
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ $10,000 ਤਕ ਦੀਆਂ 
ਮਾਇਕਰੋਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਾਈਡ
ਸੰਸ਼ੋਵਿਤ 05.03.22
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਵਵਰਣ

2

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (CDFG ਜਾਂ ਡਰੀਮ ਫੰਡ) ਦਾ ਘਿੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 
ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਦਮਤਾ 
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ $10,000 ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕਰੋਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੀਨੇਟ ਵਿਲ ਨੰ. 151 (ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਿਾਰਾ 12100.63) ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਰਮਾਣ 
ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (SB TAEP) ਦਾ ਇਸ 
ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਵਵਅਕਤੀਗ੍ਤ, ਗੁ੍ਪਤ, ਮੁਫਤ, ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗ੍ਤ ਦੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ। SB TAEP ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਿਾਰਾ 12100-12100.69 ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ੍ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ।  ਗ੍ਰਵਨਰ ਆਵਫਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡਵੇਲਪਮੇਂਟ (GO-Biz) ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA) ਤੇ SB TAEP ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।

ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ) ਨੰੂ ਪਾਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ 
ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਂਤੀ ਵਮਵਲਅਨ ਡਾਲਰ ($35,000,000) ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 2021-22 SB TAEP ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਜਰੀਏ 
ਇਿੱਕ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗੈ੍ਰ-ਮੁਨਾਫਾ 
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
1. ਇਿੱਕ ਪਾਿੱਤਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਪੰਨਾ 4-7 ਤੇ 

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ);

2. ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਵਕਰਤ ਸਮਾਪਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ SB TAEP 
ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗ੍ਾਏ ਕੇਂਦਰ ("SB TAEP ਕੇਂਦਰ") ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ;

3. 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ;

4. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ;

5. ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵੈ-
ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ

6. SB TAEP ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਰੀਮ ਫੰਡ 
ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਿੱਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹਨ:
1. ਉਹ ਵਪਾਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ;

2. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਭੌਵਤਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ;

3. ਜਾਂ ਤੇ ਇਿੱ ਕ 501(c)(3), 501(c)(6) ਜਾਂ ਫੇਰ 501(c)(19) ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤੇ 
ਗ੍ਏ ਗੈ੍ਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਵਪਾਰ;

4. ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿੀਵਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ ਅਵਿਕਾਰਕ 
ਦਫਤਰ;

5. ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਗ੍ਤੀਵਵਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰ (ਇਸ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ਕੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 501(c)(3), 501(c)(6) ਜਾਂ 
501(c)(19) ਵਜੋਂ ਪਾਿੱਤਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ);

6. ਅਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ, ਵਨਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਨਿੱਜੀ ਕਰ 
ਵਰਟਰਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ E ਨੰੂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ;

7. ਸਕੂਲ, ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਫੀਲੀਏਵਟਡ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਵਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਚ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਿਾਰਵਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ਕੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
501(c)(3), 501(c)(6) ਜਾਂ 501(c)(19) ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਗ੍ ਹਨ) ਵਜਿੱ ਥੇ (i) ਕੁਿੱ ਲ 
ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 50% ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਦਾ ਨੰੂ ਸਕੂਲ, ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ 
ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ii) ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਵਸਰਫ ਪਾਿੱਤਰ ਲਾਗ੍ਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪਰਤਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਿਤ 
ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਚਰਚ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਾਰਵਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਿਾਰਣ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਪਿੱਕੇ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ੍ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ;

8. ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਵਵਿੱ ਤੀ ਵਪਾਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿੈਂਕ, ਵਵਿੱ ਤੀ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਵਰੰਗ੍ ਕੰਪਨੀਆਂ;

9. ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹੀ ਗ੍ਤੀਵਵਿੀ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਵਪਾਰ ਜੋ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਤਵਹਤ ਗੈ੍ਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ; ਅਤੇ

10. ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਜਾਂ ਵਲੰਗ੍ੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ।
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ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਥਿੱ ਲੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।

A. ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ “ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ“ ਦਾ ਮਤਲਿ 5 ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਲਾਨਾ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ $1 ਵਮਲੀਅਨ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ।

B. “ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ“ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੰਘੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਵਪਤ 501c(3) ਗੈ੍ਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸਮੁਦਾਏ-ਅਿਾਰਤ ਸੰਗ੍ਠਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ-ਵਪਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਰਵਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ 
ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋਂਚ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਵਾਿੇ ਨੰੂ 
ਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਘਿੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ 
ਘਿੱਟ-ਲਾਗ੍ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ, ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 2021-22 SB TAEP 
ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

