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City of Pasadena 
Small Business COVID-19 Relief Grant Program 

Guidelines 
Administered by the Pasadena Community Foundation  

Փասատինա Քաղաք 

Փոքր Գործարքի ՔՈՎԻՏ -19 Օգնութիւն Դրամաշնորհ Ծրագրի 

Ուղեցոյցներ 

Կը Կառավարուի՝ Փասատինա Համայնքային Հիմնադրամի Կողմէ 

Overview / Ակնարկ 
 
About the Program   
The City of Pasadena’s Small Business COVID-19 Relief Grant Program will provide pandemic-relief grant 

funding to brick and mortar small businesses impacted by COVID-19 in the form of a reimbursement.  The 

program is subject to the availability of funds, compliance with program guidelines and submission of the 

required application and supporting documentation.  

Ծրագրի Մասին  

Փասատինա Քաղաքը Փոքր Գործարքի ՔՈՎԻՏ -19 Օգնութեան Դրամաշնորհին Ծրագիրը կը 

տրամադրէ համաճարակային Օգնութեան Դրամաշնորհ ֆինանսաւորելու համար 

(Գործատեղիի ֆիզիքական ներկայութիւնը շէնքի կամ կառուցուածքի մէջ) Փոքր 

Գործարարներուն, որոնք ազդուած են ՔՈՎԻՏ -19էն,  որպէս փոխհատուցում: Ծրագիրը 

ենթակայ է միջոցներու առկայութեան, ծրագրի ուղեցոյցներու համապատասխան եւ 

պահանջուող դիմումնագրի եւ լրացուցիչ փաստաթուղթերու ներկայացում: 

 
The program will provide approximately 50 reimbursable grants of $7,500 each to qualifying small 

businesses. Source of funds for the program are provided by the City’s annual allocation of Community 

Development Block Grant (CDBG). The Pasadena Community Foundation (PCF) received a federal award 

through the City of Pasadena.   

Ծրագիրը կը տրամադրէ մօտաւորապէս 50 փոխհատուցելի դրամաշնորհ՝ իւրաքանչիւրը  

$7,500.- տոլարի չափով, որակեալ փոքր գործարքի: Ծրագրին համար միջոցները կը  

տրամադրուի CDBG-ի տարեկան յատկացումով: Փասատինա Համայնքի Հիմնադրամը (PCF) 

դաշնային մրցանակ մը ստացաւ Փասատինա քաղաքին միջոցով: 
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Business owners that need assistance completing the program application can get support and guidance 

through The Pasadena Small Business Development Center (SBDC). PCF, with the support of SBDC, will 

conduct a virtual orientation and post it on the Pasadena Community Foundation website prior to the 

opening of the application window. The orientation session will outline the program, the application, and 

needed support documents for fund reimbursement. In addition, the SBDC will host a series of webinars to 

inform applicants and address questions that may arise during the application process. In order to receive 

additional support in completing the application, we encourage applicants to sign up with the SBDC at 

https://pccsbdc.org/newclient/  

Գործարքի սեփականատէրերը, ովքեր ծրագրի դիմումնագիրը լրացնելու օժանդակութեան 

կարիք ունին, կրնան  աջակցութիւն եւ ուղութիւն ստանալ Փասատինայի Փոքր Գործարքի 

Զարգացման Կեդրոնի (SBDC) միջոցով: PCF-ը, SBDC-ի աջակցութեամբ, կ'իրականացնէ 

արեւելում՝ տեսակապի միջոցով եւ կը տեղադրէ զայն Pasadena Community Foundation 

կայքէջին վրայ՝ նախքան յայտին պատուհանի բացումը: Արեւելումի նստաշրջանը կը 

նախանշէ ծրագիրը, դիմումնագիրը եւ ֆոնտի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ 

լրացուցիչ փաստաթուղթերը: SBDC-ն նաեւ պիտի հիւրընկալէ շարք մը դաընթացքներ՝ 

տեղեկացնելու դիմորդներուն եւ ուղղելու հարցերը, որ կրնան յառաջանալ դիմումը 

ներկայացնելու ընթացքին: Յայտը լրացնելու յաւելեալ աջակցութիւն ստանալու համար մենք 

կը քաջալերենք դիմորդներուն գրանցուիլ՝ SBDC- ին https://pccsbdc.org/newclient/  
 

Please carefully review these guidelines as successful applicants must submit complete applications before 

the deadline; provide documentation that they meet the eligibility requirements, terms and conditions; 

explain how the grant monies would be used toward necessary COVID-19 related business expenses; and 

supporting documentation required for reimbursement of eligible expenses. 

