ਂ ਰਪ0ਾਈਜ਼
ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਟ
ਰੀਲ3ਚ ਗ06ਟ
ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਂ ਮੀਡੀਅਮ ਐਟ
ਂ ਰਪ9ਾਈਜ਼ ਰੀਲ< ਚ ਗ9>ਟ ਅਲਬਰਟਾ, ਉਨB>
ਸਮਾਲ ਐਡ
ਕਾਰੋਬਾਰ>, ਸਿਹਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਗਠਨ> ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇOਕO ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨB> ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ> ਕਾਰੋਬਾਰ

ਿਵੱ ਚ ਿਜਨBਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪ9ੇਸ਼ਨ ਘੱ ਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ
ਯੋਗ ਿਬਨeਕਾਰ 15,000 ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਗ9>ਟ ਇੱ ਕ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਘੋOਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇO ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਯੋਗ ਨਵ\ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਨB> ਨf 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤU

ਮਹ>ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜU ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ ਹੈ |

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰ ਮ Oੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 15,000

500 ਤU ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ,
ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਸਥਾਵ> ਿਜਨB> ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ
ਮੁੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ
ਆਦੇO> ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜU ਕਾਰੋਬਾਰ> ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਜ> ਘੱ ਟ
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇO ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਸੰ ਸਥਾਵ> ਇਹ ਫੰ ਡ> ਦੀ ਵਰਤU ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਵ\ ਿਕ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜ>
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵ\ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ> ਸਮੇਤ |

ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਗਰ>ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਯੋਗ ਸੰ ਗਠਨ>
ਨੂੰ ਪ9ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨ-ਰਾOੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ
15% ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਸਹਾਇਤਾ-ਧਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ
ਿਕਵ\ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜ>ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ> ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਦOਾ-ਿਨਰਦੇO> ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜBੋ |

ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਦOਾ-ਿਨਰਦੇO>
ਿਵਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਪ9ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਸੰ ਸਥਾਵ> ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ:
1.

29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤU 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱ ਕ ਦੇ
ਸਮ\ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵ> ਿਵੱ ਚU ਇੱ ਕ

ਯੋਗ ਸੰ ਸਥਾਵ> ਆਪਣੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤU ਪਿਹਲ> ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 15%

ਹੋਵੇ (ਿਸਰਫ ਨਵ\ ਕਾਰੋਬਾਰ):

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ Oੁਰੂਆਤੀ ਅਿਧਕਤਮ 5,000

•

ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਿਮਤ ਹੈ | ਨਵ\ ਿਸਹਤ ਆਦੇO>
(ਨਵੰ ਬਰ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤU ਬਾਅਦ) ਦੁਆਰਾ ਪ9ਭਾਵਤ ਖੇਤਰ>
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ਿਬਜ਼ਿਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇOਨਜ਼ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ) ਦੇ
ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੰ ਸਥਾ

•

•

•

•

•

•

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ) ਦੇ ਤਿਹਤ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਅਪ9ੈਲ 2019, ਮਈ 2019, ਜ> ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ

ਟ9ੇਡ ਪਾਰਟਨਰਿOਪ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ) ਦੇ ਤਿਹਤ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਅਪ9ੈਲ ਜ> ਮਈ 2020 ਿਵਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਟ9ੇਡ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਮਾਲਕ

30% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ |

ਸੰ ਸਥਾ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵOੇO

•

ਕੋਿਵਡ-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇO> ਦੇ

ਐਕਟ ਜ> ਿਨਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੀ

ਨਤੀਜੇ ਵਜU ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ

ਗਈ ਹੋਵੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨf ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਨਵ\

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵOੇO ਐਕਟ ਜ>

ਕਾਰੋਬਾਰ> ਨੂੰ ਨਵੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜ> ਦਸੰ ਬਰ 2020

ਿਨiਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ

ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ

ਸੰ ਸਥਾ

ਦਰਸਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ) ਦੇ ਭਾਗ 9 ਅਧੀਨ

7. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁੜ-Oੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਸਥਾ

ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇO ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁੱ ਲBੇ ਹਨ ਜ> ਦੁਬਾਰਾ

ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ) ਜ>

ਖੋਲBਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ;

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਅਲਬਰਟਾ)

•

6. ਕੋਵੀਡ-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇO> ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜU

8. ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਦOਾ-ਿਨਰਦੇO> ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਰੋਤ> ਤU

ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥ> ਜ> ਬਦਲੇ

ਕੋਅਪ9ਿੇ ਟਵਜ਼ ਐਕਟ (ਐਲਬਰਟਾ) ਦੇ ਤਿਹਤ

ਲਈ ਬੀਮਾ ਤU ਜ> ਫੈਡ9ਲ ਜ> ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ>

ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ

ਤU ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਗ9>ਟ ਜ> ਰਾOੀ ਪ9ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ |

2. ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ>/ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ> ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ
ਹੋਵੋ (ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ);
3. ਕਾਰੋਬਾਰ/ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020, ਤU 31
ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਵੇ ਜ>
ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ
(ਿਸਰਫ ਨਵ\ ਕਾਰੋਬਾਰ);
4. 500 ਤU ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱ ਖੇ (ਿਜਨB> ਿਵੱ ਚ ਫੁਲ ਟਾਈਮ,
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ);
5. ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸ ਸਕੇ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ\
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋਏ ਜ> ਘਟਾਏ ਗਏ;
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਦOਾ
ਿਨਰਦੇO ਵੇਖੋ |
ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਤU ਵੱ ਧ ਸਥਾਈ ਸਥੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵ> ਵਾਲੀਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵ> ਿਜਨB> ਨf ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਥਾਪਨਾ
ਲਈ ਫੰ ਡ> ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ | ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸੰ ਸਥਾਨ
ਵੀ Oਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨB> ਦੇ ਇਕ ਸੰ ਗਠਨ ਿਵਚ ਇਕ ਤU ਵੱ ਧ
ਜਗBਾ/ਉਪ-ਸ਼ਾਖਾ/Oਾਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਵੀਡ-19 ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇO> ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 30% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ
ਗਈ ਹੋਵੇ |
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ/ਉਪ-ਸ਼ਾਖਾ/Oਾਖਾ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ ਥ> ‘ਤੇ ਚੋਣ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ |

ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ7 ਦੇਣੀ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇOਨ> ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇOਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ
ਜਮB> ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੈiਬਪੇਜ
ਦੁਆਰਾ ਪ9ਾਪਤ ਹਨ | ਪ9>ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ> ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ,
ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ\ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਦU ਤਕ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਬੰ ਦ ਨਹo ਹੁੰ ਦਾ |

ਐਪਲੀਕੇOਨ ਦਾਖਲੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲBੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ
ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹo ਕੀਤਾ ਜ>ਦਾ |
ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇO ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮB> ਹੋਣ
ਤU ਬਾਅਦ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ> ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅਧੂਰੀ ਜ> ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ, ਜ>
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨੂੰ
ਪ9ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ |

ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਸਣੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ>, ਅਤੇ
ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ |
www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
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