C. "ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ"ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਵਪਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ 501c(3), 501c(4), 
501c(6), ਜਾਂ 501c(19) ਗੈ੍ਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਮਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਵਲਤ 
ਸਮਾਵਜਕ ਉੱਦਮ ਹੈ।

D. "ਡ੍ਰੀਮ ਫੰਡ੍ ਮਨਜੂਰੀ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ 
ਗ੍ਏ ਤੀਜੇ-ਪਿੱਖ ਦੇ ਪਰਿੰਿਕ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੰਡੇ ਗ੍ਏ $10,000 ਤਕ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਸੀਡ ਫੰਡ ਮਨਜੂਰੀ ਹੈ।

E. “ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਔਰਤਾਂ, ਅਲਪ-ਸੰਵਖਅਕਾਂ (ਵਿੱ ਖਰੇ 
ਰੰਗ੍ ਵਾਲੇ ਲੋਕ), ਅਨੁਭਵੀ ਵਵਅਕਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ, 
ਸੀਵਮਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਘਿੱਟ-ਪੂੰ ਜੀ, ਵਿਪਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਵਤ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੇੇੰਡੂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਵਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਜਆਦਾਤਰ (ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 51%) ਵਪਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਥਤ ਸਮੂਹ(ਹਾਂ) ਵਵਚਲੇ 
ਵਵਅਕਤੀ(ਆ)ਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦੈਵਨਕ ਅਿਾਰ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

F. “ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਅਲਪ-ਸੰਖਖਅਕ/ਖਵਅਕਤੀ“ ਤੋਂ ਮਤਲਿ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ 
ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੈਵਤਕ ਸਮੂਹ ਹਨ: ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ/ਕਾਲੇ, ਏਵਸ਼ਆਈ, ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ 
ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਨਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਵਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਾਸੀ; ਜਾਂ 
ਲੈਵਟਨਐਕਸ/ਵਹਸਪੈਵਨਕ।
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G. “ਅਨੁਭਵੀ ਖਵਅਕਤੀ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ, 
ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ, ਜਲ ਸੇਨਾ, ਮਰੀਨ ਕੋਰਪਸ, ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਗ੍ਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗ੍ਰਮ ਵਡਊਟੀ 
ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਡਸਚਾਰਜ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਦੇ ਵਰਜ਼ਰਵਵਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਤੀਵਵਿੀ 
ਕਰਤਿੱ ਵ ਲਈ ਿੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱ ਟ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਜੋ ਵਡਊਟੀ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਿਦਤਰ ਹੋ ਗ੍ਈ।

H. “ਅਨੁਭਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ 
ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਚਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਭਵੀ ਵਵਅਕਤੀ 
(ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ); ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਅਯੋਗ੍ ਅਨੁਭਵੀ 
ਵਵਅਕਤੀ; ਸੇਨਾ ਦੇ ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (TAP) ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਵਕਰਅ 
ਵਡਊਟੀ ਸੇਨਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂਿਰ; ਵਰਜ਼ਰਵਵਸਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਰਡ ਮੈਂਿਰ; ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸੇਵਾ 
ਵਾਲੇ ਮੈਂਿਰ ਦਾ/ਦੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਰ ਵਗ੍ਆ/ਗ੍ਈ ਜਾਂ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ।

I. “ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਲਾਗੂ੍ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਤੀਹ 
ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗ੍ਣਨਾ ਵਿਊਰੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁਦਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 5-ਸਾਲ 
ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਉਪਲਿਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਵਆਪੀ ਗ੍ਰੀਿੀ ਦਰ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 150% ਦੀ ਗ੍ਰੀਿੀ ਦਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

J. “ਪੇੇੰਡ੍ੂ ਸਮੁਦਾਏ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ, ਅਿਾਦੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 
ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (50,000 ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਲੋਕ) ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 2,500 
ਅਤੇ 50,000 ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਲੋਕ) ਦੇ ਿਾਹਰ ਸਵਥਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ੍ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਤੀਹ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗ੍ਣਨਾ 
ਵਿਊਰੋ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁਦਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਉਪਲਿਿ ਸਭ ਤੋਂ 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਅਿਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਿਿ 
ਅਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