Կը  խնդրենք ուշադիր ուսումնասիրել այս ուղեցոյցները, որպէս յաջող դիմորդներ պէտք է 

ներկայացնել ամբողջական յայտերը մինչեւ ժամկէտը, տրամադրել փաստաթուղթեր, որ կը 

համապատասխանեն իրաւասութեան պահանջներուն, պայմաններուն, բացատրել, թէ 

ինչպէս դրամաշնորհին գումարը պիտի օգտագործուի ՔՈՎԻՏ-19-ի հետ կապուած 

անհրաժեշտ գործարքի ծախսերուն համար եւ կը  պահանջուի լրացուցիչ  փաստաթուղթերը 

իրաւասու ծախսերու փոխհատուցման համար:  
 

Grant applications will be available starting January 25th, 2021. The eligibility guidelines below and scoring 

criteria on page 4 will be used to evaluate applications. There is no guarantee that you will be awarded a 

grant.  

Դրամաշնորհի դիմումնագիրները հասանելի կ'ըլլան Յունուար 25, 2021-ին: Դիմումները 

գնահատելու համար կ'օգտագործուի ստորեւ ներկայացուած իրաւասութեան ուղեցոյցները 

եւ 4-րդ էջի գնահատման չափանիշները: Չկայ երաշխիք, որ դուք դրամաշնորհ կը ստանաք: 

https://pccsbdc.org/newclient/
https://pccsbdc.org/newclient/
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Reimbursement Grant Program /Փոխհատուցման 
Դրամաշնորհի Ծրագիր 

Eligible Use of Funds/Ֆոնտերու Իրաւասու Օգտագործումը 
Grant funds will be issued on a reimbursable basis to cover the following costs:  

Դրամաշնորհին գումարները կը տրամադրուին փոխհատուցուող հիմքերով` հետեւեալ 

ծախսերը ծածկելու համար. 
• Utility Payments:  gas, electricity, and/or water business expenses.  An eligible business will need to 

show proof of payment of its utility bill(s). 

AND/OR  

Հանրօգուտ  Ծառայութիւններու Վճարումներ: Կազի, ելեկտրականութեան եւ կամ ջուրի 

ծախսերը: Իրաւասու գործարքը պէտք է ցոյց տայ հանրօգուտ իր վճարումներու վճարման 

ապացոյցը: 

ԵՒ / ԿԱՄ 
 

• Personal Protective Equipment (“PPE”):  PPE to comply with State and/or County guidelines to 

protect staff and members of the public. 

AND/OR  

Անհատական Պաշտպանիչ Սարքաւորումներ (PPE): PPE-ն Պետութեան եւ կամ Շրջանի 

ուղեցոյցներուն համապատասխանելու համար` աշխատակազմին եւ հանրութեան 

անդամներուն պաշտպանելու համար: 

ԵՒ / ԿԱՄ 
 

Rent: place-of-business rent payments  

Վարձակալութիւն: Գործարքի վարձակալութեան վայրի վճարումներ: 
 

The grant can also be used for reimbursement of other day to day operating expenses such as payroll, 

mortgage payments, inventory and other similar expenses. Once all documentation has been verified and 

small business owner submit proof of payments for eligible expenses, PCF will issue checks.  

Դրամաշնորհը կրնայ օգտագործուիլ նաեւ այլ առօրեայ գործառնական ծախսերը 

փոխհատուցելու համար, ինչպիսին են աշխատավարձ,  գրաւի վճարումներ, գոյքագրում եւ 

այլ նմանատիպ ծախսեր: Երբ ամբողջ փաստաթուղթը ստուգուի եւ Փոքր Գործարքի  

սեփականատէրը իրաւասու ծախսերուն համար վճարումներու ապացոյց ներկայացնէ, PCF-ը 

վճարման գիրը կը յանձնէ: 

Ineligible Use of Funds/ Ֆոնտերու Անթոյլատրելի Օգտագործումը 
Funds may not be used to:  

