
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
07.08.22 ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਫੋਰਿਮੰਗਲ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆੱਫ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

2

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit 
Performing Arts Grant Program) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਗਰਾਂਟ 2019 ਕਰ ਯੋਗ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 
’ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ-ਆਓ, ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਸਰਫ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ:

1. ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ, ਪੇਡ ਿਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ 
ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ;

2. ਇਕ ਕ�ਦਰੀਿ�ਤ ਪੇਰੋਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ;

3. ਭਰਤੀ, ਿਸਖਲਾਈ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

4. ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਨ।



ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

3

“ਯੋਗ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾ”ਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਰਿਜਸਟਰਡ 501(c)(3) ਗੈਰ-
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 12100.82 ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (f) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਯੋਗ-ਲਘੂ ਵਪਾਰ 
ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਲ ਆਮਦਨ ਦੋ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ($2,000,000) ਤ� 
ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉ�ਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਣਨ ਿਸਸਟਮ ਕੋਡ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• 711110 - ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਥੀਏਟਰਜ਼
• 711120 - ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ
• 711130 - ਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ
• 711190 - ਹੋਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ



ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ

4

ਗਾਰੰਟੀਆ:ਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਜਬਲ ਿਵਕਾਸ ਗਰਾਂਟ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

1. ਿਬਨੇਕਾਰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ
i. ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਯੋਗ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ” 

ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੇਕਾਰ 501c(3) ਗੈਰ-
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ § 
12100.82 ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ (f) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਯੋਗ ਲਘੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਲ ਆਮਦਨ ਦੋ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (≤ 2,000,000) ਤ� 
ਵੱਧ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉ�ਤਰੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਸਸਟਮ ਕੋਡਸ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਹੈ, 
ਿਜਵ�ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ:
• 711110 - ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਥੀਏਟਰਜ਼
• 711120 - ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ
• 711130 - ਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ
• 711190 - ਹੋਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਜਾਂ

ii. ਉ�ਪਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1(i) ਿਵੱਚ ਉਲੇਿਖਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 
ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ

2. ਿਬਨੇਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2019 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 
ਿਜਵ�ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ (California Secretary of State) ਨਾਲ ਯੋਗ 
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਫਾਈਿਲੰਗ ਤ� ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ



ਗਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਤਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਲ ਆਮਦਨ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਗਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਗਰਾਂਟ ਐਵਾਰਡਸ: ਰਾਸ਼ੀਆਂ

5
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਯੋਗ ਗਰਾਂਟ ਐਵਾਰਡਸ
ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ 

2019 ਵਾਲੇ ਕਰਯੋਗ ਸਾਲ ਿਵੱਚ

$25,000 $1,001 - $100,000

$50,000 $100,001 - $1,000,000

$75,000 $1,000,001 - $2,000,000



ਲੋੜ�ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
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Lendistry ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਿਬਨੇਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 
ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਿਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਸੈਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ (ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ);

2. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ;

3. ਕਰ ਦਾ ਸਬੂਤ-ਛੋਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ (501(c)(3));

4. ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਿਨਮਨਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ):
• ਿਨਗਮਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ;
• ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ;
• ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਸ�ਸ;
• ਕਾਲਪਿਨਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ;

5. ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਗੈਰ-ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 2019 ਲਈ 990 ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਦਾਖਲ); ਅਤੇ

6. ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੋਟਸ:
1. ਇਹ ਸੂਚੀ ਿਵਆਪਕ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ Lendistry
ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ (ਜੇਕਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਵੇ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

2. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

3. ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 15MB ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ (!@#$%^&*()_+) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸੇਵ
ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf


ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ



ਿਟਪ #1: ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ

ਪਾਤਰ ਿਬਨੇਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉ�ਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਸਸਟਮ ਕੋਡ ਿਵੱਚ� ਇਕ 
ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

• 711110 - ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਥੀਏਟਰਜ਼; 
• 711120 - ਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ;
• 711130 - ਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ; ਜਾਂ
• 711190 - ਹੋਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ।

ਆਪਣੇ NAICS ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ https://www.naics.com/search/ ’ਤੇ 
ਜਾਓ। 

ਇਕ ਿਬਨੇਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਗਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਬਨੇਕਾਰ, ਿਵੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੰਗਠਨ 
ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਆਫ ਐਕਸ�ਪਟ �ਟਟੀਜ਼ (NTEE) ਕੋਡ ਨਾਲ 
ਵਰਗੀਿ�ਤ ਹਨ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਿਕ ਿਕਹੜਾ NAICS ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਢੱੁਕਵ� ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NTEE
ਕੋਡ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ
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https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/PUNJABI_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


