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איז באשאפן  ( ''פראגראם''די )ניו יארק סטעיט זוימענפאנד גרענט פראגראםדי 

געווארן צו צושטעלן הילף צו פריאיגע קליינע ביזנעסעס מצליח צו זיין אין א  

.פארבעסערונג ניו יארק סיטי עקאנאמיע

אנגענומען ביי ניו יארק סטעיט אז דער  , פאסיגע אפליקאנטן מוזן צושטעלן באווייז

.צו די פראגראם פאדערונגען, פאסיגער אפליקאנט פונקציאנירט און פאסט צו

אדער  , קליינע ביזנעס, ביזנעס-דארף יעדע מיקרו, אלץ טייל פון דער אפליקאציע

רווח קונסט און קולטורעלע ארגאניזאציע ווי אויך זעלבשטענדיגע קונטס  -פאר

קאנטראקטארן צושטעלען גענוגיגע דאקומענטאציע אויף אן אופן פארשריבן ביי  

.צו באווייזן פראגראם קוואליפיקאציע( עמפייער סטעיט אנטוויקלונג 

.ערלויבטאדער נאר איין גרענט פער ביזנעס 

וויבאלד עס איז דא א באגרענעצטער סכום פון פינאנצן און א שלל מיט דערווארטע  

און  אינדוסטריע קען זיין א גורם אין אייער  , געאגרפיע, ביזנעס סארט, אפליקאנטן

.מעגלעכקייט צו באקומען א גרענט
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איז א  , וועט מיינען א ביזנעס וואס געפונט זיך אין ניו יארק סטעיט''קליינע ביזנעס''

און  , נישט דאמינאנט אין איר בראנזשע,זעלבשטענדיקע אייגנטימער  און פירער

וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין  , באשעפטיגט הונדערט מענטשן אדער ווייניגער

אדער שפעטער און האט פונקציאנירט פאר א מינימום זעקס  2018, 1סעפטעמבער 

מאנאטן פאר דער אפליקאציע מיט ברוטא הכנסות נישט מער ווי 

.  יערלעך

,  וועט מיינען א קליינע ביזנעס וואס געפונט זיך אין ניו יארק סטעיט''מיקרו ביזנעס''

און , נישט דאמינאנט אין איר בראנזשע,  א זעלבשטענדיקע אייגנטימער  און פירער

.באשעפטיגט צען מענטשן אדער ווייניגער

וועט מיינען א  ''ריווח זעלבשטענדיגע קונסט און קולטורע ארגעניזאציע-פאר"

זעלבשטענדיק געפירטע לעבעדיגע  , ריווח-קליינע אדער מיטעלע גרייס פריוואטע פאר

שייכות ביזנעס  -אדער פארשטעלונג, פראדוקציע קאמפאני, אונטערנעמער, עולם ארט

וואס געפונען זיך אין ניו יארק סטעיט און זענען נעגאטיוויש געטראפן געווארן פון  

געזונט און זיכער פראטאקאלן און האבן הונדערט אדער ווייניגער  19-קאוויד

.נישט ארייגערעכנט סעזאן ארבעטערס, פולצייטיגע ארבעטער

מיינט אז סיי וועלכע  ”געזונט און זיכערקייט פראטאקאלן19-קאוויד"

באגרענעצונגען ארויפגעלייגט אויף די אפעראציע פון ביזנעסעס דורך עקזעקוטיווע  

אדער  , פון דער גאווערנער אדער פארלענגערונגען2020פון 202באפעל 

19-נאכדעמדיגע עקזעקוטיווע באפעל ארויסגעגעבן אין אפרוף צו דעם קאוויד

אדער רעגולאציע וואס לייגט  , תקנה, אדער סיי וועלכע אנדערע געזעץ, פאנדעמיק

.19-ארויף באגרענעצונגען אויף דער אפעראציע פון ביזנעסעס אין אפרוף צו קאוויד
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ריווח זעלבשטענדיגע קונסט און קולטור  -און פאר, מיקרו ביזנעסעס, קליינע ביזנעסעס

