
سمال بزنس ایڈمنسٹریشن (ایس بی اے) کے معاشی چوٹ ڈیزاسٹر لون (ای آئی ڈی ایل) کو حال ہی میں ایک

موصول ہوااضافی$ 50  بلین ڈالر کی فنڈنگ ، جس سے انہیں اضافی billion $ 350 بلین قرضوں کی پیش کش کرنے

کی اہلیت ملے ، اور ایکEIDL ایمرجنسی ایڈوانس گرانٹس کے لئے 10 بلین ڈالر اضافی [1]

یہ قرض (million 2 ملین تک) ان اخراجات کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے جو تباہی نہ ہونے پر پورا کیا جاسکتا تھا واقع ہوا ،
بشمول مقررہ قرض (کرایہ ، رہن) ، افادیت ، پے رول ، اور قابل ادائیگی۔ اسے استعمال نہیں کیا جاسکتاری فنانسنگ کے لئے

چھوٹے کاروباروں کے لئے شرح سود %3.75 فیصد اور غیر منافع بخش کے لئے %2.75 ہے۔
قرض پر emergency $ 10،000 تک کی ہنگامی پیشرفت کا امکان بھی شامل ہے۔ اس پیشگی ہونے کی ضرورت نہیں ہےکسی

بھی حالت میں ادائیگی کی جائے۔[2] قرض کی باقی رقم ضرور ادا کرنی ہوگی

قرض کے ناقابل معافی حصہ  portionہ میں 30 سال کی مدت ہے۔ پہلے مہینے کی ادائیگی ملتوی کردی گئی ہےوعدہ نامہ کی

تاریخ سے پورا سال

درخواست دینے کے لئے کوئی معاوضہ یا  قیمت نہیں ہے۔

قرض کی معلومات :

31 جنوری 2020 تک وجود میں آنا چاہئے
چھوٹے کاروبار جس میں 500 سے کم مالزمین ہوںکوآپریٹیو ، ای ایس او پیز ، اور قبائلی چھوٹے کاروبار جس میں 500 سے

کم مالزم ہیں
آزاد ٹھیکیدار
واحد مالک

زیادہ تر نجی غیر منافع بخش (بشمول 501 (سی) (3) تنظیمیں)

اہلیت [3]:

:EIDL کے لئے درخواست دینے کے لئے 
پیشگی رسائی تک پہنچنے کے لیے  ، آپ کو پہلے EIDL  درخواست دینا ہوگی اور پھر اس کی جانچ کرکے ایڈوانس کی

درخواست کرنی ہوگیدرخواست فارم نمبر اکس  پر ۔[4]

یقینی بنائیں کہ جلد سے جلد جمع کروائیں ، کیونکہ اس پروگرام کے لئے محدود رقم ہے۔

اگلے مراحل:

(EIDL) معاشی چوٹ اور تباہی اور قرضہ

https://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/ppp_and_health_care_enhancement_act_top_line_summary.pdf
https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/2/9/29fc1ae7-879a-4de0-97d5-

ab0a0cb558c8/1BC9E5AB74965E686FC6EBC019EC358F.the-small-business-owner-s-guide-to-the-cares-act-final-.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/uscc_covid19_sb-economic-injury-disaster-loans.pdf

https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/2/9/29fc1ae7-879a-4de0-97d5-
ab0a0cb558c8/1BC9E5AB74965E686FC6EBC019EC358F.the-small-business-owner-s-guide-to-the-cares-act-final-.pdf
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NCAPA COVID-19 وسائل:

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance
https://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/ppp_and_health_care_enhancement_act_top_line_summary.pdf
https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/2/9/29fc1ae7-879a-4de0-97d5-ab0a0cb558c8/1BC9E5AB74965E686FC6EBC019EC358F.the-small-business-owner-s-guide-to-the-cares-act-final-.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/uscc_covid19_sb-economic-injury-disaster-loans.pdf
https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/2/9/29fc1ae7-879a-4de0-97d5-ab0a0cb558c8/1BC9E5AB74965E686FC6EBC019EC358F.the-small-business-owner-s-guide-to-the-cares-act-final-.pdf