Ֆոնտերը չեն կրնար օգտագործուիլ՝ 

• Reimburse expenses incurred prior to application grant award  
• Փոխհատուցել ծախսերը՝  կատարուած մինչեւ դիմումը դրամաշնորհի մրցանակին 
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• Pay-off non-business debts such as personal credit cards for purchases not associated with the 

business 

• Վճարել ոչ գործարքի պարտքերը, ինչպիսին են անձնական վարկային քարտերը 

գնումներու համար, որոնք կապուած չեն գործին հետ 

• Personal expenses, or support other businesses in which owner may have interest  

• Անձնական ծախսեր կամ աջակցիլ այլ գործարքներու, ուր սեփականատէրը կարող է 

հետաքրքրութիւն ունենալ 

• Direct financing to political activities or paying of taxes and fines.  

• Ուղղակի ֆինանսաւորում քաղաքական գործունէութեանց կամ հարկերու եւ 

տուգանքներու վճարումի: 

Eligibility/ Իրաւասութիւն 
To be eligible to apply for the Small Business COVID-19 Relief Grant Program, a business must meet all of the 

following criteria at time of application submission:  

Փոքր Գործարքի՝ ՔՈՎԻՏ-19ի Օգնութեան Դրամաշնորհի Ծրագրին դիմելու իրաւունք 

ունենալու համար, դիմումը ներկայացնելու պահուն Գործարքը պէտք է համապատասխանէ 

հետեւեալ բոլոր չափանիշներուն,- 
• Business must operate out of street-level store front in the City of Pasadena and is legally operating 

under all local, state and federal laws and current on any and all taxes/fees/license owed to the City 

of Pasadena and does not have a current lawsuit pending against the City of Pasadena.; 

• Գործարքը պէտք է գործէ Փասատինա քաղաք գտնուող փողոցի հարթաչափով 

խանութներու առջեւ եւ օրինականօրէն կը գործէ բոլոր տեղական, նահանգային եւ 

դաշնային օրէնքներու համաձայն եւ ընթացիկ է բոլոր հարկերու, տուրքերու 

վերաբերեալ եւ չունի ներկայիս դատական հարց  ընդդէմ Փասատինա քաղաքին: 

• Have experienced an economic hardship due to the COVID-19 pandemic and can demonstrate at 

least 25% decline in revenues due to COVID-19 between January 1, 2020 and December 31, 2020;  

• Տնտեսական դժուարութիւններու փորձ ունեցած են ՔՈՎԻՏ-19 համաճարակի 

պատճառով եւ կրնան ցոյց տալ եկամուտներու առնուազն 25% անկում ՔՈՎԻՏ-19- ի 

հետեւանքով՝ Յունուար 1, 2020էն մինչեւ Դեկտեմբեր 31, 2020ը: 

• Have a current Pasadena business license;  

• Ունենալ ընթացիկ՝ Փասատինայի գործառնութեան արտօնագիրը:   

• Must be a for-profit micro-enterprise with 5 or fewer employees including the owner(s);  

• Պէտք է ունենալ շահոյթաբեր ձեռնարկութիւն՝ 5 կամ աւելի քիչ աշխատողներ, 

ներառեալ սեփականատէրը (սեփականատէրերը): 

• Applicant must own 51% + majority owner of business;   

• Դիմորդը պէտք է ունենայ  51% + Գործարքի մեծամասնութեան սեփականատէր: 
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• Must not have received past City grant program funds and must disclose receipt federal PPP or EIDL. 

Prior federal funding does not automatically disqualify, however, priority given to those who did not 

receive funding.  

• Պէտք չէ, որ ստացած ըլլայ Քաղաքի դրամաշնորհին ծրագրի նախկին միջոցները եւ 

պէտք է բացայայտել ստացագիր՝ դաշնային PPP-ի կամ EIDL-ի: Նախկին դաշնային 

ֆինանսաւորումը ինքնաբերաբար չի որակազրկէր, սակայն առաջնահերթութիւնը կը  

տրուի անոնց, ովքեր ֆինանսաւորում չեն ստացած: 

• Demonstrate a stable track record of business operations under current ownership; and  

• Ցուցադրել կայուն ուղի արձանագրութիւն գործառնութեան վերաբերեալ ներկայ  

սեփականութեան ներքոյ եւ 

• Provide the dedication and wherewithal to remain open for a period of 12 months after receipt of 

the relief funds.  