ווי אויך זעלבשטענדיגע קונסט קאנטראקטארן וואס געבן איין אן , ארגעניזאציעס

פאסיגע  ''צוזאמען )אפליקאציע פאר א גרענט צוטיילונג צו דער פראגראם 

:מוזן( ''אפליקאנטן

זיין אינקארפארירט אין ניו יארק סטעיט אדער לייסענסט אדער רעגיסטרירט צו 

.טאן ביזנעס אין ניו יארק סטעיט און מוזן וואוינען אין ניו יארק סטעיט

ריווח קונסט און  -אדער פאר, קליינע ביזנעס, ביזנעס-האבן אן אקטיווע מיקרו

אריינגערעכנט אומאפהענגיגע קונסט קאנטראקטארן  , קולטורע ארגאניזאציע

אדער שפעטער און  2018, 1וואס האבן אנגעהויבן א ביזנעס אין סעפטעמבער 

האבן פונקציאנירט כאטש זעקס מאנאטן איידער דער אפליקאציע איז איינגעגעבן  

.געווארן

(  1,000,000$)און א מיליאן דאלאר ( 5,000$)האבן צווישן פינף טויזנט דאלאר 

-אין יערלעכע ברוטא הכנסה לויט דער לעצטער פעדעראלער שטייער

פארם  1שורה ; 1065אדער 1120פארם 1שורה )דעקלעראציע 

אין  ( אדער קענען ווייזן פינף טויזענט דאלאר ( סקעדיועל 1040

ביזנעס אויסגאבן פאר ביזנעסעס וואס האבן נאך נישט איינגעגעבן קיין 

;פעדעראלע ביזנעס שטייער דעקלעראציע

סטעיט און לאקאלע  , זיין אין א ממשותדיגע אויספאלגונג מיט די פעדעראלע

;קאודס און פאדערונגען, רעגולאציעס, געזעצן

אדער האבן א  , סטעיט אדער לאקאלע שטייערן, נישט שולדיג זיין קיין פעדעראלע

אדער האבן אן אפמאך מיט די , אפגעלייגטע פלאן, באשטעטיגטע אפצאל

;און לאקאלע שטייער אויטאריטאטן, סטעיט, פאסיגע פעדעראלע

נישט קוואליפיצירט פאר קיין ביזנעס גרענט הילף פראגראמען אונטער די 

אדער אנדערע פעדעראלע  2021פעדעראלע אמעריקאנער ראטיר פלאן אקט פון 

,  עקאנאמישע קאמפענסאציע אדער ביזנעס הילף גרענט פראגראמען19קאוויד 

-טשעק שיצ-ווי אויך הלוואות פארגעבן געווארן אונטער דער פעדעראלע  שכירות

אדער קענען נישט באקומען געהעריגע ביזנעס הילף פון אזעלכע  , פראגראם

.*פעדעראלע פראגראמען

פאסיגע אפליקאנטן קענען האבן באקומען אדער געווארן צוגעטיילט די פאלגנדע  *

:פעדעראלע הילף

פראגראם הלוואות אין דער סכום פון -טשעק שיצ-שכירות•

.  אדער ווייניגער

פון סיי 19-פאר קאוויד( עקענאמישע שאדן קאטאסטראפע הלוואה •

.וועלכע גרייס

.  אוואנס גרענט פון סיי וועלכט גרייס19קאוויד•

.הוספה געצילטע אוואנס גרענט פון סיי וועלכע גרייס19קאוויד•

.פארמאכטע לאקאלן אפעראטארס גרענט פון סיי וועלכע גרייס•

.רעסטאראנט אויפלעבונג פאנד גרענט פון סיי וועלכע גרייס•

19-האט נישט קוואליפיצירט פאר ביזנעס הילף לויט ניו יארק סטעיט קאוויד

.פאנדעמיק קליינע ביזנעס קאמפענסאציע גרענט פראגראם
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פאר פירמעס וואס האבן שוין איינגעגעבן א פעדעראלע שטייער דעקלעראציע פאר  

גרענט צוטיילונגען וועלן ווערן אויסגערעכענט לויטן יערלעכן סכום פון  :אפעראציעס

ביזנעס  2021אדער 2020ברוטא הכנסות וואס שטייט אויף זייער צוגעשטעלטע 

.שטייער דעקלעראציע

צוטיילונג איז  :  אין ברוטא הכנסות$ 49,999,99ביז $ 5,000ביזנעסעס מיט 

.ביזנעס/5,000$

צוטיילונג איז  :  אין ברוטא הכנסות$ 99,999,99ביז $ 50,000ביזנעסעס מיט 

.ביזנעס/10,000$

צוטיילונג איז  :  אין ברוטא הכנסות$ 1,000,000ביז $ 100,000ביזנעסעס מיט 

.ביזנעס/25,000$פון ברוטא הכנסות מיט א מאקסימום גרענט סכום פון 10

2020ברוטא הכנסות אין 

2021אדער 
פאסיגע גרענט צוטיילונג

ביזנעסּפער 

ביזנעסּפער 

ברוטא הכנסות מיט א מאקסימום  פון 10

.פער ביזנעס$ 25,000גרענט סכום פון 

פאר פירמעס וואס האבן נאך נישט איינגעגעבן א פעדעראלע שטייער  

:דעקלעראציע ביז יעצט

.ביזנעס/5,000$צוטיילונג איז •
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און; קלויסטערס און אנדערע רעליגיעזע אינסטיטוציעס, ריווחדיגע-אלע נישט

און; אייגענס ענטיטעטן אדער דערוויילטע באאמטע אפיסעס-רעגירונג

און; הויפט פארנומען אין פאליטישע אדער שתדלנות אקטיוויטאטן, ביזנעסעס

.בתים און פאסיווע ריעל עסטעיט הכנסה ביזנעסעס-בעלי
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:פאר באווייז פון ברוטא הכנסות און דאטום פון פארמירונג

פעדעראלע ביזנעס שטייער  2021אדער 2020די לעצטע איינגעגעבענע •

אויב די ביזנעס האט איינגעגעבן א דעקלעראציע זינט  )דעקלעראציע 

(.  אנהויב אפעראציע

און דאטום פון פארמירונג אויב שטייער  )פאר באווייז פון ביזנעס ארגאניזאציע 

:פון די פאלגנדע( 1)שטעלט צו איינע -דאקומענט איז נישט צום האבן 

אדער; יעצטיגע ביזנעס לייסענעס•

אדער; ארטיקלען פון ארגאניזאציע•

אדער; (סירטיפיקאט פון א דעקנאמען •

אדער; סערטיפיקאט פון אויטאריטעט•

אדער; סערטיפיקאט פון אינקארפאראציע•

ביים מלוכישער שטייעראמט  באווייז פון איבערגעבונג פון •

אדער  ; 