ਿਟਪ #2: ਇਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਅਤੇ 

ਵਾਧੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਈਮੇਲ ਪਿਤਆਂ ਨੰੂ Lendistry ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ 
ਪਛਾਿਣਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਵਧੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 866-759-5320 ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਕ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਿਮਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 
ਿਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇ:

info@ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ 
ਉਦਾਹਰਨ: info@mycompany.com

@contact.com ਜਾਂ @noreply.com
ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: mycompany@contact.com
ਉਦਾਹਰਨ: mycompany@noreply.com

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਿਟਪ #3: ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੇਧ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਬੈਗਗਰਾ�ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ:
1. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸਾਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID 

PDF ਜਾਂ JPEG ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ 15MB ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ (!@#$%^&*()_+) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਸਕੈਨਰ ਨਹ� ਹ?ੈ
ਅਸ� ਇਕ ਫਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੈਿਨੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ�ਪਲ: ਸਹੀ ਅੱਪਲੋਡ

ਸ�ਪਲ: ਗਲਤ ਅੱਪਲੋਡ

Genius ਸਕੈਨ
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

Adobe ਸਕੈਨ
Apple | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
Android | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

!

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਹਨ।

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਨਹ� ਹਨ।
2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ (ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ 

ਬੈਕਗਰਾ�ਡ) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ 
ਹੈ।

1 2
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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


ਿਟਪ #4: Google Chrome ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ Google 
Chrome ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। 

ਹੋਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਸਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਵਾਈਸ ਿਵੱਚ Google Chrome ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ 
https://www.google.com/chrome/ ਤ� ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ Google Chrome ’ਤ ੇਿਨਮਨਿਲਖਤ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ:ੋ
1. ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰੋ
2. ਇਨਕੋਗਨੀਟ ੋਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
3. ਪਾੱਪ-ਅਪੱ ਬਲੋਕਰ ਨੂੰ ਿਡਸੇਬਲ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਤ� ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਟੋ-ਪਾਪੂਲੇਟ ਕਰ ਕੇ 
ਬਰਾਊਿਸੰਗ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਟਾ 
ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ�ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਧੜੀ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾੱਪ-ਅੱਪ ਬਲੋਕਰ ਨੰੂ ਿਡਸਬੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪਾੱਪ-ਅੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ Google Chrome ’ਤੇ ਪੋਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ 
ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11
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ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1

ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਖੋਲੋ, ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸੈਿਟੰਗ” ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਦਮ 2

“ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ”, ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ “ਬਰਾਊਿਸੰਗ ਡੈਟਾ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ”

ਕਦਮ 3

“ਡੈਟਾ ਸਾਫ ਕਰ”ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12
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ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1

ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਸਰ ਦੇ ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ “ਨਵਾਂ 
ਇਨਕੋਗਨੀਟ ੋਿਵੰਡ”ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਸਰ ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 13
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ਪੋਪ-ਅੱਪ ਬਲੌਕਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਦਮ 1

ਇਕ ਨਵ� Google Chrome ਿਵੰਡੋ ਖੋਲੋ, ਉ�ਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਡੋਟਸ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸੈਿਟੰਗ” ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਦਮ 2

“ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ”, ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ “ਸਾਈਟ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।”

ਕਦਮ 3

“ਪੌਪ-ਅਪੱ ਅਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।” ਬਟਨ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ “ਬਲੌਕ” ਤ� “ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।”

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ



ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ

Lendistry ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨ-ਆਧਾਿਰਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਕ�ਦਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਘੱਟ ਸਰਿਵਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੁਪਲੀਕਟੇ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨਾਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਜਾਓ

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16
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ਬੇਨਤੀ ਿਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਕ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
https://canonprofitperformingarts.com/ ’ਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ

1. ਇਕ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਨੰੂ ਤ� “ਬੇਨਤੀ ਕਰ”ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
Lendistry ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪੇਜ 22 ਦੇਖੋ) 

2. ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� “Lendistry ਪੋਰਟਲ” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ 
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼
• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ
• ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
• ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘੰਟੇ
• ਔਨ-ਿਡਮਾਂਡ ਵੀਡੀਓ
• ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
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ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

ਇਕ ਨਵ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਇਕ ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਕ Lendistry ਪੋਰਟਲ ਖਾਤਾ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ

ਕਦਮ 1

ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ”ੋ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸ� ਇੱਥੇ 
ਦਾਖਲ ਕਰੋਗ,ੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਿਗਨ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ. 

ਕਦਮ 3

A ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਸਐਮਐਸ/ਟੈਕਸਟ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ 
ਲੌਿਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2

ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 
ਦਾਖਲ ਕਰੋ

ਅਸ� +1 555-555-5555 ’ਤੇ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

3

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
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ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਇਕ ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਤਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨ (ਪੇਜ 3 ’ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੈਰ-
ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਕ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
1. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਯੋਗ, ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ�  

ਗਰਾਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ  “ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਨਾਮਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ।ੋ

2. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਹ,ੋ 
ਤਾਂ 
“ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੋਾਮਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।”

ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੋਟ:
• ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਹਾਲਾਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਵਜ� ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ



ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ
• ਈਮੇਲ (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ� Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੀਤੀ ਸੀ)
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 (ਪੀ.ਓ. ਬੋਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ) 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2 (ਪੀ.ਓ. ਬੋਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ) 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਹਰ
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
• ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ITIN ਨੰਬਰ (SSN ਜਾਂ ITIN)1

• ਅਹੁਦਾ/ਪਦ
• ਹਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ2

• ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲ3

• ਿਲੰਗ3

• ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤ3

• ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ੋਜੋ ਿਕ 
ਤੁਸ� Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

• ਆਟੋ-ਡਾਇਲਡ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ4

1ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੇਕਾਰ OFAC ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਹ� ਹੈ।
2ਿਜਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸ� ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
3ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
4ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਮਐਸ/ਟੈਕਸਟ ਰਾਹ� ਅੱਪਡੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੌਕਸ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ।



ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 1

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ
• ਵਜ� ਵਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ/ੈ“DBA” (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ EIN ਹ?ੈ

o ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ EIN ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• ਵਪਾਰਕ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰ)ੋ
• ਵਪਾਰਕ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2 (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰ)ੋ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
• ਕੀ ਤੁਸ� ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਹ?ੋ
• ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਕਸਮ
• ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਜ
• ਉਹ ਤਾਰੀਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 
• ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 22

ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ("ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ" ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦਾ EIN
• ਉਹ ਤਾਰੀਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਯੋਗ
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ
• 2019 ਲਈ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ (ਇਹ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਨਾਲ 

ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ)ੈ
• 2020 ਲਈ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ (ਇਹ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਨਾਲ 

ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ)ੈ
• ਕੀ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ?
• 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਪੂਰਨਕਾਿਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 
• 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
• 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਪੂਰਨਕਾਿਲਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
• 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਪੂਰਨਕਾਿਲਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 23



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹ?ੈ
• ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦਾ NAICS ਕੋਡ 
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹ?ੈ
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵੈਟਰਨ ਕੋਲ ਹ?ੈ
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਕਸੇ ਅਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹ?ੈ
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਫਰੈਚਾਈਜ਼ੀ ਹ?ੈ
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ? 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਰੋ ਸਵਾਲ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਲਈ ਹੈ।)
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਸਮ�, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਗਠਨ ਖੱੁਲਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ
• 2020 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਿਕੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ?
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉ�ਿਚਤ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ 

ਹੈ?
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਜਸਿਟਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਿਜਸਟਰੀ 

(California Department of Justice Charitable Trust Registry) ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ
• ਕੀ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੀਿ�ਤ ਪੁਨਰ-ਭੁਗਤਾਨ, 

ਅਸਥਗਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� ਹੈ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵ� ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਹ?ੈ
• ਕੀ ਿਬਨੇਕਾਰ—ਜਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ, ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਦੱਸ, ਿਜੱਥੇ 

ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਦੱਸ ਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ (ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ): (i) ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਨਤਕ (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸਥਾਨਕ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ (ii) ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ (iii) ਗਬਨ, ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ ਤਾਂ (ਖ) ਿਬਨੇਕਾਰ—ਜਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ, 
ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਦੱਸ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੰਸਥਾ, (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਦੁਆਰਾ (ਕ) ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਚਨਬਧੱ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� ਤਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 6: ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ Persona ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਧ ID ਤਸਵੀਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਰੰਟ ਫੇਿਸੰਗ 
ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

