنس ئ  یخاتون ملک  انٹر
 

 معلومات گرانٹ یک
:  دیمف لئے یکہ اس گرانٹ کا سائز اس وقت آپ ےک کاروبار ک  ںیکر   نشاندیہ اس بات یک کلک کرےک، برانے مہربائے   چے ی. ن22  ہے

 کم  ای $20,000
 
 

؟  ایمقصد ک یادیاس درخواست کا بن گرانٹ یک.  23  ہے
 
 (تیسم واےل دہندہ درخواست)بشمول  فٹسینیب اور  ی  اجرت
 ینٹر یانو  لئے   ےک وںیکارروائ  یجار 

 ےک واجب بلز مایصے 
 یقابل ادائ
ے
ے سپالئ ہ،ی)کرا گ  (ہٹ  وغسامان، / ٹ 

 : ںیکر   وضاحت مہربائے  برانے  - اخراجات ےک یکار   عمل گر ید
 

 ںیوضاحت کر  برانے مہربائے  23.1



 
 

 : ہو  کرتا  انیب پر  طور  نیبہٹ   کو   وقوع و  محل ےک کاروبار   ےک آپ جو  ںیکر   منتخب کی. ا24
 ہوں مالک کا  پراپرئر  کمرشل  ی  م
ے ل جگہ لئے   ےک کاروبار   اپئے  ئے  ی  م  ۔ہے  ہوئے  یل پر  ٹ 

 (ہے  جاتا ایچال  باہر  ےس رہائش ذائ   یٹ  م پر  طور  یادیبن)کاروبار  ہے  پر  ادیبن کاروبار گھر یک
 کا حصہ، فشنگ بوٹ(  یکاروبار موبائل/متحرک ہے )مثال ےک طور پر: فوڈ ٹرک، سوار 

 گرید
 

 ںیوضاحت کر  برانے مہربائے  24.1
 
 
 

ے کاروبار ل  . اگر آپ یک25 ، ٹ  ؟ یک  شکشیپ یک  عیتوس ای چھوٹ کوئے   ی  م کرانے   ئے  مالک ےک آپ ایک  تو  ہے  ہے
 ہاں
 نہی  

 ی  قابل اطالق نہ
 

  آپ ای. ک26
ے
 ؟ی  ہ گئے   رہ چھےیپ ساتھ ےک وںیگیادائ متعلق ےس کاروبار   الوقت ف

 ہاں
 نہی  

 ی  قابل اطالق نہ
 

 ؟ی  ہ قابل ےک کرنے   فروخت)مصنوعات(/خدمات مصنوع اپئے  بدستور  آپ ای. ک27
 ہاں

 ی  نہ ساتھ ےک استعداد یپور  کنیہاں، ل
 نہی  
 

 ؟ی  کرن  ہ  ےسیموازنہ ک ےس 2020 یجنور  ،ی  م 2020 لیاپر کا   آمدئے  علم ےک مطابق، آپ اپئے  نی. آپ ےک بہٹ  28
 ےس کم تک کم ہوئے  20%

 ہوئے  کم  انی% ےک درم49اور  20
 کم ہوئے   ادہیز  ای 50%

 ریہ برقرار  یہ یسیو 
 اضافہ ہوا
 ی  جواب نہ کوئے / ی  معلوم نہ

 
 ؟ی  کرن  ہ  ےسیموازنہ ک ےس 2019 لیاپر  ،ی  م 2020 لیاپر کا   آمدئے  علم ےک مطابق، آپ اپئے  نی. آپ ےک بہٹ  29

 ےس کم تک کم ہوئے  20%
 ہوئے  کم  انی% ےک درم49اور  20

 کم ہوئے   ادہیز  ای 50%
 ریہ برقرار  یہ یسیو 

 اضافہ ہوا
 ی  جواب نہ کوئے / ی  معلوم نہ

 
 

 تھا؟کتنا / سایک  ی  م مقابےل ےک وقت ایس ےک سال چھےل و،یونیر  کا  آپ لئے یک  ئے یمہ پچھےلعلم ےک مطابق،  نیبہٹ   اپئے . 30
 

 ہوئے  واقع کیم  یکےس کم   20%
ے % ےک ماب49 اور  20  ہوئے  واقع کیم  ی 

 واقع ہوئے  کیم  یک  ادہیز  ای 50%



 ہوا اضافہ
 ی  جواب نہ کوئے / ی  نہ معلوم

 
 

31 .COVID-19  (ی  )الگو ہونے واےل تمام پر نشان لگائ ؟ی  کر رہے ہ  شکشیپ آپ کن متبادل خدمات یک ی  م روشئے  یک 
 لیترسگھر تک 
 اپ پک ی  اسٹور م

 آن الئن خدمات
 گھنٹوں  زدہ تٹ  ح

 ی  قابل اطالق نہ
 ںیکر   وضاحت مہربائے  برانے  - گر ید
 

 گرید 31.1
 
 

 سنا تھا؟ ےسیک  ی  بزنس گرانٹ پروگرام ےک بارے م LISC. آپ ئے 32
 بک سیف

 انسٹاگرام
LISC  لسٹ لنگیسائٹ / م بیو 

 ژنیو  یلیٹ
 ٹر یٹو 

 منہ ےس بوےل الفاظ 
 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م

 

 
33 .LISC ؟ ایآپ ئے اسپانرس  ایک  ی  سمال بزنس گرانٹ پروگرام ےک بارے م اکت دار ےس سنا ہے  رسر