מוניציפאליטעט האט ארויסבגעגעבן א דאקומענט וואס ווייזט אן  •

.אויטאריזאציע צו פירן א געשעפט אין 

באווייז פון ביזנעס  , *נאר פאר אומאפהענגיגע קונסט קאנטראקטארס

ארגאניזאציע און פארגאנגענע אפעראציעס קענען אויך זיין גענוג דורך איינגעבן  

:די פאלגנדע

;  א ליסטע פון אויספיר אקטיוויטאטן פון זעקס חודשים פארן אפליקאציע•

און

באווייז פון יענע אויספירונגען פארגעקומען דורך צושטעלן איינע פון די •

:  פאלגנדע

o קאפיע פון אדורכגעפירטן לעגאלן קאנטראקט וואס באשרייבט די

אדער; אויספירונגען מיט באווייז פון ווערן באצאלט

o און א דריטן צד אפידעיוויד  , ות/פארן לוין פון די פעולה1099א

דער נאמען פונעם קונסט  , ט אפ די באשעפטיגונג'וואס משל

און צושטעלן אינפארמאציע אויפן לוין פונעם  , קאנטראקטאר

און; אויספירן

און דער גרענט אדמיניסטראטאר קען סיי וועלכע דאקומענט •

פארלאנגען באווייז אז דער קאנטראקטאר פונקציענירט אלץ אן  

.אומאפהענגיגער קונסט קאנטראקטאר

אלע אנדערע פאדערונגען באשריבן אין די דירעקטיווען בלייבן חל צו און פאר  *

.אומאפהענגיגע קונסט קאנטראקטארן
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פון די פאלגנדע  ( 1)און איינע באווייז פון ביזנעס לאקאציע אין 

:דאקומענטן

אדער; יעצטיגע דינגאפמאך•

אדער; יעצטיגע יוטיליטי ביל•

אדער; קראנטע ביזנעס מארגעדזש באריכט•

אדער; ביזנעס קרעדיט קארטל באריכט•

אדער; פראפעסיאנעלע אינשורענס דעקלעראציע בלאט•

אדער; צאלונג פראצעסירונג באריכט•

דאקומענטאציעקויפשטייער זאמלונג אדער •

סאשעל סעקיוריטי נומערן  , אדרעסן, ליסטע פון נעמען: פארמולאר פון בעלות

און  , פראצענט פון בעלות, אימעילס, טעלעפאן נומערן, נומערןאדער 

בעלות פון דער  20הבית מיט מער פון -פאר יעדע בעלפאטאגראפירטע 

.ביזנעס

די לעצטע דריי מאנאטן פון באנק באריכטן פאר דער ביזנעס באנק חשבון וואס  

די באריכטן זאלן אפשפיגלען גענוגיגע פלייס צו )ווייזט די יעצטיגע אקטיוויטאטן 

ווייזן די געפאדערטע אויסגאבן פאר ביזנעסעס וואס האבן נאך נישט איינגעגעבן  

(.  א שטייער דעקלעראציע

.  און ביזנעס באנק חשבון אינפארמאציע: פאר פינאנצן אויסטיילונג

.א ביזנעס באנק חשבון איז געפאדערט פינאנצן אויסטיילונג

נאך דאקומענטאציע צו באווייזן אויסגאבן קען ווערן פארלאנגט לויט ווי דער  

.  פראצעסיר אגענט שטעלט פעסט



פאסיגע הוצאות
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וועט קומען 2022, 1און יאנואר 2018, 1די פאלגנדע הוצאות צווישן סעפטעמבער 

:די זענען כולל. אין באטראכט צו זיין פאסיג פאר דער פראגראם

אדער; שכירות קאסטן

;  באזירטע רכושדיגע דינגגעלט אדער מארגעדזש איינצאלן פאר 'מסחר

אדער

צאלונג פאר לאקאלע פראפערטי אדער שולע שטייערן וואס האט א שייכות מיט  

אדער; א קליינע ביזנעס לאקאציע אין 

אדער; אינשורענס קאסט

אדער; יוטיליטי קאסטן

נייטיג צו היטן ארבעטער און  ( אפאראטן -קאסטן פון פערזענלעכע שיצ

אדער; קאנסומענט געזונט און זיכערקייט

אדער; קאסטן( און עיר קאנדישן , ווענטילאציע, הייצונג

אדער; אנדערע מאשינעריי אדער אפאראטן קאסטן

געזונט און זיכערקייט  19-ווערג און מאטעריאלן נייטיג אויסצופאלגן קאוויד

אדער  ; פראטאקאלן

.קאסטן ווי באשטימט ביי 19-אנדערע דאקומענטירטע קאוויד



אומפאסיגע באניצן פון פינאנצן
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גרענטס צוגעטיילט אונטער דער פראגראם טאר נישט  ווערן גענוצט אויף צוריקצאלן 