• Տրամադրել նուիրումը եւ որեւէ բան՝ բաց մնալու համար 12 ամիս ժամկէտով 

օգնութեան միջոցները ստանալէ ետք:  

  

Ineligible Applicants  

Անթոյլատրելի Դիմորդներ 
• Do not meet the eligibility criteria listed above; 

• Չի բաւարարեր վերը թուարկուած իրաւասութեան չափանիշներուն: 

• Non-profit organizations are not eligible businesses, and will not be considered for funding;  

• Ոչ Շահութաբեր Կազմակերպութիւնները իրաւասու գործարքներ չեն եւ չեն 

դիտարկուիր ֆինանսաւորումի համար: 

• Other ineligible businesses include payday loan businesses, liquor and tobacco stores, pawn shops, 

firearm or other weapons dealers, life insurance companies, adult entertainment, passive real estate 

investments, home-based businesses, national or regional chains; and/or 

• Այլ անվաւեր գործառնութիւնները կը ներառեն  վճարային վարկի գործարք, 

խմիչքներու եւ ծխախոտի խանութներ, գրաւներու խանութներ, հրազէնի կամ զէնքի 

խանութներ, կեանքի ապահովագրութեան ընկերութիւններ, մեծահասակներու 

զուարճանքներ, անշարժ գոյքի ներդրումներ, տնային գործարք, ազգային կամ 

շրջանային ցանցեր: Եւ / կամ 

• Businesses currently in bankruptcy. 

• Ներկայիս գործարարները սնանկութեան մէջ են: 

Priority for Low to Moderate Income/ Ցած եւ Միջին 

Եկամուտի Առաջնահերթութիւն 

Under federal regulations, use of CDBG funds must meet certain national objectives to benefit persons of 

low- and moderate-income (“low-mod”). For the purposes of this program, the applicant will receive 

additional points during application evaluation if the business owner’s current household income is at or 

below 80% of the area median income, adjusted for household size.  
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Համաձայն դաշնային կանոնակարգի՝ CDBG ֆոնտերու օգտագործումը պէտք է 

համապատասխանէ որոշակի ազգային նպատակներու՝ օգուտ քաղելու համար ցած եւ միջին 

եկամուտ ունեցող անձերուն: Այս ծրագրի նպատակներուն համար դիմորդը յաւելեալ նիշ կը 

ստանայ դիմումնագրի արժեւորման ընթացքին, եթէ գործարքի սեփականատիրոջ ներկայիս 

տնային տնտեսութեան եկամուտը կը կազմէ եւ կամ ցած է 80% էն  տարածքի միջին 

եկամուտի, որ ճշգրտուած է ընտանիքի անդամներուն հիման վրայ: 

 

 
 

2020  Ֆինանսական Տարուայ Եկամուտի Սահմաններու Ամփոփում 

 
2020 Ֆինանսական 

Տարուայ  Եկամուտ 

Տարածք 

Միջին 

Եկամուտ 

2020 Ֆինանսական 

Տարուայ Եկամուտի Կարգ 

Ընտանիքին Անդամները 

 
 

 

 

 

 

 

Լոս Անճելոս Շրջան 

 

 

 

 

 

 

$77,300.- 

Չափազանց Ցած (30%) 

Եկամուտի Միաւորներ ($) 

 

Շատ Ցած (50%) Եկամուտի 

Միաւորներ ($) 

 

Ցած (80%) Եկամուտի 

Միաւորներ  ($) 

 

 

 

 

Application/ Դիմումնագիր 
The Small Business COVID-19 Relief Grant Program application requires information about the small business, 

the number of employees in the business, location of the business, amount of time in business, how funds 

will be used, and other relevant information.  A link to the applications will be available on the Pasadena 

Community Foundation website, which will be linked on the City of Pasadena’s website. 

