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ਕਿੋਵਡ-19 ਦਰੌਾਨ ਫੰਡ ਲੱਭਣ ਬਾਰ ੇਸਝੁਾਅ, ਅਨਿਤਕ (predatory) ਿਰਣ ਤ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨਾ 

ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਤੋ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਅਨਿਤਕ (predatory) ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਰਤ  ਲਈ ਕੀ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਇਸ ਸਮ ਸੰਘਰ ੀਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰਬੋਾਰ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਐਕਟਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਕਟਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਮਾਲਕ  ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਵ ਿਕ ਪਾਰੰਪਿਰਕ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਆੱਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਲੋਨ, ਪਮੇਟ ਵਡਰ ਲੋਨ, ਮਰਚਟ ਕੈਸ਼ ਐਡਵ ਸ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ  ਦੇ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ 

ਿਵੱਚ ਲੋਨ ਬੋਕਰ  ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ ਲੋਨ ਬੋਕਰ ਕੋਈ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੀ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ "ਦੁਕਾਨ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਵਤ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਡੰਗ ਪਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਨਵੀਗੇਟ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਤਕ ਿਰਣਦਾਤਾਵ  ਤ ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ  ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਝੁਾਅ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਜਕੇਰ ਯ.ੂਐਸ. ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਐਡਿਮਿਨਸਟਸ਼ੇਨ (ਐਸਬੀਏ) ਦ ੇਰਾਹ  ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋ

• ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਿਮਕ ਇੰਜਰੀ ਿਡਜਾਸਟਰ ਲੋਨ(ਈਆਈਡੀਐਲ) ਐਸਬੀਏ ਦੇ ਰਾਹ  ਵੰਡੇ ਜ ਦੇ ਹਨ; ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹ  ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਸਬੀਏ ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਤ ਬਚੋ। 

• ਐਸਬੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7(a), ਪੀਪੀਪੀ ਜ  ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋਨ ਜ  ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਨਹ  ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਸਬੀਏ ਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਧਖੋਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ੱ ਕ ਹੈ।   

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਐਸਬੀਏ ਲੋਨ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪਦੀ ਹੈ 
ਜ  ਅੰਤਿਰਮ ਿਵੱਚ ਚ ਿਵਆਜ ਿਬਜ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਧਖੋਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ੱ ਕ ਹੈ। ਪ 

• ਪੇਰਲੋ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਲੋਨ ਸਵੀਕਤ 7(a), ਿਰਣਦਾਤਾਵ  ਦੁਆਰਾ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਬੀਏ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਵੀਕਤ ਿਰਣਦਾਤਾਵ  ਦੀ 

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

• ਪੀਪੀਪੀ ਜ  ਈਆਈਡੀਐਲ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਰਣਦਾਤਾਵ  ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ  ਦੀ 
ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਐਸਬੀਏ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 
ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਪਿਲਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਪਿਲਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋਨ  ਸਮਾਨ ਹਨ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਾਕਾਰੀ: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts   

 

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਬਾਰ ੇਛਟੋੋ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਕਈੋ ਕਹਾਣੀ ਹ,ੈ ਤ  ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਮਜੇਰੋਟੀ (ਛਟੋ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਬਹਿੁਗਣਤੀ) ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਿਦਓ! ਸਾਡੇ 
ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG  (ਕੇਵਲ ਅੰਗੇਜੀ) 
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ਪੂੰ ਜੀ ਦ ੇਹਰੋ ਸਰਤੋ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦ ੇਸਮ 

ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਣਦਾਤਾ ਜ  ਬੋਕਰ ਤ ਸਹੀ ਤਰ  ਦੇ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੋ। ਲੋਨ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਾਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ  ਇੱਕ ਚੈਕਿਲਸਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਝੁਾਵ  ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, Venturize.org ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਪਰੋਟਲ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।  

ਚਕੈਿਲਸਟ 

 ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਜ  ਏਪੀਆਰ ਕੀ ਹ?ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹ  ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ  ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 
ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰੋ ਿਵਕਲਪ  ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

 ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ  ਿਕੰਨੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਾਮਲ ਹਨ? ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕੀ ਹ?ੈ 

 ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਹ?ੈ  
 ਜੇਕਰ ਮ ਪੀਪੇ (ਪਿਹਲ  ਅਦਾਇਗੀ) ਕਰਦਾ ਹ , ਤ  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਉਧਾਰ ਕੀਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਹ , ਤ  ਪੀਪੇਮਟ 

ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਕੰਨੀ ਹਵੇੋਗੀ? ਕੁਝ ਿਰਣਦਾਤਾ ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਤੁਸ  ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਕ  ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦਓ। ਹਾਲ ਿਕ 
ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੰੂ "ਪੀਪੇਮਟ ਛੂਟ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਮ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਲੋਨ ਲਦਾ ਹ , ਤ  ਕੀ ਮ "ਡਬਲ ਿਡਪਡ" ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ? ਭਾਵ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਲੋਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲਧਨ ਤੇ 
ਕੋਈ ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

 ਕੀ ਮੇਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇ ਕ  ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੇੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮ  ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਿਕਸੀ ਜਲਦੀ ਸਮ 
ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹ  ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

 ਕੀ ਤੁਸ  ਮਰੇੇ ਲੋਨ ਿਰਪਮੇਟ (ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਪਮੁੱ ਖ ਕੈਿਡਟ ਿਬਊਰੋ ਨੰੂ ਕਰੋਗੇ ਤ  ਜੋ ਮ ਆਪਣਾ ਿਬਜਨਸ ਕੈਿਡਟ ਬਣਾ ਸਕ ? 

ਕੀ ਤੁਸ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਮ ਿਰਪੇ (ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ) ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ , ਤੁਸ  
ਿਕਸ ਤਰ  ਲੋਨ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰੋਗੇ? 

 ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ  ਪੁੱ ਛੋ: 

 ਤੁਸ  ਮੈਨੰੂ ਜੋ ਹਰ ਿਵਕਲਪ ਪੇ  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨ  ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦਰ ਜ  ਏਪੀਆਰ ਿਕੰਨੀ ਹ?ੈ 

 ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜ  ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ (ਬੋਕਰ ਨੰੂ) ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮ ਕੁਝ ਲੋਨ ਲਦਾ ਹ  ਤ  ਕੀ 
ਤੁਸ  ਹਰੋ ਲਾਭ ਕਮਾ ਦੇ ਹੋ? 

 ਕੀ ਮ ਸੰਪਰੂਨ ਸਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ  ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ਤਰ  ਦੇ ਹਨ? ਔਸਤ ਿਵਆਜ ਦਰ ਿਕੰਨੀ ਹ?ੈ ਿਕੰਨ 
ਕੁ ਬਕ ਲੋਨ, ਿਮਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਆੱਨਲਾਈਨ ਲੋਨ, ਜ  ਮਰਚਟ ਕੈਸ਼ ਐਡਵ ਸ ਜ  ਸ਼ਰੋਟ-ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਦੇ ਹਨ? 

ਅਸ  ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨਸ ਬਰੋਵੋਰ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦ ੇਿਬੱਲ ਤ ਜਾਣ ੂਹਣੋ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦ ੇਹ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਡ ੇਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਿਬਜਨਸ ਉਧਾਰ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੜੋ 
ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਵਜ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਫਾਇਨਨਿਸੰਗ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰ ੇਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਬੋਾਰ  ਇਸਦੇ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ - ਇਹ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ  ਹਨ। ਉਹ ਹਠੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

• ਪਾਰਦਰ ੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਤ  ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਗ਼ੈਰ-ਦੁਰਵਰਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ  ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅੰਡਰਰਾਿਈਟੰਗ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਬੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੈਿਡਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

• ਿਚਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
 

ਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ 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 ਈਿਵੰਗ ਮੈਰੀਓਨ ਕਾਫਮੈਨ ਫਾ ਡੇ ਨ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 