אדער אראפצאלן קיין שום חלק פון קיין הלוואה געקריגן פון א פעדעראלע  

קאראנאווירוס פארגרינגערונג פראיעקט פאר ביזנעס הילף אדער אנדערע ניו יארק  

.סטעיט ביזנעס הילף פראגראמען



טיפן פאר אפליקירן



נוצט א גילטיגע אימעיל אדרעס: #1טיפ 

ביטע מאכט זיכער אז איר נוצט א גילטיגע אימעיל אדרעס און אז עס איז ריכטיג 

.אויסגעלייגט אין דער אפליקאציע

אמענדירונגען און מער הדרכה פאר אייער אפליקאציע וועט געשיקט ווערן צו דער  •

געוויסע אימעיל אדרעסן קענען נישט ווערן  . אימעיל אדרעס וואס איר שטעלט צו

ס סיסטעם און קען גורם זיין אז די קאמוניקאציע וועגן  'אנערקענט אין לענדיסטרי

.אייער אפליקאציע וועט זיך אויפהאלטן

אויב איר נוצט א נישט ריכטיגע אדער נישט גילטיגע אימעיל אדרעס אין אייער  

פון מאנטאג  , 888-585-0312ביטע רופט אונדזער ענטפער צענטער , אפליקאציע

צו אמענדירן אייער  , (נאכמיטאג מזרח צייט5:00צופרי ביז 8:00)ביז פרייטאג 

.אינפארמאציע

איינגעבן עטליכע אפליקאציעס קען ווערן  . איין קיין נייע אפליקאציענישטגיט 

פארצייכנט אלץ  פאטענציעלע שווינדל און שטערן דעם איבערקוק פראצעס פון אייער  

.אפליקאציע

נישט גילטיגע אימעיל אדרעסן

די פאלגנדע אימעיל אדרעסן וועט נישט ווערן אנגענומען אדער אנערקענט און  

:אונדזער סיסטעם

אימעילס וואס הייבן זיך אן מיט 

: למשל

אדער אימעילס וואס ענדיגן זיך מיט

למשל

למשל
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פארמאטגרייט צו אלע דאקומענטן אין : #2טיפ 

נאר אין  אלע געפאדערטע דאקומענטן מוזן ווערן ארויפגעלאדענט צום פארטאל 

און נישט האבן קיין , אויסגעגליכן, די דאקומענטן מוזן זיין קלאר.פארמאט

.געשטערטע הינטערגרונט ביים ארויפלאדענען

:וויכטיגע באמערקונגען וועגן ארויפלאדענען דאקומענטן

-רעגירונג)פארמאט אלע דאקומענטן מוזן ווערן איינגעגעבן אין 

(.אדער קען ווערן איינגעגעבן אלץ א ארויסגעגעבענע 

.מעגעבייטס15די גרייס פון פייל מוז זיין אונטער 

דער פייל נאמען קען נישט האבן און זיך ספעציעלע כאראקטארן  

(.)

.וועט איר דאס מוזן אריינשרייבן, באשיצט-אויב אייער פייל איז ווארטצייכן

?האט נישט קיין סקענער

.מיר רעקאמענדירן אראפלאדנען און נוצן אן אומזיסטע מאביל סקענינג אפפ

ריכטיגער ארויפלאדן: צום בישפיל

נישט ריכטיגער ארויפלאדן: צום בישפיל

דזשיניעס סקען

דרוקט דא אראפ צו לאדן| עפל 

דרוקט דא אראפ צו לאדן| אנדרויד 

אדובי סקען

דרוקט דא אראפ צו לאדן| עפל 

דרוקט דא אראפ צו לאדן  | אנדרויד 

!

.דאקומענט איז קלאר און געשטעלט גלייך

.דאקומענט געשטעלט קרום

דאקומענט איז אין פארענט פון ווינדאו  

און א האנט זעט  ( פארנומענע הינטערגרונט)

.זיך אן אינעם בילד

12

13
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ניצט גוגל קראום: #3טיפ 

ביטע נוצט גוגל קראום דורכן גאנצן  , פאר די בעסטע באניצער איבערלעבונג

.  אפליקאציע פראצעס

אנדערע וועב בלעטערער קען מעגליך נישט ארבעטן מיט אונדזער אינטערפעיס און 

קען גורם זיין טעותים אין אייער אפליקאציע

קענט איר עס אראפלאדן  , אויב איר האט נישט גוגל קראום אויף אייער אפאראט

.אומזיסט ביי 

:ביטע טוט די פאלגנדע אויף גוגל קראום, איידער איר הייבט אן די אפליקאציע

מעקט אפ אייער קעש

באניצט איקאגניטא מאדוס

אפ בלאקער-פארמאכט אייער פאפ

מעקט אפ אייער קעש

קעש דאטא איז אינפארמאציע וואס ווערט געהאלטן פון א פריעריגע באניצטע  

וועבזייטל אדער אפליקאציע און איז בעיקר באניצט צו מאכן די אדורכבלעטערן  

,  פונדעסטוועגן. פראצעס שנעלער דורך אויטאמאטיש אנפילן אייער אינפארמאציע

-קעש דאטא קען אויך כולל זיין פארעלטערטע אינפארמאציע אזוי ווי אלטע ווארט

.  צייכענס אדער אינפארמאציע וואס איר האט פריער אריינגעלייגט נישט ריכטיג

דאס קען שאפן טעותים אין אייער אפליקאציע און קען צוברענגען צו ווערן אנגעוויזן  

.פאר פאטענציאלע שווינדל

באניצט איקאגניטא מאדוס

אינקאגניטא מאדוס ערלויבט אייך אריינלייגן אינפארמאציע פריוואטערהייט און  

.פארמיידט אייער דאטא פון בלייבן אין זכרון אדער קעש

אפ בלאקער-פארמאכט אייער פאפ

אפ ידיעות וואס ווערט געניצט צו -אונדזער אפליקאציע איז כולל אסאך פאפ

איר מוזט  . בשטימען די פונקטלעכקייט פון דער אינפארמאציע וואס איר גיט אונדז

.אפ בלאקער אין גוגל קראום צו זען די מודעות-פארמאכן דעם פאפ

14
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(ווי אזוי צו רייניגן אייער קעש

1שטאפל 

,  דרוקט אויף די דריי פינטלעך אין דעם אויבערשטן רעכטן ווינקל, אויף גוגל קראום

(.''סעטינגס''און דאן גייט צו  

2שטאפל 

רייניגט די ''און דאן דרוקט אויף , ''פריוואטקייט און סעקיוריטי''גייט צו 

''בלעטערטע דאטא

3שטאפל 

.מעקט אויס דאטא''קלייבט אויס 
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באניצט איקאגניטא מאדוס

1שטאפל 

פון אייער וועב  ,קליקט אויף די דריי פינטלעך אין דעם אויבערשטן רעכטן ווינקל

.''נייע אינקאגניטא מאדוס''בראוזער און דאן קלייבט אויס 

2שטאפל 

נוצט אינקאגניטו  . אייער בלעטערער וועט עפענען א נייע גוגל קראם פענסטערל

.מאדוס דורכאויס דעם גאנצן אפליקאציע פראצעס

16
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אפ בלאקער-פארמאכט אייער פאפ

1שטאפל 

דרוקט אויף די דריי פינטלעך אין דעם  , עפענט א נייע גוגל קראום פענסערל

.(סעטינגס''און דאן גייט צו  , אויבערשטן רעכטן ווינקל

2שטאפל 

און דאן  , ()''פריוואטקייט אין פארזיכערונג''גייט צו 

.(סייט סעטינגס''קלייבט אויס 

3שטאפל 

דרוקט דעם  ( אפס און רידירעקטס-פאפ''גייט צו 

צו  ( בלאקט''קנעפל ביז עס ווערט בלוי און די סטאטוס ענדערט זיך פון 

(ערלויבט''
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דער אפליקאציע פראצעס



וואו צו אפליקירן

ס וועבזייטל  'ביטע באזוכט די פראגראם, צו אפליקירן פאר א גרענט

.

.  פונעם מעניו( אפליקירט)'' ''וויילט אויס , אנצוהויבן א נייע אפליקאציע

זעט בלאט  )איר וועט איבערגעפירט ווערן צו לענדיסטריס אפליקאציע פארטאל 

(.  פאר רעקאמענדאציע22

איר וועט האבן צוגאנג און קענען קאנטראלירן אייער אפליקאציע צו יעדער צייט 

.''ס פארטאל'לענדעסטרי''דורך קליקן 

זוימען גרענט פראגראם וועבזייטל האט אין זיך פארשידענע רעסורסן אייך  די 

:רעסורסן רעכענען אריין.  העלפן נאוויגירן דורך דעם גאנצן אפליקאציע פראצעס

דירעקטיווס פאר דער פראגראם•

פראגראם און אפליקאציע ווייזער•

אפליקאציע סערטיפיקאציע אראפלאדן•

רוף צענטער נומער און שטונדן•

פארלאנג-אויפן-ווידעאס•

:אפט געפרעגטע פראגעס•

1

2

19
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באשאפט א פארטל קאנטע

דארפט איר באשאפן א קאנטע פאר  , איידער איר קענט אנהויבן א ניי אפליקאציע

.ס פארטל'לענדיסטרי

ווי אזוי צו באשאפן א לענדיסטרי פארטל קאנטע

1שטאפל 

.צו באשאפן א קאנטע( אפליקירט יעצט)'' ''קליקט 

2שטאפל 

דער אימעיל און  .רעגיסטרירט אייער אימעיל אדרעס און טעלעפאן נומער

ווארטצייכן וואס איר רעגיסטרירט דא וועט זיין אייער אריינלאג  

דערפאר איז זייער וויכטיג איר זאלט זיי  , קוואליפיקאציעס פארן פארטל

איר וועט אויך דארפן איינשרייבן אן עכטע מאביל נומער וואס  .פארצייכענען

.ארבעט אין דעם אפטייל

3שטאפל 

טעקסט כדי צו /וועט אייך געשיקט ווערן דורך באשטעטיגונג קודא 

צו שיצן אייער פריוואטקייט און דער  . פארענדיגן אייער קאנטע רעגיסטראציע

וועט איר אויך דארפן א באשטעטיגונג קאד , אינפארמאציע וואס איר שטעלט צו

עם קאסטן קענען  -דאטא און איי.  יעדעס מאל ווס איר לאגירט אריין אינעם פארטאל

.  גילטן

1

20

2

רעגיסטרירט אייער אימעיל  

.און טעלעפאן נומער

+5551-555-5555أرسلنا رسالة نصية برمز التأكيد عىل الرقم 

3

שרייבט אריין אייער  

.באשטעטיגונג קאד



אייגנטימער איינצלהייטן: 1אפטייל 

לאמיר ארומרעדן די אייגנשאפט איינצלהייטן פון אייער ביזנעס  

לעגאלער ערשטער נאמען•

לעגאלער לעצטער נאמען•

געבורטסטאג•

אימעיל•

1אדרעס שורה -וואוין•

2אדרעס שורה -וואוין•

וואוינשטאט•

וואוינארט סטעיט•

וואוינארט זיפקאוד•

אדער אינדיווידועלע שטייערצאלער אידענטיפיקאציע  ( סאשעל סעקיוריטי •
1

פראצענט פון אייגנשאפט•

פרעפערירטע טעלעפאן נומער•

2גערופענע קאלס אדער טעקסט אנזאג-הסכמה צו באקומען אויטאמאטיש•

.ליסטעגעפאדערט צו מאכן זיכער אז דער אפליקאנט איז נישט אויף דער 1
ן איבערקוק פראצעס  'צייכנט אפ דאס קעסטל אויב איר ווילט באקומען אמאנדירונגען וועגן אייער אפליקאציע בשעת2

.טעקסט/דורך 

21

דעמאגראפיקס2-ביזנעס אינפארמאציע 1-ביזנעס אינפארמאציע אייגנטימער איינצלהייטן
רעוועלאציע פראגעס  

און ענטפערס

וועריפיקירט  

איידנטיפיקאציע
באנק אינפארמאציע

לאדנט ארויף  

דאקומענטן
אפליקירט



1ביזנעס אינפארמאציע : 2אפטייל 

דערציילט אונדז וועגן אייער קאמפאני

לעגאלע ביזנעס נאמען•

אויב שייך, (טוט בינעס אלץ •

ביזנעס •

oנומערשרייבט אריין אייער , אויב יא.

1ביזנעס אדרעס שורה •

2ביזנעס אדרעס שורה •

ביזנעס שטאט•

ביזנעס סטעיט•

ביזנעס זיפקאוד•

ביזנעס טעלעפאן נומער•

?זענט איר א נישט פאר קיין ריווח ארגאניזאציע אדער א פאר ריווח ביזנעס•

ביזנעס ענטיטעט סארט•

סטעיט פון פארמירונג•

דאטום ווען ביזנעס באשטעטיגט געווארן•

(אויב שייך)ביזנעס וועבזייטל •
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2ביזנעס אינפארמאציע : 3אפטייל 

?ווי אזוי קענען מיר אייך העלפן

הויפט באניץ פונעם גרענט•

סכום פארלאנגט•

?האט איר איינגעגעבן א ביזנעס שטייער דעקלעראציע זינט אנהויב אפעראציע•
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ביזנעס דעמאגראפיע: 4אפטייל 

דערציילט אונדז וועגן אייער קאמפאני

פרעפערירטע שפראך•

?ווער איז אייער קונים באזע•

קאוד•

אייגנס-פרויען •

אייגנס-וועטעראן•

אייגענע-אינוואליד•

1ראסע פון אפליקאנט•

1עטנישקייט פון אפליקאנט•

?קאצעסיע•

?דארפיש•

אפליקאנט פרעפערירטע נאמען•

אייער ענטפער וועט נישט אפעקטירן דעם איבערקוק פראצעס פון אייער אפליקאציע1
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אויפדעקונג פראגעס און ענטפערס: 5אפטייל 

נאך א פאר פראגעס צו העלפן פעסטשטעלן אייער פאסיגקייט

זינט דער טאג פון דער אפליקאציע איז אייער ביזנעס אפן און ווערט אנגעפירט  •

?געהעריג

,  רעגולאציעס, סטעיט און לאקאלע געזעצן, טוט איר אויספאלגן די פעדעראלע•

?קאודס און פאדערונגען וואס גילטן

?צי אידענטיפיצירט איר זיך אלץ אומאפהענגיגער קונסט קאנטראקטאר•

פאנדעמיע קליינע ביזנעס  19-האט איר באקומען א ניו יארק סטעיט קאוויד•

?קאמפענסאציע גרענט

טשעק שיץ פראגראם הלוואה פון מער ווי -האט איר באקומען א שכירות•

?

אין געשעפט  $5,000 צי הָאט דיין געשעפט ַאקיומיַאלייטיד ביַי מינדסטער •

?1/1/2022און 9/1/2018הוצאות צווישן 
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וועריפיקירט אידענטיטעט: אפטייל 

וועט איר דארפן וועריפיקירן אייער אידענטיטעט ניצנדיג ּפערסאנא  , אין דעם אפטייל

איר וועט  .ארויסגעגעבנע -דורך ארויפלאדנען א בילד מיט אייער גילטיגע רעגירונג

.קוקנדיגע פאטאאּפאראט-אויך דארפן כאפן א בילד פון זיך מיט א פארענט

וואס איז פערסאנא

-צד פלאטפארמע געניצט ביי לענדיסטרי אין איר שווינדל-פערסאנא איז א דריטע

די פערסאנא פלאטפארמע ערלויבט לענדיסטרי  . פארמיידונג און מילדערונג פראצעס

ס אידענטיטעט און שיצן קעגן אידענטיטעט שווינדלעריי דורך  'צו וועריפיקירן איינעם

פארטרעט מיט א  ס בילד פון זיך מיט זייער 'אויטאמאטיש צוגלייכן איינעם

.פונקטיגע צונויפגעשטעלטע און ביאמעטרישע לעבעדיגקייט קאנטראל-3
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באנק אינפארמאציע: 7אפטייל 

?צי וואס דארף מען אייער באנק אינפארמאציע

טרענספערס דורך  צו שאפן ( )לענדיסטרי נוצט א דריטער צד טעכנעלאגיע 

צו אן אפפ אזוי ווי פארבינדן חשבונות פון יעדן באנק אדער קרעדיט יוניען אין די 

דער דריטער צד טיילט זיך נישט מיט אייער פערזענלעכע  . לענדיסטרס פארטאל

אינפארמאציע ָאן אייער ערלויבעניש און פארקויפט נישט און פארדינגט נישט צו  

לענדיסטרי נוצט די טעכנאלאגיע נאר כדי צו וועריפיקירן  . אינדערויסנדיגע קאמפאניס

.אייערע באנק חשבונות

דער מעטאדע פון באנק וועריפיקאציע איז פרעפערירט אבער ארבעט נישט אייביג 

אין דעם  . אויב אייער באנק אינסטיטוציע איז נישט צום באקומען דורך דער פראוויידער

מיט לענדיסטרי  פארבינדןקענט איר וועריפיקירן אייער באנק קאנטע ביי זיך , פאל

.

געפונט אייער באנק  זייט ממשיך צו פלעיד

.אינסטיטוציע

לאגירט אריין צו אייער  

.אנליין באנק קאנטע

.באשטעטיגט רשות

1234
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לאדנט ארויף דאקומענטן: 8אפטייל 

1שטאפל 

קלייבט אויס די ארויפלאדן       איקאנע צו געפונען די דאקומענט פייל אויף אייער  

.אפאראט

2שטאפל 

קלייבט אויס יא פון דעם אראפצי מעניו מיטן  , אויב דער פייל איז ווארטצייכן געשיצט

און שרייבט אריין די ( ?ווארטצייכן געשיצט)טיטל 

.קלייבט אויס ניין, אויב דער פייל איז נישט ווארטצייכן געשיצט. ס ווארטצייכן'פייל

3שטאפל 

.''איינגעגעבן''דארף זיך ענדערן צו'' פארלאנגט''דער סטאטוס פון 

4שטאפל 

ט איבער די אויבנדערמאנטע שטאפלען ביז אלע דאקומענטן זענען געווארן  'חזר

.ארויפגעלאדנט

אויב דער פייל  יאקלייבט אויס 

.איז ווארטצייכן געשיצט

אויב דער  נייןקלייבט אויס 

פייל האט נישט קיין  

.ווארטצייכן
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אפליקאציע איבערקוק פארן איינגעבן: 9אפטייל 

.  וועט איר קענען איבערקוקן אייערע ענטפערס, איידער איר גיט איין אייער אפליקאציע

.  פון דער אפליקאציע כדי איר זאלט עס איינגעבןאלע אפטיילןאיר מוזט אויספילן 

:דאס איז כולל

;אויספילן אלע פעלדער אין דער אפליקאציע פארעם•

;ביטע לאדנט ארויף אלע געפאדערטע דאקומענטן•

און; וועריפיקירן אייער באנק קאנטע•

.וועריפיקירן אייער אידענטיטעט•

איבערקוקן אייער אפליקאציע

קליקט אויף  , אויב איר דארפט רעדאקטירן אייער אפליקאציע

און פארריכט די ( איך האב א ביסל ראדאקציעס)'' ''

.טעותים

לייענט די טערמינען און באדינגונגען און צייכנט אפ דאס קעסטל אז איר זענט  

.מסכים

,  אויב איר ווילט איבערקוקן און איינגעבן אייער אפליקאציע אין א שפעטערע צייט

היט אויף און קומט צוריק  )'' ''קליקט אויף 

איר קענט אריינלאגירן אינעם פארטל צו יעדער צייט זיך אפגעבן מיט  .(שפעטער

קענט איר ענדיגן און פארטיג מאכן אייער  , אין דעם פארטאל.  אייער אפליקאציע

און , לינקען אייער באנק אינפארמאציע, אויפלאדן דאקומענטן, אפליקאציע

.קאנטראלירן די סטאטוס אמענדירונגען

נאכדעם וואס איר האט איבערגעקוקט אייער אפליקאציע און פעסטגעשטעלט אז  

קליקט אויף  , אלע אינפארמאציע וואס איר האט צוגעשטעלט איז אקוראט

איינמאל וואס איר גיט איין  .איינצוגעבן אייער אפליקאציע( גיט איין)'' ''

.וועט איר נישט קענען רעדאקטירן אייערע ענטפערס, אייער אפליקאציע
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איינגעבן די אפליקאציע