Persona ਕੀ ਹੈ? 
Persona ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ Lendistry ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਲਪੀਕਰਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Persona ਪਲੈਟਫਾਰਮ Lendistry ਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ID ਫੋਟੋ ਨਾਲ 3-
ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿਰਕ ਲਾਈਵਨੈਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 7: ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਦੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹ?ੈ
Lendistry ਯ.ੂਐਸ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਕ ਜਾਂ ਿਫਰ ਕਰੈਿਡਟ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ Lendistry ਦੇ 
ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ACH ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 
(Plaid) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਾਂਝਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। Lendistry 
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਸੰਸਥਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� 866-759-5320 
’ਤੇ Lendistry ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Plaid ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ।

ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬ�ਿਕੰਗ 
ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।

ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ।

1 2 3 4

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 8: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1

ਆਪਣੀ ਿਡਵਾਈਸ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ       ਆਈਕੋਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੋਪਡਾਊਨ ਮੀਨੰੂ ਿਸਰਲੇਖ “ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ?” ਤ� 
ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3
ਸਟੇਟਸ ਨੰੂ “ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ” 
to     “ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ” ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉ�ਪਰਲੇ ਕਦਮ ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਓ। 

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 28
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 9: ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸ� ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਹੋਵੋਗੇ। ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ all sections ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ;
• ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ; 
• ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
• ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ “I have some edits” 

’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ।
2. ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰੋ।
3. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ “ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ”ੋ  
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, 
ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਲੰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ 
ਲਈ “Submit” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸ� 
noreply@lendistry.com ਤ� ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ Lendistry ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ (ਜੇਕਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ)ੈ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ Lendistry ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲਾਂ noreply@lendistry.com ’ਤੇ Lendistry ਤ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ noreply@lendistry.com ਤ� ਈਮੇਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੇਫ ਸ�ਡਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ: “Lendistry” ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ



ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ
• ਈਮੇਲ (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ� Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੀਤੀ ਸੀ)
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 (ਪੀ.ਓ. ਬੋਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ) 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2 (ਪੀ.ਓ. ਬੋਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ) 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਹਰ
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
• ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
• ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ITIN ਨੰਬਰ (SSN ਜਾਂ ITIN)1

• ਅਹੁਦਾ/ਪਦ
• ਹਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ2

• ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲ3

• ਿਲੰਗ3

• ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤ3

• ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ੋਜੋ ਿਕ 
ਤੁਸ� Lendistry ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

• ਆਟੋ-ਡਾਇਲਡ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ4

1ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੇਕਾਰ OFAC ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਹ� ਹੈ।
2ਿਜਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸ� ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
3ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
4ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਮਐਸ/ਟੈਕਸਟ ਰਾਹ� ਅੱਪਡੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੌਕਸ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ



ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 1

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
• ਵਜ� ਵਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ/ੈ“DBA” (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ EIN ਹ?ੈ

o ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ EIN ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
• ਵਪਾਰਕ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰ)ੋ
• ਵਪਾਰਕ ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2 (ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰ)ੋ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
• ਵਪਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
• ਕੀ ਤੁਸ� ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਹ?ੋ
• ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਕਸਮ
• ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਜ
• ਉਹ ਤਾਰੀਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 
• ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 2

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
• ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਯੋਗ
• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ
• 2019 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਸੀਦ (ਇਸ ਸਪਾਂਸੀ ਦੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ)ੈ
• 2020 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਸੀਦ (ਇਸ ਸਪਾਂਸੀ ਦੀ ਕਰ ਿਰਟਰਨ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ)ੈ
• ਕੀ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ?
• 2020 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਨਕਾਿਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
• 2020 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਕੋਲ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 
• 2020 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
• 2020 ਿਵੱਚ ਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਸਮੂਹ ਕੌਣ ਹ?ੈ
• NAICS ਕੋਡ
• ਮਾਲਕੀਅਤ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹ?ੈ
• ਮਾਲਕੀਅਤ ਵੈਟਰਨ ਕੋਲ ਹੈ? 
• ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਕਸੇ ਅਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ? 
• ਫਰੈਚਾਈਜ਼ੀ ਹ?ੈ 
• ਪ�ਡੂ ਹ?ੈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 5: ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤ,ੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਖੱੁਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ
• 2020 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
• ਕੀ ਤੁਸ� ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉ�ਿਚਤ 

ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਹ?ੋ
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਜਸਿਟਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਿਜਸਟਰੀ 

(California Department of Justice Charitable Trust Registry) ਨਾਲ 
ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੀਿ�ਤ ਪੁਨਰ-
ਭੁਗਤਾਨ, ਅਸਥਗਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� ਹੈ ਜਾਂ ਢੱੁਕਵ� ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਹੈ?

• “(ਕ) ਕੀ ਿਬਨੇਕਾਰ—ਜਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ, ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਦੱਸ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ 
ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ 
ਸਮੇਤ): (i) ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਨਤਕ (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ (ii) ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਖਰੀਦ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ (iii) ਗਬਨ, ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ ਤਾਂ 
(ਖ) ਿਬਨੇਕਾਰ—ਜਾਂ ਿਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ, ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਦੱਸ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, (ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਦੁਆਰਾ 
(ਕ) ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹ� ਤਾਂ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 36



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 6: ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ Persona ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਧ ID ਤਸਵੀਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਰੰਟ ਫੇਿਸੰਗ 
ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਿਡਵਾਈਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

Persona ਕੀ ਹੈ? 
Persona ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ Lendistry ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਲਪੀਕਰਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Persona ਪਲੈਟਫਾਰਮ Lendistry ਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ID ਫੋਟੋ ਨਾਲ 3-
ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿਰਕ ਲਾਈਵਨੈਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 37



ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 7: ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹ?ੈ
Lendistry ਯ.ੂਐਸ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਕ ਜਾਂ ਿਫਰ ਕਰੈਿਡਟ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ Lendistry ਦੇ 
ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ACH ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 
(Plaid) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਾਂਝਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। Lendistry 
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬ�ਕ ਸੰਸਥਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� 866-759-5320 
’ਤੇ Lendistry ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Plaid ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ।

ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬ�ਿਕੰਗ 
ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।

ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰੋ।

1 2 3 4
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 8: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1

ਆਪਣੀ ਿਡਵਾਈਸ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ       ਆਈਕੋਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੋਪਡਾਊਨ ਮੀਨੰੂ ਿਸਰਲੇਖ “ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ?” ਤ� 
ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3
ਸਟੇਟਸ ਨੰੂ “ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ” 
to     “ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ” ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 4

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉ�ਪਰਲੇ ਕਦਮ ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਓ। 

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
1

ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ -
2

ਜਨਸੰਿਖਅਕੀ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਨ ਸਵਾਲ
ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰੋ

ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੇਡ
ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 9: ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸ� ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਹੋਵੋਗੇ। ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ all sections ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ;
• ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ; 
• ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
• ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ “I have some edits” 

’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ।
2. ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰੋ।
3. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ “ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ”ੋ  
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, 
ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਲੰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ 
ਲਈ “Submit” ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸ� 
noreply@lendistry.com ਤ� ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ Lendistry ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ (ਜੇਕਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹ)ੈ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ Lendistry ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲਾਂ noreply@lendistry.com ’ਤੇ Lendistry ਤ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ noreply@lendistry.com ਤ� ਈਮੇਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੇਫ ਸ�ਡਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ: “Lendistry” ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਿਮਲ ਗਈ ਹ?ੈ
ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਗਰਾਂਟ ਲਈ 
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਨਊਨਤਮ ਪਾਤਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੋਟ: ਪਾਤਰਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਨਹ� ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹ�। 
ਤਸਦੀਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। Lendistry ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਸਦੱਸ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ Lendistry ਤ� ਇਕ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਾਂਟ ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ 
ਿਮਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�।

ਮ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਕਵ� ਕਰਾਂ?
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਵੇਗਾ।

Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ:ੋ 
canppa.mylendistry.com/landing

ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ� ਫੰਿਡੰਗ ਕਦ� ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ?
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ W-9 ਫਾਰਮ Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ DocuSign ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ, 
ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਲਈ DocuSign ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Lendistry ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ:ੋ canppa.mylendistry.com/landing

ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨੋਟ: ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੋਨਪਰ੍ੋਿਫਟ ਪਰਮਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (California Nonprofit Performing Arts Grant Program) ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਸਮਾਲ ਿਬਜਨੈ�ਸ ਐਡਵੋਕੇਟ (California Office of the Small Business Advocate [CalOSBA]) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 43
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ਕਾਲ ਸ�ਟਰ
866-759-5320

ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ PST

ਤੇਜ਼ ਿਲੰਕਸ:
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ
ਗਰਾਂਟ ਐਵਾਰਡਸ: ਰਾਸ਼ੀਆਂ
ਲੋੜ�ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ

ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਵਜ� ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
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