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ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵ�ਝ ੇਉਤਪਾਦਕ� 

ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 1005 ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਿਜਸਦਾ FSA ਨਾਲ ਯਗੋਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ (ਸੇਵਾ) ਏਜੰਸੀ (FSA) ਦੇ ਿਸੱਧ ੇ ਅਤੇ 
ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਰਜ਼ ੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਕਰਜ਼ ੇ ਲਈ 1
ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ, ਕਰਜ਼ ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 120% ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ USDA ਵਾਸਤੇ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆ ਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜ� ਵਧਰੇ ੇ ਹਨ:
ਕਾਲਾ/ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ, ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ,
ਿਹਸਪਿੈਨਕ/ਲੈਟੀਨ� , ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜ� ਪ�ਸ਼�ਤ ਦਵੀਪ ਦਾ ਰਿਹਣ 
ਵਾਲਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ 
ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 1990 ਦੇ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਰਖਣ 
ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2501 ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

120% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਪਰੂੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਂਪ�ਤੀ 100% ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ
ਅਤੇ 20% ਿਹੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆ ