
HOW DO I PARTICIPAT

वेबसाइट�वकास/सुधार
�व�ीय �व�ापन {बुक�क�पङ} र रेकड�
रा�दै �ा��ङ र माक� �टङ {�ड�जटल, ���ट, अ�डयो}

तपाईलेएउटा �वसायको �वा�म�व �लनु पछ� जुनएकमा� हो �ो�ाइटर�शप, एक एस-�प" वा साझेदारी" नोट: होइन  
२ भ�दा बढ�घरप�रवारह� A को मा�लक �नस�छ�सा झेदारी वा एक एस-�प।
तपा�को �वसायले कुनै प�न W-2S जारी गनु� �ँदैन
तपा�को�वसायमा यसको �ापार ठेगाना�नुपछ� �न�न भम��ट काउ�ट�ह� म�ये एकमा अव��त: �यालेडो�नया,
छुटेनडेन, एसे�स, �याङ्क�लन, �ा� ISLE, सु�तला, Orlands, वा Windsor।
तपा�माब�ने सबै मा�नसह�को कुलआ�दानी घरप�रवार सँगै �मलेर �न��तसीमा ना�न स�दैन �यो धेरै घरेलुआकार
�ारा: तपा�ले यी सीमाह� फेलापान� स�नु��छ इ�टरनेटमा यहाँ:

य�दतपाइ ँभम��टमा यो�य सानो �वसायको मा�लक�नु��छ भने, तपाइ ँ �न:शु�क �ा�व�धकसहायता �ा�त गन� आवेदन
�दनस�नु��छ:

यस काय��ममा सहभागी �न यो�य �न।:
1.

2.

3.

4.

      https://www.trorc.org/wp-content/uploads/2023/01/CDBG-CV-Household-Income-Limits.pdf

नोट: �यहाँ अ�त�र� यो�यता मापद�डह� छन् जुन तपा�ले गनु�पछ� भेट्नुहोस्, ए��लकेसनमा पूरा सूची फेला पान� स�क�छ।

एकलमा�लक �ापार सहायता काय��म

य�द तपा�को �वसायले सूचीब� यो�यता मापद�ड पूरा गछ�
भने मा�थ, कृपया भनु�होस् र एउटा आवेदन पेश गनु�होस्।
आवेदनमा सबै यो�यताह�को पूण� सूची समावेश छ यस
काय��मको ला�ग मापद�ड। फ��ङ सी�मत छ र प�हलो
आउने, प�हलोमा उपल� छ। आधारमा सेवा गनु�होस्। आवेदन
फेला पान�को ला�ग हा�ो वेबसाइटमा जानुहोस्:

 https://www.trorc.org/programs/economic-

development/soleprop/. 

Iतपाइ�को आवेदनमा, तपाइ�ले हामीलाई क�तो �कारको बताउनु
�नेछ तपाईले चाहानु भएको �ा�व�धक सहायता। य�द तपाईको
आवेदन छ भने �वीकृत। हामी तपा�लाई हा�ो एउटा सेवासँग
जडान गन�छ� तपा�लाई सहयोग गन� स�ने �दायकह�। तपा� र
सेवा �दायकले उनीह�ले के काम गन� भ�े �नण�य गन�छ तपा�, र
�यसप�छ TRORC ले सेवा �दायकलाई $ 2,000 �ा�व�धक
सहायताको ला�ग उनीह�ले तपा�लाई �द�छन्।

म कसरी भाग �ल�छु? काय��मले कसरी काम गछ�?

 यो काय��म अमे�रक�आवास र शहरी �ारा�व� पो�षत छ �वकासको {HUD} CDBG काय��म। संघीय कोष भम��टएजे�सी अफ कमस�
माफ� तपास ग�र�छ रसामुदा�यक �वकास {ACCD}। �ई नद�ह�- OTTAUQUECHEE �े�ीयआयोग {TRORC} छ यससहायता काय��मको

�व�ापन गद� {ACCD} को तफ� बाट

के तपाईलाई भाषा अनुवाद सहायता चा�ह�छ?

SGEMEDA@CVOEO.ORG मा SHIFERAW GEMEDA  802 860 1417X117
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