K. “ਖਿਪਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਖਵਤ“ ਦਾ ਮਤਲਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ 
ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।
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L. “ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ“ ਦਾ ਮਤਲਿ SB TAEP ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਮੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਸਥਾਵਪਤ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਵਕਰਤ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ;
• ਗ੍ਾਹਕ SB TAEP ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪਰਵਮਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;
• ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਭੌਵਤਕ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
• ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਯੋਗ੍ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ:

o ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
o ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿੱ ਵਖਆ
o ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
o ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਵਚਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪਰੀਵਖਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ); 
ਅਤੇ/ਜਾਂ

o ਗ੍ਾਹਕ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੀਜੇ-ਪਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਨੰੂ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤਾ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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$5,000 ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ1

1. ਈ-ਕੋਮਰਸ / ਿਜਾਰ

2. ਛੋਟੀ ਲੈਿ / ਵਨਰਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ

3. ਇਿੱਟ ਅਤੇ ਪਿੱਥਰ (ਉਪ-ਠੇਕੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਵਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਕਾਿਜ਼, ਵਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਵਦ)

4. ਨੌਕਰੀ / ਪੇਸ਼ਾ / ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗ੍
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

a. ਕਾਟੇਜ ਭੋਜਨ
b. ਸਲਾਹਕਾਰੀ

5. ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਵਿਨਾਂ-ਲਾਇਸੰਸ ਗੈ੍ਰ-ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਹੋਰ 
ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ)
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

a. ਸਹਾਇਕ;
b. ਟਾਈਲ ਲਗ੍ਾਉਣਾ;
c. ਘੇਰਾਿੰਦੀ;
d. ਢੋਣਾ; ਅਤੇ
e. ਘਿੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਤਾਰ।

6. ਆਵਾਜਾਈ
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

a. ਸੈਮੀ-ਟਰਿੱਕ;
b. ਵਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਟਰਿੱਕ;
c. ਫਰੇਟ ਸਾਈਟ ਵਡਸਪੈਵਚੰਗ੍;
d. ਦਲਾਲ; ਅਤੇ
e. ਡਰਾਈਵਰ।

ਊਿਰ ਅਤੇ ਲੀਫਟ ਵਾਂਗ੍ ਦੇ ਵਗ੍ਗ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

7. ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ- ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ
• ਘਰ ਵਵਖੇ ਿਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਵਿਾ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

1 ਇਹ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੰੂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ NAICS ਕੋਡ (ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ 
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਪਲਿਿ ਹੈ, ਜਾਂ SB TAEP ਵਲੋਂ ਪਾਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ) 
ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਮਨਜੂਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੰੂ CalOSBA ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੋਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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$10,000 ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ1

1. ਇਿੱਟ ਅਤੇ ਪਿੱਥਰ (ਇਿੱਕ ਸਟੋਰਫਰੰਟ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ, ਆਵਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਲੀਜ਼, ਸਿ-ਲੀਜ਼ ਵਜਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਕਾਿਜ਼ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

2. ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ / ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ
• ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਪਣਯਗੋ੍ ਤਕਨੀਕ-

ਅਿਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਪੈਵਸਆ ਂਦਾ ਆਈਪੀ, 
ਪਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਵਕਾਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਵਹਲੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ 
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।

• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
a. ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ੍ ਊਰਜਾ;
b. ਸੌਰ ਊਰਜਾ; ਅਤੇ
c. ਵਸਫਰ ਇਵਮਸ਼ਨ ਵਾਹਨ।

3. ਵਨਰਮਾਣ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ 

ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਲੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

4. ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਗੈ੍ਰ-ਸਲਾਹਕਾਰੀ) / ਵਵਵਗ੍ਆਨਕ / ਤਕਨੀਕੀ
• ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਪਣਯੋਗ੍ ਤਕਨੀਕੀ 

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਪੈਵਸਆਂ ਦਾ ਆਈਪੀ, ਪਰੋਟੋਟਾਈਪ 
ਵਵਕਾਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਵਹਲੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।

5. ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ (ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਵੈਿ ਲਾਗੂ੍ 
ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ)
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ 

ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

a. ਪਲੰਿਰ;
b. ਇਲੈਕਟਰੀਵਸ਼ਅਨ; ਅਤੇ
c. ਗ੍ਲੇਵਜੰਗ੍।

1 ਇਹ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੰੂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ NAICS ਕੋਡ (ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ 
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਪਲਿਿ ਹੈ, ਜਾਂ SB TAEP ਵਲੋਂ ਪਾਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ) 
ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਮਨਜੂਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੰੂ CalOSBA ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੋਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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$10,000 ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ1

