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ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 21 ਮਈ, 2021 

ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਈਟੀ ਤੱਕ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹ।ੈ 877-508-8364 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਫੇਰ “ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਜ ੋਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ� ਸਪੇਿਨਸ਼ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਰਟੇਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ 

ਸਵਾਲ 1: ਕੀ ਤੁਸ� "ਸਮਾਿਜਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵ�ਝੇ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਪਸ਼ੂ" ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਅਿਜਹੇ 

ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? 

•  “ਸ਼ਬਦ "ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ' 

ਤੇ ਵ�ਝੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਣੋ ਵਜ� 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਜ� ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਣੋਾ ਿਪਆ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ 1990 (7 U.S.C. 2279(a)) ਦੇ ਖੁਰਾਕ, 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2501 (a) ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝ ੇਸਮੂਹ� ਦੇ 

ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ: 

o ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ; 

o ਏਸ਼ੀਅਨ; 

o ਕਾਲੇ ਜ� ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ; 

o ਹਵਾਈ ਜ� ਹਰੋ ਪ�ਸ਼�ਤ ਦਵੀਪ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ 
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o ਿਹਸਪਿੈਨਕਸ ਜ� ਲੈਟੀਨ� ਸ। 

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਵਧੀਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। 

•  FSA ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਫਾਰਮ AD-2047 ਰਾਹ� ਸਵ-ੈ

ਇੱਛਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਸਵ-ੈਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ� 'ਤੇ, 

ਹਰੇਕ ਨੰੂ FSA ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਜ� ਨਸਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਵੋਗੇੀ। 

ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਯੋਗ ਹਨ? 

• ਹ�, ਜੇ ਕਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ (ਿਨ�ਜੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਸਿਹ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜ� ਇਕਾਈ ਦਾ ਮ�ਬਰ) ਧਾਰਾ 2501 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ 

ਸਵਾਲ 3: ਮ� ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮ�ਟ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਪਗਫੋਰਡ, ਕੀਪਸੀਗਲ) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 

ਮੈਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਮ� ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹ�?  

• ਹ�, ਜੇਕਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ। (ਹਠੇ� “ਯੋਗ ਕਰਜ਼”ੇ ਦੇਖੋ।) 

ਸਵਾਲ 4: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਜ� ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਮ� ਖੇਤ (ਫਾਰਮ) ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਮ� ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ। ਕੀ ਮ� ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹ�? 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਮ� ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਧਾਰਾ 1005 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹ,ੋ ਹਾਲ�ਿਕ 

ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 1006 ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

USDA ਸਾਬਕਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਉਦ� ਹੀ 

ਉਸਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ 

ਸਵਾਲ 5: ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਿਕਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? 

• ਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

1. FSA ਦੁਆਰਾ ਖਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹਲੂਤ ਕਰਜ਼,ੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਜ਼,ੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਰਜ਼,ੇ ਖੇਤ ਮਲਕੀਅਤੀ ਕਰਜ਼,ੇ ਚਾਰਾਗਾਹ 

ਕਰਜ਼,ੇ ਿਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਜ਼,ੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ੇ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ (ਯੂਥ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ੇਸਮੇਤ ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ; ਿਸੱਧੇ ਗੈਰ-ਪ�ਗੋਰਾਮ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੁੱ ਡ ਿਟੰਬਰ ਕਰਜ਼ ੇਿਜੱਥੇ 

ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਿਚਤ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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2. FSA ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ ੇਅਤੇ ਜੋ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੇਤ ਮਲਕੀਅਤੀ 

ਕਰਜ਼,ੇ ਖੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਦੋਵ� ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤ� ਿਪਛੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ੇਯਗੋ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ ੇਜੋ ਆਫ਼ਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਜ� 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 6: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਮਲਕੀਅਤ ਡਾਉਨ ਪੇਮ�ਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਮ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 5% ਡਾਉਨ ਪੇਮ�ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

FSA ਨ�  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 45% ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨ�  ਬਾਕੀ ਦਾ 50% ਕਰਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ 

ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ARPA ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ? 

• FSA ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨ�ਸ ਕੀਤੇ 50% ਿਹੱਸਾ ਤ� ਹੀ ਯੋਗ ਹਵੋੇਗਾ 

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ FSA ਖੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਹ।ੈ FSA ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ FSA ਨਾਲ ਸੰਯਕੁਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ 

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ 7: ਕੀ ਸਾਰ ੇUSDA ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ? 

