
ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ। ਿਸਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨਾ।ਂ  

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ https://commercegrants.com ਤੇ ਜਾਓ  
 

 

ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਟਂਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4  ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਟਂਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4 ਪ�ੋਗਰਾਮ  

ਰਾਜ ਦੇ Working Washington (ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ) ਗ�ਾਂਟ: ਰਾਉਡਂ 4 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 
ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ�ਾਂਟਾਂ $25,000 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ  (ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈਆ ਤਰਜੀਹਾ ਂਤ� ਪ�ਾਪਤ 
ਿਪਛਲੇ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ)। 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਧਆਨ ਛੋਟੇ, ਲਾਭ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ�ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਇਨਗ�ੋਸਡ ਸਬਸਟੀਿਟਊਟ ਹਾਉਸ ਿਬਲ (ESHB, Engrossed substitute house bill) 1368 ਲਈ, 
$240 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ (19 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ)ੇ। 

ਰਾਜ ਦਾ Department of Commerce (ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ) ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
https://www.commercegrants.com 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸਮਗੱਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖਲੋ�ਣ ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ�ਦਰ ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜਨਰਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 

• 29th ਮਾਰਚ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ�ੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 12 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। 
• ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 
• ਮਈ: ਵਣਜ ਗ�ਾਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਦ ੇਉਤੱਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਇੱਕ FAQ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ [link to https://commercegrants.com/grant-4/faqs]ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ। 

Washington State Department of Commerce (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ) ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਬਮੈਟੇਬਲ (Submittable) ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮ� ਇੱਕ ਸਬਮੈਟੇਬਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਮੈਟੇਬਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਗੂਗਲ ਕ�ੋਮ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ, ਜਾਂ 
ਐਪਲ ਸਫਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦਦੰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਮੈਟੇਬਲ ਦਾ ਐਕਿਟਵ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ 
ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਂਟਾਂ:ਰਾਉਡਂ 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਫਲ ਅਵਾਰਡ ਿਵਜੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕਉਿਂਕ ਅਵਾਰਡ ਦੀਆ ਂਈਮੇਲਾਂ Washington State 
Department of Commerce ਤ� ਨਹੀ ਂਸਬਮੈਟੇਬਲ ਤ� ਆਉਣਗੀਆਂ। 

 

 

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.commercegrants.com/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
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ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਟਂਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4 ਪ�ੋਗਰਾਮ  - ਗ�ਾਟਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਸ਼ਨ 

 

ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਣ: 

1. ਕੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ?  

ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ: ਇੱਕ  ਮੁਨਾਫਾ  ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ  ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, 1099 ਕੰਮ, ਅਤੇ ਜਾ ਂਰਿਜਸਟਰਡ "ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ" ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਨਗਮ, 
ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ)। 
 

2. ਕੀ 2019 ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ $25,000 ਅਤ ੇ$5,000,000 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ?* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

 
3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸੀ?* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 51% ਬਣਾਉਦਾ ਹ?ੈ* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

5. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨ ਤ� ਚਲਾਉਦੇਂ ਹੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਅਲੱਗ) ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਤੁਸੀ ਂਲੀਜ਼/ਿਕਰਾਏ, ਸਹਲੂਤਾਂ, ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

 

6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ੇਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ?* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ

 
7. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ2021 ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ?ੋ* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
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8.ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਸ਼ੇਅਰਡ-ਰਾਈਡ ਕੰਪਨੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਬੇਰ) ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀ ਜਾਂ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਯੂਿਨਟ 
(ਿਜਵ� Airbnb ਜਾਂ VRBO) ਦੇ ਹਸੋਟ/ਸੰਚਾਲਕ ਵਜ� ਗ�ਾਟਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹ?ੋ* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
 
 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

1. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ* 
 
ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।  

 

2. ਕਾਰੋਬਾਰ DBA, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ["Does Business As (ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, DBA")] 
 
ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ “Doing Business as” ਟ�ੇਡਮਾਰਕ ਦਰਜ ਕਰੋ।  