Փոքր Գործարք ՔՈՎԻՏ-19ի Օգնութեան Դրամաշնորհին Ծրագրի դիմումնագիրը կը  

պահանջէ տեղեկատուութիւն փոքր գործարքի, գործարքին մէջ աշխատողներու թիւի, 

գործարքին գտնուած վայրը,  աշխատանքային ժամերը, գումարի օգտագործման եւ այլ 

համապատասխան տեղեկատուութեան մասին: Դիմումնագրի յղումը հասանելի կ'ըլլայ 

Pasadena Community Foundation կայքէջին վրայ, City of Pasadena- կայքէջի յղումով: 
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Application Period /Դիմելու Ժամանակաշրջան 
Grant applications will be accepted from January 25th- February 12th  

Դրամաշնորհի դիմումնագիրները կ'ընդունուին Յունուար 25էն - Փետրուար 12, 2021: 

Application/Documentation Requirements  

Դիմումնագիր / Փաստաթուղթերու Պահանջներ 
The following documents must be submitted for consideration of a grant request:  

Դրամաշնորհի դիմումնագիրը քննելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւեալ 

փաստաթուղթերը: 

• Complete grant application; / Ամբողջական դրամաշնորհի դիմումնագիրը 

• Proof of income for all adults living in the business owner’s household. /Եկամուտի ապացոյց՝ 

գործարարի սեփականատիրոջ տան մէջ ապրող բոլոր տնեցիներուն համար: 

• Business federal tax returns for the prior two years/ Գործարքի  դաշնային հարկային 

յայտարարագիրերը՝ նախորդ երկու տարիներու համար 

• Business payroll reports for the past 3 months/ Գործարքի աշխատավարձի 

հաշուետուութիւնները՝ վերջին 3 ամիսներու ընթացքում 

• Monthly income statements for 2020. / Ամսական  եկամուտներու՝ 2020ի  

յայտարարությիւնները 

• Copy of business owner’s government-issued photo identification. /Կառավարութեան կողմէ 

տրուած  գործարար  սեփականատիրոջ ինքնութեան հաստատում - լուսանկարի պատճէնը: 

• Copy of organizational document (e.g. fictitious business statement, articles of incorporation) 

/Կազմակերպական փաստաթուղթի պատճէն (օրինակ   fictitious գործարքի 

յայտարարութիւն, յօդուածներ հիմնադրութեան) 
• A DUNS number (To get or look up your business here: https://www.dnb.com/duns-number.html)  

/DUNS-ի թիւը (գործարքը գտնելու կամ փնտռելու համար այցելել՝  https://www.dnb.com/duns-

number.html) 

Grant Review and Approval Process/ Դրամաշնորհի 

Վերանայում ու Հաստատումի  Գործընթաց 
The application and documents will be reviewed by PCF to determine application completeness.  If PCF 

determines that additional information or supporting documents are needed to review an application the 

application will be deemed incomplete and the applicant will be notified.  

Դիմումնագիրը եւ փաստաթուղթերը կը քննարկուին PCF-ի կողմէ` դիմումի  

ամբողջականութիւնը որոշելու համար: Եթէ PCF-ը որոշէ, որ յաւելեալ կամ հիմնաւորող 

փաստաթուղթեր անհրաժեշտ են դիմումը դիտարկելու համար, դիմումը կը դառնայ թերի, եւ 

դիմողին կը տեղեկացուի: 

https://www.dnb.com/duns-number.html
https://www.dnb.com/duns-number.html
https://www.dnb.com/duns-number.html
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Scoring Guide/ Վաստակելու ուղեցոյց 
Please note, that even a business that meets these criteria is not guaranteed to receive a grant due to 

funding constraints of this program.  

Կը խնդրենք նկատի ունենալ, որ նոյնիսկ այս չափանիշներուն համապատասխան գործարքը 

երաշխաւորուած չէ դրամաշնորհը ստանալ այս ծրագրի ֆինանսաւորման 

սահմանափակումներու պատճառով: 

 
The scoring system will be designed to encourage reliable scoring of applications.  

Վաստակման  համակարգը նախատեսուած կ'ըլլայ խրախուսել ծրագիրներու յուսալի 

գնահատումը: Իւրաքանչիւր դիմում նիշեր պիտի ստանայ հետեւալներէն՝ իււրաքանչիւրի 

համար. 
o Continuous business in the city of Pasadena for min. 5 years – 10 points 

o Շարունակական գործարք Փասատինա քաղաքին մէջ՝ նուազագոյնը 5 տարի - 10 նիշ 

o Business owner’s annual household income does not exceed 80% Average Median Income (AMI) – 8 