6. ਖੇਤੀਿਾੜੀ / ਜੰਗ੍ਲੀ-ਜੀਵਨ ਵਮਟੀਗੇ੍ਸ਼ਨ / ਜੰਗ੍ਲਾਤ
• ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਫਰੀਵ ੇਦੀ ਸਫਾਈ, 

ਆਵਦ)
o ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਇਿੱ ਕ ਉਵਚਤ ਸੰਸਥਾ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਸੇਵਾ, CalOES, 
USDA, ਆਵਦ) ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਖੇਤੀ

7. ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ – ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ
• ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ (ਨਾ ਵਕ ਘਰ ਵਵਖੇ) ਵਾਲੇ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਵਿਾ ਕੇਂਦਰ 

ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਕਸਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

1 ਇਹ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਨੰੂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ NAICS ਕੋਡ (ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ 
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਪਲਿਿ ਹੈ, ਜਾਂ SB TAEP ਵਲੋਂ ਪਾਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ) 
ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਮਨਜੂਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੰੂ CalOSBA ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੋਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ ਪਾਿੱਤਰ ਉਪਯੋਗ੍

11

ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ: ਪਾੱਤਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ
ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਇਿੱਕ ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਪੈਵਸਆਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ 
ਪਾਿੱਤਰ ਉਪਯੋਗ੍ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ:

1. ਪੇਰੋਲ ਲਾਗ੍ਤਾਂ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਫਾਇਵਦਆਂ, ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜਾਂ 
ਪਵਰਵਾਰਕ ਛੁਿੱ ਟੀ, ਅਤੇ ਿੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਵਮਅਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਰਚ;ੇ

2. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਵਮਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੰੂ 
ਪਰਮਾਵਣਤ ਅਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗ੍ਤਾਂ;

3. 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਇਿੱਕ ਪਾਿੱਤਰ ਵਰਣ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿਣਨ 
ਲਈ, ਲਾਗੂ੍ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਵਚਨ ਪਿੱਤਰ, ਆਵਦ ਨੰੂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 
ਿਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਵਕਰਾਏ, ਉਪਯੋਵਗ੍ਤਾਵਾਂ, ਵਗ੍ਰਵੀ ਦੇ ਮੂਲ 
ਅਤੇ ਵਵਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ (ਵਗ੍ਰਵੀ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਵਰਣ ਦੀਆਂ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਵਆਜ਼ ਸਮੇਤ) ਸਮੇਤ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਕੇ ਖਰਚੇ;

4. ਇਿੱਕ ਫੁਿੱ ਟਪਾਥ ਦੇ ਵਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਵਮਟ ਸਮੇਤ, ਪਰ 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਾ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਅਰਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ;

5. ਇੰਵੈਂਟਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼; ਜਾਂ

6. ਗੈ੍ਰ-ਪਾਿੱਤਰ ਲਾਗ੍ਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਠਨ 
ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਫੀਸਾਂ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ ਗੈ੍ਰ-ਪਾਿੱਤਰ ਉਪਯੋਗ੍
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ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ ਗੈ੍ਰ-ਪਾਿੱਤਰ ਉਪਯੋਗ੍ਾਂ ਨੰੂ ਥਿੱ ਲੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ:
1. ਮੈਵਡਕੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਵਹਿੱ ਸੇ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਖਰਚੇ;

2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਿੋਨਸ ਜਾਂ ਅਲਿੱ ਗ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ;

3. ਕਰ;

4. ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਨਪਟਾਰੇ;

5. ਵਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ;

6. ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ; ਅਤੇ

7. ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਵਾਪਸੀ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

13

ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

1. ਅਰਜੀ ਪਹੰੁਚ ਕੋਡ

2. ਅਰਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਤਸਦੀਕ;

3. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ;

4. ਵਪਾਰਕ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣ (ਹੇਠਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ):
• ਵਨਗ੍ਮਨ ਦੇ ਲੇਖ;
• ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਲੇਖ;
• ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ;
• ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ;

5. ਪੇਸ਼ੇਵਰ/ਿੋਰਡ/ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸਰ (ਵਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੋਵੇ);

6. 2019 ਅਤੇ/ਜਾਂ 2020 ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ/ਨਾ ਿਦਲੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ (ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਅਵਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ);

7. ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ;

8. ਵਨਆਂ ਵਵਭਾਗ੍ ਦਾਨੀ ਟਰਸਟ ਰਵਜਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਵਸਰਫ ਗੈ੍ਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ 
ਲਈ ਹੀ); ਅਤੇ

9. ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ।



1414

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ #1: ਗ੍ੂਗ੍ਲ ਕਰੋਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ੍ ਕਰੋ
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ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ 
Google Chrome ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੈਿੱਿ ਿਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੜਿੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਡਵਾਈਸ ਤੇ ਗੂ੍ਗ੍ਲ ਕਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
https://www.google.com/chrome/ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਵਿੱ ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Google Chrome ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਕਰ:ੋ
1. ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ
2. Incognito Mode ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
3. ਪੌਪ-ਅੱਪ ਿਲੌਕਰ ਨੰੂ ਿੰਦ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ
ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਵਕਸੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਤੀ ਗ੍ਈ ਵੈਿੱਿਸਾਈਟ ਜਾਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈਚਵਲਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਾਊਵਜੰ਼ਗ੍ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਵਿੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ਲਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੜਿੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਵਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

Incognito Mode ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
Incognito mode ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁ੍ਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ੍ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪੌਪ-ਅਿੱਪ ਿਲੌਕਰ ਨੰੂ ਿੰਦ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਪੌਪ-ਅਿੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ Google Chrome ਉੱਤੇ ਪੌਪ-ਅਿੱਪ 
ਿਲੌਕਰ ਨੰੂ ਿੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

https://www.google.com/chrome/


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ
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ਕਦਮ 1
ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਗੂ੍ਗ੍ਲ ਕਰੋਮ ਵਵੰਡੋ ਨੰੂ ਖੋਲਹੋ, ਉੱਪਰੀ ਸਿੱ ਜੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੇ ਵਤੰਨ ਵਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਫੇਰ “ਸੈਖਟੰਗਸ” ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 2
“ਖਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਆ” ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ “ਿਰਾਊਖਜੰਗ ਡ੍ੇਟਾ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰ”ੋ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3
“ਡ੍ੇਟਾ ਸਾਫ ਕਰ”ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

1

2

1
2

1



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਕੋਗ੍ਵਨਟੋ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ੍ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
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ਕਦਮ 1
ਆਪਣੇ ਵੈਿੱਿ ਿਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱ ਜੇ ਕੋਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਤੰਨ ਵਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਫੇਰ “New incognito window” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਾਊਜ਼ਰ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਗੂ੍ਗ੍ਲ ਕਰੋਮ ਵਵੰਡੋ ਨੰੂ ਖੋਲਹੇਗ੍ਾ। ਪੂਰੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਇੰਕੋਗ੍ਵਨਟੋ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ੍ ਕਰੋ।

1

2



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੋਪ-ਅਪ ਿਲਾਕਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ੍ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
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ਕਦਮ 1
ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਗੂ੍ਗ੍ਲ ਕਰੋਮ ਵਵੰਡੋ ਨੰੂ ਖੋਲਹੋ, ਉੱਪਰੀ ਸਿੱ ਜੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੇ ਵਤੰਨ ਵਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਫੇਰ “ਸੈਖਟੰਗਸ” ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 2

“ਖਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਆ” ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ “ਸਾਈਟ ਸੈਖਟੰਗਸ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3
“ਪੋਪ-ਅਪ ਅਤੇ ਰੀਡ੍ਾਇਰੈਕਟਸ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਿਟਨ ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਨੀਲਾ 
ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ “ਿਲਾਕ ਕੀਤਾ” ਤੋਂ “ਆਖਗਆ ਖਦੱਤੀ” ਵਵਿੱ ਚ ਿਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1

2

1

2

1

2

3



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ #2: PDF ਫੋਰਮੈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰੋ
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ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਖਸਰਫ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ, ਵਸਿੱ ਿੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ 
ਕੋਈ ਖਰਾਿੀ ਵਾਲੇ ਵਪਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਹਮ ਨੋਟ-ਕਥਨ:
1. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਰਕਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ID ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ PDF ਜਾਂ JPEG ਵਜੋਂ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
2. ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 15MB ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿੱਖਰ-ਵਚੰਨਹ  (!@#$%^&*()_+) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ 

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗ੍ੀ।

ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਮੋਿਾਈਲ ਸਕੈਵਨੰਗ੍ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਮੂਨਾ: ਸਹੀ ਅਪਲੋਡ

ਨਮੂਨਾ: ਗ੍ਲਤ ਅਪਲੋਡ

Genius Scan
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ
ਕਰੋ

Adobe Scan
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

!

