ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਫੰ ਡ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਅਨਿਤਕ (predatory) ਿਰਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਨਿਤਕ (predatory) ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਇਸ ਸਮ ਸੰ ਘਰ

ਰਤ ਲਈ ਕੀ

ੀਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਐਕਟਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼
ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਕਟਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇ ਕ
ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਵ ਿਕ ਪਾਰੰ ਪਿਰਕ ਲੋ ਨ ਉਤਪਾਦ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

ਆੱਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਲੋ ਨ, ਪੇਮਟ ਵਡਰ ਲੋ ਨ, ਮਰਚਟ ਕੈਸ਼ ਐਡਵ ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ
ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਨ ਬੋਕਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋ ਨ ਬੋਕਰ ਕੋਈ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੀ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੂੰ "ਦੁਕਾਨ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਡੰ ਗ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਨਵੀਗੇਟ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਤਕ ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਤ ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐਸ. ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇਸ਼ਨ (ਐਸਬੀਏ) ਦੇ ਰਾਹ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

•

ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਿਮਕ ਇੰ ਜਰੀ ਿਡਜਾਸਟਰ ਲੋ ਨ(ਈਆਈਡੀਐਲ) ਐਸਬੀਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵੰ ਡੇ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਬੀਏ ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋ ਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ ਬਚੋ।

•

ਐਸਬੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7(a), ਪੀਪੀਪੀ ਜ ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋ ਨ ਜ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਸਬੀਏ ਤ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ੱ ਕ ਹੈ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਸਬੀਏ ਲੋ ਨ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ
ਜ ਅੰ ਤਿਰਮ ਿਵੱ ਚ

•

ਚ ਿਵਆਜ ਿਬਜ ਲੋ ਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ੱ ਕ ਹੈ। ਪ

ਪੇਰਲ
ੋ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਲੋ ਨ ਸਵੀਕਤ 7(a), ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਬੀਏ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋ ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਵੀਕਤ ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਦੀ

ਸੰ ਿਖਆ ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ੱ ਕ ਹੋਵੇ, ਤ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਬੀਏ ਿਜ਼ਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

•

ਪੀਪੀਪੀ ਜ ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋ ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ ਦੀ
ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਐਸਬੀਏ ਲੋ ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ
ਈਮੇਲ ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਪਿਲਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਪਿਲਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋਨ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਾਕਾਰੀ: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਬਾਰੇ ਛੋਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਮੇਜਰ
ੋ ਟੀ (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ) ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਿਦਓ! ਸਾਡੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG (ਕੇਵਲ ਅੰ ਗੇਜੀ)
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ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ
ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਣਦਾਤਾ ਜ ਬੋਕਰ ਤ ਸਹੀ ਤਰ ਦੇ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੋ। ਲੋ ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਚੈਕਿਲਸਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਝਾਵ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, Venturize.org ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਚੈਕਿਲਸਟ



ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਜ ਏਪੀਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਸੱ ਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਨਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।



ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ ਿਕੰ ਨੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਾਮਲ ਹਨ? ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?



ਲੋ ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ?



ਜੇਕਰ ਮ ਪੀਪੇ (ਪਿਹਲ ਅਦਾਇਗੀ) ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਉਧਾਰ ਕੀਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ? ਜੇਕਰ ਹ , ਤ ਪੀਪੇਮਟ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਕੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੁਝ ਿਰਣਦਾਤਾ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਲੋ ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਕ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦਓ। ਹਾਲ ਿਕ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ "ਪੀਪੇਮਟ ਛੂਟ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਜੇਕਰ ਮ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਲੋ ਨ ਲਦਾ ਹ , ਤ ਕੀ ਮ "ਡਬਲ ਿਡਪਡ" ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ? ਭਾਵ, ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲਧਨ ਤੇ
ਕੋਈ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?



ਕੀ ਮੇਰੇ ਲੋ ਨ ਦੀ ਪੇ ਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ

ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਿਕਸੀ ਜਲਦੀ ਸਮ

ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਕੀ ਤੁਸ ਮੇਰੇ ਲੋ ਨ ਿਰਪੇਮਟ (ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪਮੁੱ ਖ ਕੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤ ਜੋ ਮ ਆਪਣਾ ਿਬਜਨਸ ਕੈਿਡਟ ਬਣਾ ਸਕ ?
ਕੀ ਤੁਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਗ?ੇ ਜੇਕਰ ਮ ਿਰਪੇ (ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ) ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹ , ਤੁਸ
ਿਕਸ ਤਰ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ



ਕਰੋਗ?ੇ

ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਪੁੱ ਛੋ:

 ਤੁਸ ਮੈਨੰ ੂ ਜੋ ਹਰ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਜ ਏਪੀਆਰ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ?
 ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਬੋਕਰ ਨੂੰ) ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮ ਕੁਝ ਲੋ ਨ ਲਦਾ ਹ ਤ ਕੀ
ਤੁਸ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕਮਾ ਦੇ ਹੋ?

 ਕੀ ਮ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਹਨ? ਔਸਤ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? ਿਕੰ ਨ
ਕੁ ਬਕ ਲੋ ਨ, ਿਮਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਆੱਨਲਾਈਨ ਲੋ ਨ, ਜ ਮਰਚਟ ਕੈਸ਼ ਐਡਵ ਸ ਜ ਸ਼ੋਰਟ-ਟਰਮ ਲੋ ਨ ਲਦੇ ਹਨ?
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਬੋਰਵ
ੋ ਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਬੱ ਲ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਬਜਨਸ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੱ ਠਜੋੜ
ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਫਾਇਨਨਿਸੰ ਗ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸਦੇ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ - ਇਹ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

•

ਪਾਰਦਰ ੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

•

ਗ਼ੈਰ-ਦੁਰਵਰਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

•

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਅੰ ਡਰਰਾਿਈਟੰ ਗ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

•

ਬੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

•

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੈਿਡਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

•

ਿਚਤ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ: http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ਨਲ ਕੋਿਲਸ਼ਨ ਫਾੱਰ ਏਿਸ਼ਅਨ ਪੈਿਸਿਫਕ ਅਮੇਿਰਕਨ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ
www.nationalcapacd.org ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਈਿਵੰ ਗ ਮੈਰੀਓਨ ਕਾਫਮੈਨ ਫਾ ਡੇ ਨ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

www.smallbusinessmajority.org
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