
29 ਮਾਰਚ ਨੰੂ Working Washington (ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ) ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਗਰਾਂਟਾ ਂਦੇ ਨਵਾਂ 
ਰਾਉਡਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ 

ਨਵੀਨਤਮ ਗ�ਾਂਟ ਦਾ ਰਾਉਡਂ COVID-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤ� ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਿਸੱਧ ੇਪ�ਭਾਵਤ ਇੱਟਾਂ ਅਤ ੇ
ਮੋਰਟਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤ ੇਕ�ਦ�ਤ ਹ ੈ

Washington State Department of Commerce ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗਰਾਂਟਾਂ: ਰਾਉਡਂ 4 ਲਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੰੂ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਖੋਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਿਲੰਕ 
commercegrants.com 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. 

ਇਹ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਗਰਾਂਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਾਉਡਂ ਹੈ। ਿਵਧਾਇਕਾ ਂਨੇ ਮਜੌਦੂਾ ਰਾਉਡਂ ਲਈ  ਅਰੰਿਭਕ 
ਐਕਸ਼ਨ ਿਬੱਲ  ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵਜ� $240 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਿਜਸਨੇ ਿਕਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
COVID-19 ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਦ ੇਯਤਨਾ ਂਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਫਡੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ।  

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਦਸੱੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗਰਾਂਟ ਅਵਾਰਡ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� 30 ਜਨੂ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 
ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਵਣਜ ਨੰੂ ਏਜਸੰੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਿਹਭਾਗੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਪਛਲੇ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ 
ਅਵਾਰਡਾ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਗ�ਾਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਹੋਣਗੇ। ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਗ�ਾਂਟ ਅਵਾਰਡ $25,000 ਹੋਏਗਾ।  

• ਗ�ਾਂਟਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਰਪੂ ਤ� ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਇਿਤਹਾਸਕ ਤਰੌ' ਤ ੇਅਯੋਗ ਅਤ ੇਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਵੰਿਡਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਹ ਗ�ਾਂਟਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁਾਫਾ ਦੇਣਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੇ ਸਚੰਾਲਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧ ੂਖਰਚ ੇਜੜੁੇ 
ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਉਨ�ਾ ਂਮਸ਼ੁਕਲ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਿਂਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰਰੂੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਰਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ 
ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ ਿਕਰਾਇਆ, ਸਹਲੂਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ। 
 
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:  

• ਉਦਯੋਗ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਬਦੰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। 
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (2019 ਦੇ ਆਮਦਨ ਦਆੁਰਾ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ)। 
• 2019 ਤ� 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚ।ੇ 
• ਮੁਨਾਸਬ ਵੰਡ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਣਜ ਇੱਕ ਪ�ਡੂ ਜਾ ਂਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਂਿਜਹੜੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਘੱਟ ਆਬਾਦੀ 
(ਅਲਪਸੰਿਖਅਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, LGBTQ + ਜਾਂ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 9 ਅਪ�ਲੈ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਕੱ ਖੁਲੱ� ਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮਲਟੀਪਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼�ਣੇੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਹੈ। 

https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021
https://blog.submittable.com/vpat-and-submittable-a-focus-on-accessibility/


22 ਮਾਰਚ ਤ�, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਮਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ (855) 602-2722 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ 29 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋੜੀਦਂੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਕੱ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ commercegrants.com ਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਿਪਛਲੇ ਵਰਿਕੰਗ ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ ਅਤ ੇਲਚਕੀਲੇ ਗ�ਾਂਟਾਂ ਤ� ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਗ�ਾਂਟ ਸਮੇਤ, ਵਣਜ COVID-19 ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

https://commercegrants.com/
https://commercegrants.com/covid-19-resources/small-business-grants-report/
https://www.commerce.wa.gov/about-us/agency-response-to-covid-19/?