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਿਾ ਹੈ।

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਸਿੱ ਿੀ ਰੇਖਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ (ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ 

ਵਪਿੱ ਠਭੂਮੀ) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਥ ਵਦਖ ਵਰਹਾ ਹੈ।

1 2

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ #3: ਇਿੱਕ ਵੈਿ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ੍ ਕਰੋ
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ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਖਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਲੱਖਖਆ ਖਗਆ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਮਾਰਗ੍-ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਏ 

ਜਾਂਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ੍। ਕੁਝ ਖਾਸ ਈਮੇਲ ਪਵਤਆਂ ਦੀ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਸਸਟਮ 
ਵਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਿੰਿ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸੰਚਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਖਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡ੍ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ (888) 585-7361 ਤੇ ਸਾਡ੍ੇ ਕਾਲ 
ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਲਈ ਸਮੀਵਖਆ ਦੀ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਵੈਿ ਈਮੇਲ ਪਤੇ
ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਵਤਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਸਸਟਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਜਾਂ 
ਪਛਾਵਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗ੍ਾ:

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਿੱ ਚ info@
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ: info@mycompany.com

ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵਿੱ ਚ @contact.com ਜਾਂ @noreply.comਹੰੁਦਾ 
ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@contact.com
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@noreply.com



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ #4: ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
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ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨੋਰਥ ਅਮੇਵਰਕਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 
ਕਲਾਵਸਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ ਜਾਂ, NAICS, ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

NAICS ਕੋਡ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਵਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਸੰਵਖਅਕੀ ਡੇਟਾ ਨੰੂ 
ਇਕਿੱਤਰ, ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੰਵਖਅਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ੍ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ੍ੇ NAICS ਕੋਡ੍ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਰਮੁੱ ਖ 
ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: 
https://www.naics.com/search/.

https://www.naics.com/search/
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ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
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ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (TAEP)

23

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਵਸਰਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ 
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (TAEP) ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਉਪਲਿਿ ਹੈ।

ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ 
(TAEP) ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਸਵਤਰਤ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਗੋ੍ਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਿੱਤਰ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ 
ਦਾ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੂਠਾ ਅਰਜੀ ਕੋਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ੍, ਵਜਸ ਦੀ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ 
$10,000 ਤਕ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

TAEP ਨੈਟਵਰਕ ਖਵੱਚ ਖਜਆਦਾਤਰ ਪਾੱਤਰ ਖਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਮਾਨ ਖਵੱਚ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਸਖਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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ਵਕਿੱ ਥੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ
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ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੂਠਾ ਅਰਜੀ ਕੋਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
www.cadreamfund.com ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1. ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੀਨੂ ਤੋਂ “ਅਰਜੀ ਖਦਓ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲੇਂ ਵਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ (ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪੰਨਾ 24 ਦੇਖੋ)।
2. ਤੁਸੀਂ “ਲੇਂਖਡ੍ਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ” ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਤਕ 

ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿੰਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਵੋਗ੍ੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਵੈਿਸਾਈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਾਰਗ੍-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰੋਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਿਾਂ
• ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਾਈਡ
• ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ (Application Certification) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ
• ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ TAEP ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
• ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੰਿਰ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
• ਮੰਗ੍-ਤੇ-ਵੀਡੀਓ
• ਆਮ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ

1 2

http://www.cadreamfund.com/
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ਇਿੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖਾਤਾ ਿਣਾਓ
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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਂ ਵਡਸਟਰੀ ਦੇ 
ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਤਾ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

ਇੱਕ ਲੇਂ ਖਡ੍ਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਖਾਤਾ ਖਕਵੇਂ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1
ਖਾਤਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ “ਹੁਣੇ ਅਰਜੀ ਖਦਓ” ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2
ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਿਰ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਰਖਜਸਟਰ 
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ੍ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗ,ੇ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਭਾਗ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੋਿਾਈਲ ਨੰਿਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 3
ਇਿੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ੍ ਤੁਹਾਨੰੂ SMS/ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲੌਗ੍ 
ਇਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗ੍ੀ। ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 
ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਗੂ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2

ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਿਰ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ +1 555-555-5555 ’ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਭੇਵਜਆ ਹੈ।

3

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

1
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ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਨਾਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਭਾਗ੍
• ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ੍
• ਈਮੇਲ
• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ
• ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼
• ਸੋਸ਼ਲ ਸਵਕਊਰਟੀ ਨੰਿਰ (SSN) ਜਾਂ ਇੰਡਵਵਜ਼ਅੂਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰਿਰ (ITIN)1

• ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ
• ਰੈਫਰਲ ਪਾਰਟਨਰ2

• ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਨ ਨੰਿਰ
• ਵਲੰਗ੍
• ਜਾਤ3

• ਨੈਵਤਕਤਾ3
• SMS/ਟੈਕਸਟ ਪਾਵਲਸੀ4

1ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਨੈਕਾਰ OFAC ਸੂਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਰੈਫਰਲ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ।
3ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।
4ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਵਖਆ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SMS/ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਿਾਕਸ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗ੍ਾਓ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ
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ਖੰਡ 2: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਭਾਗ੍ 1
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ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਮ
• ਡੂਇੰਗ੍ ਵਿਜਨਸ ਐਜ/”DBA” (ਜੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)
• ਵਪਾਰਕ EIN (ਜੇ ਲਾਗੂ੍ ਹੋਵੇ)
• ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨੰਿਰ (SSN)1

• ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
• ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਿਰ
• ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ)
• ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਕਸਮ
• ਗ੍ਠਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ
• ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ
• ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਵੈਿੱਿਸਾਈਟ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ੍ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, “ਕਾਰੋਿਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਕਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ।

1ਉਹ SSN ਦਰਜ ਕਰੋ ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ
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ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 3: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਭਾਗ੍ 2
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ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
• ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
• 2019 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ ਰਸੀਦਾਂ (ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2019 ਵਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ "0" ਦਰਜ ਕਰੋ।)

• 2020 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ ਰਸੀਦਾਂ (ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ "0" ਦਰਜ ਕਰੋ।)

• ਕੀ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗ੍ੀ?
• 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ #
• 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਆਂਵਸ਼ਕ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ #
• 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ #
• 2020 ਵਵਿੱ ਚ ਿਰਕਰਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ #

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, “ਕਾਰੋਿਾਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਕਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 4: ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
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ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਸਮੇਤ, ਵਨ-ਟਾਈਮ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੀਮ ਫੰਡ 
ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਵਲਿੱ ਖਣ ਕੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ" ਭਾਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਪਾਿੱਤਰ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

ਭਾਗ੍ੀਦਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 5: ਜਨ-ਅੰਕੜੇ
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ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਾਹਕ ਆਿਾਰ ਕੀ ਹੈ?

o B2B: ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ
o B2C: ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ

• ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਇਹ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਿਾਰ ਹੈ?
• NAICS ਕੋਡ
• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)1

• ਅਨੁਭਵੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)1

• ਅਪਾਹਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)1

• ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)1

• ਪੇੇੰਡੂ? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ)1

• ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ1

1ਜਵਾਿ ਯੋਗ੍ਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡ 6: ਖੁਲਾਸਾ
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ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਿੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ੍ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਵਨਯਾਮਕਾਂ, ਕੋਡਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਗ੍ਵਠਤ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਵਟਸ ਚੈਰੀਟੇਿਲ ਟਰਸਟ ਰਵਜਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
• ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਅਵਿਆਇ ਦੇ ਤਵਹਤ IRS ਛੋਟ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁੜਭੁਗ੍ਤਾਨ, 

ਮੁਲਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ 7/2/19 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ?
• 2021 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕੁਿੱ ਲ ਰਸੀਦਾਂ
• ਤੁਸੀਂ 2021 ਵਵਿੱ ਚ ਵਕੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ 25% ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਕੀ ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਵਆਜ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮਾਲਕ (i) ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਵਜਹੇ 

ਮਾਲਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱ ਿ ਵਸਵਲ ਫੈਸਲਾ ਵਲਿੱ ਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 
ਜਾਂ ਪਰੋਿੇਸ਼ਨ (ਵਨਰਣੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਰੋਿੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ (ਏ) ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਵਹਤ ਜਨਤਕ (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਿ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਵਿਕ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਕਵਮਸ਼ਨ, (ਿੀ) 
ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਐਟਂੀ-ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ (ਸੀ) ਗ੍ਿਨ, ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, 
ਵਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਵਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਵਮਸ਼ਨ; ਜਾਂ (ii) ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਦੁਆਰਾ 
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (i) ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗ੍ਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਵਿਕ ਜਾਂ ਵਸਵਲ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹ?ੈ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ
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ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਕਦਮ 1
ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਅਿੱਪਲੋਡ ਆਈਕੌਨ      ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ।
ਕਦਮ 2
ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ "ਪਾਸਵਰਡ੍ ਸੁਰੱਖਖਅਤ?" ਵਸਰਲੇਖ 
ਵਾਲੇ ਡਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ 
ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਤਾਂ NO ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3