points  

o Գործարքի սեփականատիրոջ տնեցիներուն տարեկան եկամուտը չի գերազանցէր 

80% Միջին Եկամուտը - 8 նիշ 

o Business located in a CDBG-eligible census tract block group - 5 points 

o Գործարք, որ տեղակայուած է CDBG-ի իրաւասու մարդահամարի  խմբակին - 5 նիշ 

o Each full-time employee including owner – 1 point each 

o Իւրաքանչիւր լիաժամ դրոյքով աշխատող՝ ներառեալ սեփականատէրը, 

իւրաքանչիւրը 1 նիշ 

o Each employee who lives in Pasadena including owner – 1 point each 

o Իւրաքանչիւր աշխատող, որ կը բնակի Փասատինայի մէջ ներառեալ 

սեփականատէրը՝ իւրաքանչիւրը 1 նիշ  

 

o 1st Tier Tie-Breaker – Business owners with the lowest total household income  

o Առաջին մակարդակ- Գործարքի սեփականատէրերը, որոնք ունին տնեցիներու 

ընդհանուր նուազագոյն եկամուտը 

o 2nd Tier Tie-Breaker- Determined by lottery, with first round limited to applicants who have not 

received federal funding.  

o 2-րդ մակարդակ- Կ'որոշուի վիճակաձքութեամբ՝ առաջին փուլով կը 

սահմանափակուին այն դիմորդներուն, ովքեր դաշնային ֆինանսաւորում չեն 

ստացած: 

Top scoring applications will be recommended for approval. Each applicant will be notified in writing whether 
their application has been selected for a grant award or denied, pending verification of documents. Decisions 
will be made within 10 days of closing of application.  

Լաւագոյն նիշեր վաստակող դիմումներուն խորհուրդ կը տրուի հաստատումի համար: 

Իւրաքանչիւր դիմորդի գրաւոր կը տեղեկացուի`թէ իրենց դիմումը ընտրուած  է 

դրամաշնորհի համար կամ մերժուած է, մինչեւ փաստաթուղթերու ստուգումը: Որոշումները 

կը կայացուին դիմումը փակելէ յետոյ 10 օրերու ընթացքին: 
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The following documents will be required as a part of the grant agreement before official approval that the 

owner is accepted into the grant program.  

Հետեւեալ փաստաթուղթերը կը պահանջուին, որպէս դրամաշնորհի պայմանագրի մէկ մաս, 

նախքան սեփականատէրին դրամաշնորհի ծրագիրը ընդունուելու պաշտօնական 

հաստատումը: 

• Program grant agreement /Ծրագրի դրամաշնորհի պայմանագիր 

• IRS W-9 form/ Ներքին եկամուտներու հարկ W-9- կերպընկալ 

• Verification of business license/  Ստուգում ՝ գործարքին արտօնագիրը  

Contact Information /Կապի Տեղեկութիւն  
For questions or additional information regarding the Small Business COVID-19 Relief Grant Program, please 
contact Pasadena Community Foundation Program Officers Kate Clavijo at (626) 796-2097 x7  
kclavijo@pasadenacf.org and Mike deHilster at (626)796-2097 x5 mdehilster@pasadenacf.org 

 

Փոքր Գործարք՝ ՔՈՎԻՏ-19ի Օգնութիւն Դրամաշնորհի Ծրագրի վերաբերեալ հարցերու կամ 

յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք դիմել Փասատինա Համայնքի Հիմնադրամի 

ծրագրի պատասխանատուներ՝ Գէյթ Գլավիժոյին (626) 796-2097 x7 kclavijo@pasadenacf.org  

եւ Մայք  Տէ Հիլսթէրին (626)796-2097 x5 mdehilster@pasadenacf.org 
 

For assistance in completing the Small Business COVID-19 Relief Grant or to set up a one-on-one consultation 

(at no cost), please contact the SBDC. Donald J. Loewel, Director, Pasadena SBDC (626) 585-3106    

dxloewel@pasadena.edu 

Փոքր Գործարք՝ ՔՈՎԻՏ-19ի Օգնութիւն Դրամաշնորհը լրացնելու համար կամ անհատական 

խորհրդատուութիւն կարգաւորելու համար (առանց ծախսերու) հաճեցէք դիմել SBDCի 

տնօրէն՝ Տոնալտ Ժ. Լօուէլին Փասատինա SBDC (626) 585-3106 dxloewel@pasadena.edu 

mailto:kclavijo@pasadenacf.org
mailto:mdehilster@pasadenacf.org
mailto:kclavijo@pasadenacf.org
mailto:dxloewel@pasadena.edu
mailto:dxloewel@pasadena.edu

