2021 ਦਾ ਅਮੇਰੀਕਨ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ

(American Rescue Plan Act of 2021)
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: ਅਪ�ੈਲ 9, 2021
ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ
ਸਵਾਲ 1: USDA ਸਮਾਿਜਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵ�ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

A. ਅਮੇਰੀਕਨ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ (The American Rescue Plan Act) 1990 ਦੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀ, ਸੰ ਰਖਣ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ
(Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990) ਦੀ ਧਾਰਾ 2501 ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਵ�ਝੇ
ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ
ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਕਾਲੇ , ਅਮੇਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ (ਨ�ਿਟਵ), ਿਹਸਪੈਿਨਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ,
ਅਤੇ ਹਵਾਈ/ਪੈਸੀਿਫਕ ਦੀਪ ਵਾਸੀ। ਧਾਰਾ 2501 ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਜਦ� ਿਕ ਕੁਝ ਔਰਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਜਾਤੀ ਜ�
ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਲੰਗ ਕ�ਗਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨਹ� ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਮ� ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦਾਵੇਦਾਰ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ, ਿਪਗਫੋਰਡ, ਕੀਪਸੀਗਲ, ਗਾਰਸੀਆ),
ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮ� ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹ�?

A. ਹ�, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1, 2021 ਤੱ ਕ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। (ਹੇਠ� “ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ” ਦੇਖ)ੋ
ਸਵਾਲ 3: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਲੋ ਨ ਸੀ ਪਰ ਮ� ਖੇਤ (ਫਾਰਮ) ਗੁਆ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ�
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ। ਕੀ ਮ� ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹ�?
A. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮ� ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਧਾਰਾ 1005 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ, ਹਾਲ�ਿਕ
ਤੁਸ� ਅਮੇਰੀਕਨ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 1006 ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

USDA ਸਾਬਕਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ�ੀਯਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਦ� ਹੀ
ਉਸਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਵਾਲ 4: ਅਮੇਰੀਕਨ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਿਕਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ?
A. ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰ ਰਖਣ| FSA | NRCS | RMA | ਵਪਾਰਕ ਕ�ਦਰ

•

FSA ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਕਰਜ਼ਾ, ਿਸੱ ਧੀ ਖੇਤ ਮਲਕੀਅਤੀਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤ ਸੰ ਚਾਲਨਕਰਜ਼ਾ (ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋ
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ,ਸੰ ਰਖਣ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਿਮੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਿਸੱ ਧੇ
ਕਰਜ਼ੇ; ਅਤੇ

•

FSA ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤ ਮਲਕੀਅਤੀ
ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤ ਸੰ ਚਾਲਨਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰ ਰਖਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋਵ� ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤ� ਿਪਛੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਆਫ਼ਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਜ�
ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰ ਦਰਿਭਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 5: ਕੀ ਸਾਰੇ USDA ਿਸੱ ਧੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋ ਨ ਅਤੇਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ?
A. ਨਹ� ਿਦਹਾਤੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ, FSA ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਜੁੜਕ
ੇ ਰਜ਼ੇ ਜ� ਗੈਰUSDA ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।
ਸਵਾਲ 6: ਕੀ ਫਾਰਮ ਕ�ੈਿਡਟ ਇੰਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਬ�ਕ ਤ� ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ?
A. ਨਹ�। ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ�, ਕ�ੈਿਡਟ ਯੁਿਨਆਨ� ਜ� ਫਾਰਮ ਕ�ੈਿਡਟ ਇੰ ਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨ� ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
FSA ਗਾਰੰ ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।
ਸਵਾਲ 7: ਕੀ ਜਨਵਰੀ 1, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੇਰਾ FSA ਡਾਇਰੈਕਟ,ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਜ� ਫਾਰਮ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਸਹੂਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ?
A. ਨਹ�, ਿਸਰਫ ਜਨਵਰੀ 1, 2021 ਤੱ ਕ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜ� ਅਡਵ�ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਵਾਲ 8: ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
A.

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� FSA ਤੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਸ�ਖਕੀ ਔਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਜ� ਤ� AD-2047 ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਜਾਤੀ
ਅਤੇ ਨਸਲ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ 9: ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰ ਨ�ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗਾ(ਗੀ)?
A. ਕ�ਗਰੇਸ ਨ� ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ 120% ਤੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ1
ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ

FSA ਤ� ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅੰ ਿਤਮ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ 10: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਹੁ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤ�?
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰ ਰਖਣ| FSA | NRCS | RMA | ਵਪਾਰਕ ਕ�ਦਰ

A. ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ, 120% ਤੱ ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 11: ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
A. FSA ਇਸ ਸਮ� ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ
ਤ� ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ
ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਿਸੱ ਧੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ FSA ਤ� ਇੱ ਕ
ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ farmers.gov/AmericanRescuePlan ਤੇ
ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 12: ਕੀ USDA ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
A. ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਹੈ। FSA ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਵਾਲ�ਦੇ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ USDA ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। USDA
ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ARP ਦੀ ਧਾਰਾ 1006 ਿਵੱ ਚ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ
'ਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। USDA ਇਹਨ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਿਦਆਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਘੋਟਾਲੇ ਵ�ਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ USDA ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।
ਸਵਾਲ 13: ਮ� ਅਿਜਹੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹ� ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਮ� ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ� ਨਸਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾਿਮਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
A. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਹਨਿਜਨ�� ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਮ� USDA ਫਾਰਮ AD-2047 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

•

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

•

AD-2047 ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA
ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਜ� ਿਡਲੀਵਰ ਕਰੋ।

ਸਵਾਲ 14: ਕੀ ਉਨ�� ਕਰਜ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਨਹ� ਹਨ?
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A. ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਵਾਲ1 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ। FSA ਉਪਲੱਬਧਕਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ, ਿਡਜਾਸਟਰ ਸੈ�ਟਅਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਲੋ ਨ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ
ਹ�।
ਸਵਾਲ 15: ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦਾ ਦੇਅ (ਡਯੂ) ਸਮ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
A. FSA ਿਸੱ ਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ�
ਲਈ COVID-ਸਬੰ ਧਤ ਿਡਜਾਸਟਰ ਸੈ�ਟ-ਅਸਾਈਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
FSA ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱ ਕਕਰਜ਼ਾ
ਸੀ। USDA ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱ ਕ,
ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਂ ) ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲ�
ਸਵਾਲ 16: ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤ� ਲੰਘ ਿਗਆ (ਡੀਿਲੰਕੁਏਟ
ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ� ਿਲਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਮ� ਕੀ ਕਰ�?
A. FSA ਨ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਧੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਤੀਕੂਲ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। FSA ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵ� ਤ� ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨ� ਪਿਹਲ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ� ਿਲਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਿਕ FSA ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਸਕੇ
ਅਤੇਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ 17: ਕੀ USDA ਨੂੰ ਇਹ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ�?
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A. ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। FSA ਕਰਜ਼ੇ
ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕ� ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦ� ਤਸਦੀਕ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ� ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ।

ਸਭ ਤ� ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ farmers.gov/AmericasnRescuePlan ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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