Lockheed Martin   شنیکارپور 
Lowe's ومنٹ  ہوم امٹ 

Procter & Gamble   کمپئے 
Sam's Club 
Synchrony نکیب 

Truist Financial (Truist نک،یب SunTrust، BB&T ) 
Verizon 

Wells Fargo 
LISC 

 ی  نہ بیھ کوئے   ےس ی  مندرجہ باال م
 
 

اکت دار ئے  وںیکمپن  Lowe'sآپ کو  ای.  ک33.1  یہمسائ LISCےک رسر
ے
 ا؟یپروگرام کا حوالہ د فیلیبزنس گرانٹ ر  گ

 
 ہاں
 نہی  
 
 

ے کمپن  Lowe's.  اگر ہاں، تو 33.2 اکت دار ئے آپ کو حوالہ د ٹ   ا؟یےک کس رسر
 
 

NaVoba - شنیا سویسیبزنس ا ئ  یملک انٹ  ٹیو  شنلین 
WBENC – ے خوات پرائز ن یک  ی   کونسل  شنلیبزنس انٹر

 ی  :میمعذور 



 ی  م NC: یمعذور 
NMSDC – ئ  یاقل قویم ( سپالئر تنوع کونسلCVMSDC لئے یشامل کرنے ک) 

 
 

جن   ی  ہ ئ  اثرات مرتب ک ایئے آپ پر ک COVID-19کہ   ہیمعلومات اور  گر ید کوئے   ی  آپ ےک کاروبار ےک بارے م ایآپ اور/  ای. عام تبرصے 34
اک کرنا چاہ ۔ ی  کا آپ ہمارے ساتھ اشٹ 

ے
 ےک

 
 
 

35 .COVID-19  ےس جڑے   ونئر یکم  مقایم آپ یک عہیآپ ےک کاروبار ےک ذر  اس ےک بعد ےس، برانے مہربائے  ایمرض ےک پھوٹ پڑنے ےس پہےل  وبائے

 ۔ںیوضاحت کر  یک  قوںیطر  بیھ کیس

  یآخر 
 
 مہربان

 
 : ںیکر   شیپ درخواست اپت   اور  ںیکر سائن  -یا ،ی  ل جائزہ کا  معلومات گت    ید ی  م لیذ مرحلہ: بران

 ۔ ںی' پر کلک کر ی  'جمع کرائ ی  م لیذ برانے مہربائے  لئے ی۔ اپئے جمع کرانے کو مکمل کرنے کہیآپ کا شکر  لئے یدرخواست مکمل کرنے ک اپئے 

 
 

، تو آپ کو ا ایفائنالسٹ ےک طور پر منتخب کاگر آپ ےک کاروبار کو  جائے گا۔ فائنالسٹ ےک طور پر منتخب  ایمطلع ک ےعیےک ذر  لیم یجاتا ہے

  ہے کہ گرانٹ عطا یک ی  ضمانت نہ ہونا اس بات یک
ے
 جائے یک

ے
  یک  زاتیدستاو  ۔ فائنالسٹ ےک طور پر، اضاف

ے
ورت ہویک  خی    تار  ی  جس م ،رصے

لئے کار   ایدرخواست دہندہ اور/  دائش،یپ طرف ےس طلب   شامل ہے تاکہ ہم پروگرام ےک فنڈنگ ماخذ یک EIN ایاور/  SSN، TIN/ITINوبار ےک 

 ۔ ی  کو انجام دے سک  اطیکردہ مطلوبہ احت

 
۔ اگر مطلوبہ احت ںیہے جےس ہم اپئے خرچ پر انجام د تالش شامل ہو سکئ   پس منظر یک کیا ی  م شیتفت یک  اطیاس مطلوبہ احت

ے
ےک  اطیےک

، تو ہم  ایےس مکمل کرل ائ  یمرحےل کو کام  تاکہ ہم فنڈز کو  ی  مناسب معلومات پوچھ یک  ینکار یاور ب W-9جاتا ہے
ے
آپ ےک  ےعیےک ذر  ACHےک

 ۔ی  منتقل کر سک ی  نامزد کردہ اکاؤنٹ م
 

،یسواالت ک عمویم لئے  ٹسیاپ ڈ ی  گرانٹ ےک بارے م  فیلیسمال بزنس ر  LISC برانے مہربائے  لئے   یک  سواالت عمویمےک 
ے
ےس پڑتال   باقاعدیک

 ۔ ںیکر 
ے
، ک ایگ  اید ی  نہ ی  م سواالت عمویمجن کا جواب  سواالت اضاف   لیم یپر ا SmallBusinessGrants@lisc.org برانے مہربائے  لئے یہے

  یک  لیم ی۔ ہم اس اںیکر 
ے
 ۔ ی  کر رہے ہ  ٹیکو اپ ڈ  سواالت عمویمےک مطابق اپئے  اور ایس ی  کر رہے ہ  ےس نگرائے  باقاعدیک

 
،یےک سواالت ک ورئر یکیس ٹایڈ  ۔ی  کا جائزہ ل  یسیپال یک  یرازدار  یک  LISC برانے مہربائے  لئے
 

 
ے
،یمعلومات ک نیتازہ تر  ی  ذرائع اور پروگراموں ےک بارے م اضاف  ۔ںیصفحہ مالحظہ کر  جوائ   COVID-19کا   LISC لئے

 
 کردہ  فراہم ی  م بارے ےک کاروبار   ےک آپ اور  آپ کہ  ی  ہ کرن    قیتصد آپ کر،  کرا  جمع درخواست ی  م لیاپنا نام دستخط کرےک اور ذ

 ۔ہے  درست ےس لحاظ ےک مواد تمام معلومات

 
 

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
mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org
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.lisc.org/covid-19/