• ਨਹ�। ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ, FSA ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ USDA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜ� ਹਰੋ ਗੈਰ-USDA 

ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ੇ ਯਗੋ ਨਹ� ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 8: ਕੀ ਿਕਸੇ ਫਾਰਮ ਕ�ੈਿਡਟ ਇੰਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਬ�ਕ ਤ� ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹ?ੈ 

• ਨਹ�। ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ�, ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਿਨਅਨ� ਜ� ਫਾਰਮ ਕ�ਿੈਡਟ ਇੰਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨ� ਤ� ਕਰਜ਼ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

FSA ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 9: ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ FSA ਿਸੱਧਾ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਜ� ਖੇਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ 

ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ? 

• ਨਹ�। ਿਸਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜ� ਅਡਵ�ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਸਵਾਲ 10: ਮ� ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ� ਬਾਰੇ USDA ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਹ�? 

• ਯੋਗ ਿਸੱਧੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ARPA ਦੇ ਭੁਗਾਤਾਨ� ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਫੰਡਸ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਨੰੂ ਦੇਖ।ੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 

ਨ� ਿਟਸ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰੇਗਾ, 

ਿਜਨ� � ਕਲੋ ਹਣੁ ਕੋਲੇਟਰਲ ਜ� ਸਿਕ�ਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਹਲ� ਆਫਸੈਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨ� ਿਟਸ 120 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹਵੋੇਗਾ। 
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ਸਵਾਲ 11: ਯੋਗ ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ? 

• ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

o ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਵਰੇਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 

o FSA ਸਾਰੇ ਯਗੋ ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮ FSA-2601) ਮੇਲ 

ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ, ਭੁਗਤਾਨ ਗਣਨਾਵ�, ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਜਮ�� ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੇ ਅਹਦੇੁ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ FSA 

ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ� ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, FSA ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ 

ਟ�ਪਲੇਟ farmers.gov/AmericanRescuePlan ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਵਾਲ 12: ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ FSA ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ� ਨਹ�, ਆਪਣ ੇ

ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਪਡੇਟ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜ� ਤ� ਇੱਕ 

USDA ਫਾਰਮ AD-2047 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਆਪਣ ੇਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ 

ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣ ੇਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਵੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 13: ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਕੰਨ� ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗਾ(ਗੀ)? 

• ਕ�ਗਰਸ ਨ�  ਯਗੋ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ 120% ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹ ੈ

ਿਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਕੀ ਬਕਾਇਆ ਹ।ੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਤ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ FSA ਤ� ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾ ਦੇ 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਗੁਤਾਨ 

ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ FSA ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹ,ੈ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰੇਵੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 14: ਜੇਕਰ ਓਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮ FSA-2601) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਡਟੇਾ ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ 

ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ FSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ� 

ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਤ� ਇੱਕ ਨਵ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਿਹਮਤੀ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਪੀਲ 

ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਵਾਲ 15: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ? 

• ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ, 120% ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰ ੇਯੋਗ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

https://www.farmers.gov/node/29158
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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ਸਵਾਲ 16: ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ� ਿਟਸ ਕਦ� ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ?ੇ 

• FSA 24 ਮਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੇਲ ਕਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੇ ਸਭ ਤ� ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਖਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, FSA ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣ ੇ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਿਸੱਧ ੇਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੱਧ-ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।  

ਸਵਾਲ 17: ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਕਰਣ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ/ਜ� ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� 

ਧਾਰਨਅਿਧਕਾਰ (ਿਲਅਨ) ਕਦ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

• FSA ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਨ� � ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਲਈ ਧਾਰਨਅਿਧਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧ ੇਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਮ 

ਪੇ-ਆਫ਼ (ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ) ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 18: ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ FSA ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਹੈ? 

• ਜੇ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� FSA ਇੱਕ ਿਰਮਾਇੰਡਰ ਪੱਤਰ ਭਜੇਗੇਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਗੇਾ ਜ� ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਈਲ' ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 60 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� FSA ਉਹਨ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਿਰਮਾਇੰਡਰ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇਗਾ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਯੋਗ 

ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ FSA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤਦ� ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ ੇFSA ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ ਸਮ� 

ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਇਸਦੀ ਘਸੋ਼ਣਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਸੂਚਨਾ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 

ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਸਵਾਲ 

ਸਵਾਲ 19: ਕੀ USDA ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

• ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈੋ ਫੀਸ ਨਹ� ਹ।ੈ FSA ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ 

ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ USDA ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ USDA ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ARP ਦੀ ਧਾਰਾ 1006 ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰਤੋ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। USDA ਇਹਨ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਦਆਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਘੋਟਾਲੇ 

ਵ�ਗ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ USDA ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰ।ੋ 

ਸਵਾਲ 20: ਮ� ਅਿਜਹੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹ� ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਮ� ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ� 

ਨਸਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਨਾਿਮਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
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• ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ਿਜਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� USDA ਫਾਰਮ AD-2047 ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ 

o ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 

o AD-2047 ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰ,ੋ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA 

ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਮੇਲ ਜ� ਿਡਲੀਵਰ ਕਰੋ। 

ਸਵਾਲ 21: ਕੀ ਉਨ� � ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਵ�ਝੇ ਨਹ� ਹਨ? 

• ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਵਾਲ 1 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

FSA ਉਪਲੱਬਧ ਕਈ ਹਰੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ, ਿਡਜਾਸਟਰ ਸੈ�ਟ-ਅਸਾਈਡ ਅਤੇ 

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਲੋਨ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਸਵਾਲ 22: ਮ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ�  ਹਨ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

• FSA ਿਸੱਧੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ, USDA ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਕਈੋ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਭੁਗਤਾਨ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਖੇਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹਲੂਤ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ, USDA ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਕਈੋ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• FSA ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰ ੇਿਨਯਮਤ ਿਨਯਤ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ� 

ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਪ�ਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। USDA ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ 

ਲਚੀਲਾ ਹਣੋ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਉਪਲੱਬਧ ਲਚਕਤਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 23: ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤ� ਲੰਘ ਿਗਆ (ਡੀਿਲੰਕੁਏਟਂ) ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 

ਪਿਹਲ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਜ� ਿਲਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ 

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ 

• FSA ਨ�  ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਧੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪ�ਤੀਕਲੂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਹ।ੈ FSA ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਤ� ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ ਜ ੇ ਤੁਸ� 

ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਜ� ਿਲਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵ� ਦਾ 

ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤ� ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਤ� ਜੋ FSA ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਹ 

ਦਖਲ ਦੇ ਸਕ।ੇ 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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ਸਵਾਲ 24: ਕੀ USDA ਨੰੂ ਇਹ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ�? 

• ਯੂ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹਵੋੇਗੀ। FSA ਕਰਜ਼ ੇ

ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦ� ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਜਦ� ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ� ਹ।ੈ 

ਸਵਾਲ 25: ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭਗੁਤਾਨ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾ�ਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕ� ਨਹ� ਹਨ? 

• ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, USDA ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ 

ਰੂਪ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਸੱਧੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀਆ ਂਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਿਵੱਚ� 

ਲਗਭਗ 85% ਕਲੋ ਿਸੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹ।ੈ 

ਸਵਾਲ 26: ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਉਦ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 

ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ? 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ 27: ARPA ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤਕਰਤੇ ਭਿਵੱਖੀ FSA ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? 

• ਹ�। FSA ਆਪਣ ੇਕਰਜ਼ ੇਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ 

ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਉਨ� � ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 28: ਕੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ� ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਸਮਾਿਜਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵ�ਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ FSA ਦੁਆਰਾ 

ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜ� ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ (90% ਜ� 95%) ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ? 

• ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਵਾਲ 29: ਉਨ� � ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ� ਬਲੋਦੇ ਹਨ? 

• ਕਰਜ਼ਦਾਰ 877-508-8364 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਰੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ� 

ਸਪੇਿਨਸ਼ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਈੋ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਵੋ,ੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁਣ ੋਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ 

ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਰਾਹ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਭਿਵੱਖੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ farmers.gov/americanrescueplan ਤੇ GovDelivery ਅਤੇ ਪ�ਸੈ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

https://www.farmers.gov/americanrescueplan


8 
 

ਸਵਾਲ 30: ਿਕ�ਿਕ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ FSA ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਜਨਸ�ਖਕੀ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਇਸ ਲਈ FSA ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ARPA ਲਈ ਯੋਗ ਹ?ੈ 

• FSA ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ (ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ) 

ਿਵੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 

ਲਈ FSA ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ USDA ਫਾਰਮ AD-2047 ਜਮ�� 

ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ FSA ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਮਈ 2021 ਿਵੱਚ, FSA ਨ�  

ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ, ਿਜਨ� � ਦੀ FSA ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝ ੇਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਿੇਜਆ ਹ।ੈ ਉਨ� � ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਨ� � ਦੀ ਨਸਲ ਜ� ਜਾਤੀ ਨੰੂ FSA ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਅਿਗਆਤ ਵਜ� ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

FSA ਗਾਹਕ ਇੱਕ AD-2047 ਨੰੂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਵਾਲ 31: ARPA FSA ਭੁਗਤਾਨ ਿਸਰਫ ਉਨ� � FSA ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਿਕ� ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵ�ਝੇ ਹਨ? 

• ਕ�ਗਰਸ ਨ�  ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ 1990 ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਬਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2501 (a) ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ� � ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ, 

USDA ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਤ, ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨ ਿਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਤਰ�� ਸਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹ।ੈ 

 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
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