 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਇਕ Unified Business Identifier Number (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਿਬਜ਼ਨਸ ਆਈਡ�ਟੀਫਾਇਰ ਨੰਬਰ, 
UBI) ਹ?ੈ * 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
 
ਇੱਕ UBI ਨੰਬਰ ਨੌ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ UBI ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਕਈ 
ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
*ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਕਬਾਇਲੀ-ਸਦੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾ ਂਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵਚ 
ਇਕ ਸੰਘੀ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ UBI ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । 
 
 ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ  ਵੇਖੋ। 
 

3a. ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ UBI (9 ਅੰਕ)*?  
[ਸੀਮਾ: 9 ਅੱਖਰ (XXXXXXXXX)] 

 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਘੀ Employer Identification Number (ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, EIN) ਹ?ੈ 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
 
ਇੱਕ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਨੰੂ ਸੰਘੀ Tax Identification Number (ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, TIN) ਵੀ ਿਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੰੂ 
EIN ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ, EIN ਨੰਬਰ ਵੀ ਨ� ਅੰਕਾ ਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। IRS (Internal Revenue Service) ਉਨ�ਾ ਂਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਆਮ ਫਾਰਮੈਟ XX-XXXXXXX ਹੈ। 
 
*ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EIN ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ “ਨਹੀ”ਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜੀਦਂਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ।  
 
 ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ  ਵੇਖੋ।  
 
 
 
4a. ਸੰਘੀ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) 
[ਸੀਮਾ: 10 ਅੱਖਰ (XX-XXXXXXX)] 
 
5. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਿਜਵ� ਿਕ WA Department of Revenue 'ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ)  
 ਸਟ�ੀਟ ਐਡਰੱੈਸ ਲਾਈਨ* 
 ਸੂਟ ਜਾਂ ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) 
 ਸ਼ਿਹਰ 
 ਰਾਜ 
 ਿਜ਼ਪ 
 ਕਾਉਟਂੀ 
 
 
6. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਅਿਜਹੇ ਪਤੇ ਤ� ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤੇ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ WA Department of Revenue 
ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ?ੈ* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
 
6a. ਭੌਿਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ  

ਸਟ�ੀਟ ਐਡਰੱੈਸ ਲਾਈਨ* 
ਸੂਟ ਜਾਂ ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) 
ਸ਼ਿਹਰ  
ਰਾਜ 
ਿਜ਼ਪ 
ਕਾਉਟਂੀ 

 
 
7. North American Industry Classification System (ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ, NAICS) ਕੋਡ 
ਸ਼�ੇਣੀ* 
 
[ਡ�ਾਪਡਾਉਨ ਤ� ਚਣੋੁ] 
 
*ਅਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਿਵਸਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਯੋਗ ਸਟਡੂੀਓ ਅਤੇ ਕੈਫੇ, ਿਫਰ ਉਸ 
ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ 
 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।  
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•  NAICS ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ: https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/  
•  ਆਪਣਾ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ NAICS ਕੋਡ ਇੱਥ ੇਪਾਓ:  https://www.naics.com/search 

 
7a. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ NAICS ਕੋਡ/ਇੰਡਸਟ�ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� 
ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ*ੈ 
 
[ਡ�ਾਪਡਾਉਨ ਤ� ਚਣੋੁ] 
 
 
8. ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਸੀ? * 
 
[ਡ�ਾਪਡਾਉਨ ਤ� ਚਣੋੁ] 
 
 
9. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱ ਫ��ਚਾਇਜ਼ ਹ?ੈ* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ
 
ਫ��ਚਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ��ਚਾਇਜ਼ੀ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀ)ਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, 
ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਪਰਕੱਟਸ, 
ਏਨੀ ਟਾਈਮ ਿਫਟਨੈਸ, ਸਬਵੇਅ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
 
10. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾ/ਂ ਸਰਿਵਸਾ ਂਜਾਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:* 
 
[100 ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ] 
 
