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پے چیک پروٹیکشن پروگرام (پی پی پی) کو حال ہی میں 310 بلین ڈالر کی فنڈز ملی ہیں۔ چھوٹا کاروباری قرضوں کے
لئے درخواست دے سکتے ہیں ، جو اگر عملے کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، بشمول پے رول ، تنخواہ کی

چھٹی ، صحت کی دیکھ بھال ، اور کاروبار کے عمل کو برقرار رکھنے کے لئے جیسے کرایہ ، رہن کی سود اور سہولیات۔[1]

قرض کا ارادہ 15 فروری 2020 سے 30 جون 2020 تک ہونے والے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔

پر مبنی آپ کے ماہانہ اوسط تنخواہ کے اخراجات میں2019 2.5 گنا تک قرض (10 ملین ڈالر تک) ، جو بھیچھوٹا ہے۔
اگر آپ 8 ہفتوں کے اندر اندر پے رول پر استعمال ہونے والے کم سے کم 75 فیصد فنڈز استعمال کرتے ہیں تو قرض معاف ہوگا

بصورت دیگر ، قرض میں 1٪ سود ہوگی۔

قرض کی ادائیگی قرض کی منظوری کے 6 ماہ بعد شروع ہوجاتی ہے اور 2 سال کے اندر اس کی ادائیگی الزمی ہے۔[2]

قرض کی معلومات :

چھوٹے کاروبار جس میں 500 یا اس سے کم مالزمین غیر منافع بخش (501 (سی) (3) صرف تنظیمیں) ،تجربہ کار تنظیمیں
، قبائلی خدشات ، خود مالزمت افراد ، واحد ملکیت ، اور آزاد ٹھیکیدار

500 سے زائد مالزمین کے کاروبار کچھ صنعتوں میں اہل ہیں۔

اہلیت [3]:

500 سے زائد مالزمین کے کاروبار کچھ صنعتوں میں اہل ہیں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ بطور جمع کرائیںجتنی جلدی ممکن ہو ، کیونکہ اس پروگرام کے لئے محدود مقدار میں فنڈز

فراہم کیے جارہےہیں۔
یہاں ایک منظور شدہ قرض دہندہ تالش کریں

ادھار لینے واال درخواست فارم:
فریب سے آگاہ رہیں! اپنے مقامی قرض دہندہ سے مشورہ کریں کہ آیا یہ حصہ لے رہا ہے یا نہیں۔ مام قرضے قرض دینےوالے یا

قرض لینے والے سے قطع نظر وہی رءط ھونگی [4]
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