איר וועט באקומען א באשטעטיגונג אימעיל פון לענדיסטרי ביי 

אויב  . צו באשטעטיגן אז אייער אפליקאציע איז אנגעקומען

איר האט נישט באקומען קיין באשטעטיגונג אימעיל נאכדעם וואס איר האט  

ביטע קוקט אין אייער ספעם פאפקע פאר אימעילס פון , איינגעגעבן אייער אפליקאציע

און לייגט צו דער אימעיל אדרעס צו אייער אימעיל קאנטעס  

.זיכערע אפשיקערס ליסטע

קען לענדיסטרי אייך  , אויב עס ווערט געברויכט נאך אינפארמאציע אדער דאקומענטן

צו ( אויב אויטאריזירט)אדער טעקסטן /און, קאנטאקטן ביי אימעיל אדער טעלעפאנירן

איר מוזט זיך אפרופן אויף  . וועריפיקירן די אינפארמאציע וואס איר האט איינגעגעבן

.אלע בקשות כדי צו האלטן אייער אפליקאציע אין דעם איבערקוק פראצעס

.אין אייער זוכווייזער'' לענדיסטרי''לייגט : טיפ

30

mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com


דער איבערקוק פראצעס



איבערקוק פראצעס

?וואס איז געפאדערט אז לענדיסטרי זאל איבערקוקן מיין אפליקאציע

מוזן די פאלגנדע זאכן  , פאר אייער אפליקאציע צו ווערן איבערגעקוקט ביי לענדיסטרי

:ווערן פארענדיגט אין לענדיסטריס פארטאל

;פילט אויס אלע פעלדער אין דער אפליקאציע פארעם

;לאדנט ארויף אלע געפאדערטע דאקומענטן

און; וועריפיקירט אייער באנק קאנטע דורך פלעיד

.וועריפיקירט אייער אידענטיטעט דורך פערסאנא

?האט אייך צוגעטיילט א גרענט'ווי אזוי וועט איר וויסן אז מ

דער אפליקאציע פראצעס פאר דער פראגראם האלט אין זיך עטליכע פאזעס פון  

מוזט איר שטימען מיטן פראגראמס מינימום פאסיגקייט  , ערשטנס. באגילטיקונגען

דערגרייכן די : וויכטיגע נאטיץ. פדערונגען כדי צו קומען אין באטראכט פאר א גרענט

.מינימום פאסיגקייט פאדערונגען פארזיכערט נאך נישט א גרענט צוטיילונג

איינמאל ווען עס ווערט פעסטגעשטעלט אז איר דערגרייכט די מינימום פאסיגקייט  

וועט אייער אפליקאציע דורכגיין די לעצטע  , קריטעריע פאר דער פראגראם

באגילטיגונג צו פעסטשטעלן אויב איר זענט באשטעטיגט אדער געווארן אפגעזאגט  

וועט איר ווערן געפאדערט  , אלץ טייל פון דעם באגילטיגונג פראצעס. פאר פינאנצירונג

א מיטגליד פון  . צו באשטעטיגן געוויסע אינפארמאציע דירעקט אויפן טעלעפאן

.לענדיסטריס פערסאנאל וועט אייך רופן דירעקט צו פארענדיגן דעם פראצעס

וועט איר באקומען אן אימעיל  , נאך דעם ווי אייער אפליקאציע איז פולזאם באגילטיגט

פון לענדיסטרי אייך צו לאזן וויסן צי איר זענט באשטעטיגט אדער אפגעזאגט פאר  

.גרענט פינאנצירונג

?ווי אזוי קוק איך נאך דעם סטאטוס פון מיין אפליקאציע

איר קענט נאכקוקן דעם סטאטוס פון אייער אפליקאציע צו יעדער צייט דורך  

און דעם  , ווארטצייכן, אריינלאגירן צו לענדיסטריס פארטאל ניצנדיג דעם ניצער נאמען

איינמאל וואס איר האט  . מאבילן נומער מיט וואס איר האט זיך רעגיסטרירט

.וועט זיך דער סטאטוס  באווייזן אויפן קאנטראלברעט, אריינלאגירט

:לאגירט אריין צום לענדיסטריס פארטאל דא

מיינע דאקומענטן און באנק אינפארמאציע זענען אינגאנצן באגילטיגט און איך בין 

?ווען וועל איך באקומען דאס געלט. באשטעטיגט געווארן פאר פינאנצן

נאכדעם וואס אייער אפליקאציע איז אינגאנצן באגילטיגט געווארן און באשטעטיגט  

פארעם זיין צום 9וועט אייער הסכם פארן צוגעטיילטן און דער , פאר גרענט פינאנצן

ביטע  . אין לענדיסטריס פארטאלאונערשריפט דאקומענט-דאקובאקומען אלץ א 

אונטערשריפט צו -שרייבט אונטער און פאלגט נאך די אינסטרוקציעס פונעם דאקו

.און דאטירן ביידע דאקומענטן, אונטערשרייבן, שטעלן די איניציאלן

: לאגירט אריין צו לענדיסטריס פארטאל דא

/

אייער געלט וועט נישט באפרייט ווערן ביז אייער הסכם  : וויכטיגע באמערקונג

.פארן צוגעטיילטער איז אינגאנצן אויסגעפירט
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רוף צענטער

מאנטאג ביז פרייטאג

נאכמיטאג מזרח צייט5:00אינדערפרי ביז 8:00פון 

:גיכע לינקס

פראגראם איבערבליק

עסידעפיניצ

פאסיגקייט פאדערונגען

גרענט צוטיילונגען

געפאדערטע דאקומענטאציע

טיפן פאר אפליקירן

דער אפליקאציע פראצעס

דער איבערקוק פראצעס