 
11. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਿਪਆ ਹ:ੈ* 
 
[100 ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ] 
 
 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ: 

1. ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?* 
 
[$ USD] 
 
*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਸਰਫ ਨੂਮੇਿਰਕ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਜਾ ਂਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ: $85,450.15 ਨੰੂ 85450 ਦਰਜ ਕਰੋ। 
 
{ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮਦਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਟੈਕਸਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 
ਮਾਲ ਜਾ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜਾ ਂਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਿਡਯੂਲ C 
ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 
 

https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/search
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਿਕ ਇਸ ਗ�ਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 
 
 
2. ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਿਕੰਨੀ ਸੀ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਸਭ ਤ� ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਹਨ।* 
 
[$ USD] 
 
*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਸਰਫ ਨੂਮੇਿਰਕ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਜਾ ਂਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ: $85,450.15 ਨੰੂ 85450 ਦਰਜ ਕਰੋ। 
 
{ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮਦਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਟੈਕਸਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 
ਮਾਲ ਜਾ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜਾ ਂਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਿਡਯੂਲ C 
ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  https://www.irs.gov/instructions/i1040sc 
 
3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕੀਤ ੇਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਲਈ PPE, ਹੀਿਟੰਗ ਲ�ਪ, ਟ�ਟ 
ਜਾਂ ਮਾਿਡਫਕੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 
 
[ਡ�ਾਪਡਾਉਨ ਤ� ਚਣੋੁ] 
 
 
4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ�ਾਹਕ, Business to Business (ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ, B2B) ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਿਸੱਧੇ Business to 
Consumer (ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਉਪਭੋਗਤਾ, B2C) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ?* 
 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰ (B2B) / ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਖਪਤਕਾਰ (B2C)/ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਤਾ 
 
ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤ�-ਕਾਰੋਬਾਰ (B2B) ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ 
ਵਪਾਰੀ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਚਨੂ ਿਵਕਰੇਤਾ। 
 
ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤ�-ਖਪਤਕਾਰ (B2C) ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਹਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸਾ ਂਨੰੂ ਵੇਚਣ 
ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗੀ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ B2C ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
5. ਨਸਲ* 
 
ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲੈਿਟਨੋ/ ਨਾ ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲੈਿਟਨੋ/ ਮ� ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ/ਦੀ 
 
 
6. ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟੱੋ ਘਟੱ 51% ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤ ੇਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ:ੈ  
 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51% ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ 
ਅਤੇ ਿਦਨ-ਪ�ਤੀ-ਿਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
[ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ] 
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ਔਰਤ/ਔਰਤ / ਅਮਰੀਕੀ ਵੈਟਰਨ / ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ / ਬਲੈਕ / ਿਹਸਪੈਿਨਕ / ਲੈਿਟਨੋ/ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ / ਪੈਸੀਿਫਕ 
ਆਈਲ�ਡਰ / ਮੂਲ ਹਵਾਇਅਨ, ਅਲਾਸਕਨ ਮੂਲ / ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ / LGBTQ + / ਮ� ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ/ਦੀ  

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ: 

1. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹ?ੈ (ਖੁਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ)* 
 
ਹਾਂ/ਨਹੀ/ਂਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹਨ 

 
2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ,  ਘੋਸ਼ਣਾ 20-25, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 
ਦਆੁਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ?* 
 
ਹਾਂ / ਨਹੀ ਂ/ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਤਾ 
 
 
3. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?* 
 
ਹਾਂ / ਨਹੀ ਂ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ: 

1. ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਕਾਰਜਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਸਨੰੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 20-25 ("ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਹ"ੋ ਜਰਰੂਤਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?* 
 
ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਿਵਚ ਿਕ�ਆ-ਪ�ਣਾਲੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 
 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਘਸ਼ੋਣਾ 20-25 ਜਾ ਂਰਾਜਪਾਲ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਾਰਚ 25, 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 28, 2021 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘਟੱ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵੀ 
ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਤਾਂ "ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ"ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
 
 
2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਿਰਕਵਰੀ ਫੰਡ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਗ�ਾਂਟਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ? 
  
[ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ] 
 
ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਗ�ਾਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ/ Paycheck Protection Program (ਪੇਅਚੈਕ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ, PPP) / ਆਰਿਥਕ ਸੱਟ ਦਾ 
ਸੰਕਟ ਕਰਜ਼ਾ/ਹੋਰ ਿਰਕਵਰੀ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹੋਏ ਹਨ 

ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਯੋਗ ਨਹੀ ਂਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
 

2a. ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ* 
 
[$ USD] 
 
 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਵਣਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਜੇੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਿਜਨ�ਾ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹਤ ਗ�ਾਟਂ 
ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ?* 
 
ਹਾਂ / ਨਹੀ ਂ
 
ਵਣਜ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂਕਰਗੇਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ।  
 
 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ: 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ I 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ� ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਾਂ।  
ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ II 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਿਵਸਾ ਂਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਉਮਰ, ਿਲੰਗ, 
ਧਰਮ/ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਸਮੀਕਰਨ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਿਵਆਹਤੁਾ 
ਸਿਥਤੀ, ਿਮਲਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨ ਸਿਥਤੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ।  

ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ III 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵੇਦਕ ਦੀਆ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਂਟਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4 ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� , 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 
ਿਜਹੜੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕ ਇਸ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਜੇੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਫੰਿਡੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀ ਂਕਵਰ ਕੀਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਮ� ਮੰਨਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ�ਾਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਅਿਤਿਰਕਤ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ�ਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸੰਘੀ ਿਨਧੀ 
ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮ� ਗ�ਾਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਣਜ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ 

ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 

 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ IV 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਕਿਵਟ ਹ ੈਅਤੇ 1st ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ 
ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੱੁਦੇ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 
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ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ V 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਕ�ਅਤਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ/ਚਲ 
ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਸਿਕ�ਅਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 

 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ VI 

ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ: 

• ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਰਸ/ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ 
• ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਜਾਂ ਚਣੇੁ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ 
• ਪੈਿਸਵ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਨਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਡਊਲ E ਫਾਈਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਿਵੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤ ੇਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਏੋ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ, ਿਵਤੱ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਿਰੰਗ 

ਕੰਪਨੀ 
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ 

ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚੱੈਕ ਕੈਿਸ਼ੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 
• ਇੱਕ ਕਾਮੁਕ ਿਲੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ("ਅਡਲਟ" ਕਾਰੋਬਾਰ) 
• ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਜਾਂ ਲੌਿਬਗੰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 
• ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਪਾਬਦੰੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਸੀਲੇ ਨੰੂ 

ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਵਵਰਿਜਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੈਕਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।* 

 

 

 

ਦਸਤਖਤ: 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰਕ ੇ(ਨਾਂ, ਿਸਰਲੇਖ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ) 
ਤੁਸੀ:ਂ 

1. ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਹੋ ਜੋ ਆਵੇਦਕ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਿਡੰਗ ਸਮਝੌਤੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀਵੱਧ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋ। 

2. ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਗ�ਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰਪੂ ਿਵਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 
ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਜ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। 

3. ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਕੇ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਕੱ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਦਸਤਖਤ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ: 

ਨਾਂ 
ਿਸਰਲੇਖ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
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ਿਮਤੀ 
 
 

**ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਵਣਜ ਿਵਭਾਗ ਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗ�ਾਂਟਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਜਾ ਂ
ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਂਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਂਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾ ਂਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ�ਾਂਟ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇhttps://www.commercegrants.com** 
ਤੇ ਜਾਓ 
 
 
 

ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ। ਿਸਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ।ਂ  

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ https://commercegrants.com ਤ ੇਜਾਓ  
 
 
 

https://commercegrants.com/