ਸਵਥਤੀ "ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ" ਤੋਂ "ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ" ਵਵਿੱ ਚ ਿਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 4
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਹਾਂ ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਜੇ ਫਾਈਲ
ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਜੇ ਫਾਈਲ 
ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1
2

3

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡ੍ੀ ਿੈਂਖਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਕਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ACH ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Lendistry ਇਿੱਕ ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
(Plaid) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਵਜਹਾ ਯੂ.ਐਿੱਸ. ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ 
ਖਾਵਤਆਂ ਨੰੂ Lendistry ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗ੍ੀ ਵਕਸੇ ਐਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਗ੍ਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ। Lendistry ਇਸ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਿੈਂਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਵਿੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਗ੍ੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ ਸੰਸਥਾ ਪਰਦਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਥੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ
• ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਲਕ ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਜੀ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਿਿੱ ਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। !

Plaid ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ ਸੰਸਥਾ ਲਿੱ ਭੋ। ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿੈਂਵਕੰਗ੍ 
ਖਾਤੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਇਨ 

ਕਰੋ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੋ।

1 2 3 4

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਖੰਡ ਵਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੈਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID ਦੀ ਇਿੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ 
ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਫਰੰਟ-ਫੇਵਸੰਗ੍ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

ਪਰਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰਸੋਨਾ ਇਿੱ ਕ ਤੀਜੀ-ਵਿਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਮਵਟਗੇ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 
ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਨੰੂ 3-ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪੋਵਜ਼ਟ ਅਤੇ ਿਾਯੋਮੈਵਟਰਕ ਵਲਵਨੇਸ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ID ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸਵੈਚਵਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਫੰਡ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਵਫਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (CalOSBA)
ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ 
ਹੋਵੋਗ੍ੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ;
• ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ;
• ਆਪਣੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
• ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਮੀਖਖਆ ਕਰਨਾ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ “I have some edits” ’ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗ੍ਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰੋ।
2. ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗ੍ਾਓ।
3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ "ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਖਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ" 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦਾ ਪਰਿੰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਪੋਰਟਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ 
ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਿੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਲੰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ੍ ਹੋਵੋਗ੍ੇ।

4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 
ਲਈ "ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਾਵਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ੍ੇ।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਿ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਿੱ ਪਲੋਡ 
ਕਰੋ

ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ

1

2

3 4
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ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
noreply@lendistry.com ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ (ਜੇ ਅਵਿਕਾਰਤ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਂ ਵਡਸਟਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੈ 
ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲਾਂ ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਤੋਂ noreply@lendistry.com 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ noreply@lendistry.com ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ 
ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ 
ਸੂਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ: ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਿਾਰ ਵਵਿੱ ਚ “Lendistry” ਵਲਖੋ।

mailto:noreply@lendistry.com
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ਮੈਨੰੂ ਖਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਕ ਮੈਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਹਲਾਂ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਪਾਿੱਤਰਤਾ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪਾੱਤਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਅਵਾਰਡ੍ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪਾਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਵਤਮ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗ੍ੀ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੰਵਡੰਗ੍ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਿਰ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਸਿੱ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗ੍ਾ।

ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੇਂ ਵਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ 
ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ 
ਪੈਵਸਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ, ਅਤੇ ਮੋਿਾਈਲ ਨੰਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਲੇਂ ਵਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਸਵਥਤੀ ਡੈਸ਼ਿੋਰਡ 
'ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗ੍ੀ।

ਇੱਥੇ ਲੇਂ ਖਡ੍ਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਖਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ:
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਖਣਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਫੰਖਡੰ੍ਗ ਲਈ ਮਨਜਰੂੀ ਖਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਖਮਲਣਗੇ?
ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਪੈਵਸਆਂ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ W-9 ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਲੇਂਵਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਡ੍ੌਕਯੂਸਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿਿ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ, 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਮਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ DocuSign ਤੋਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇੱਥੇ ਲੇਂ ਖਡ੍ਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਖਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ: 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪੂਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
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ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ
888-585-7361

ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਕ  PST
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ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ (TAEP) ਦੇ ਚੁਵਨੰਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਿੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


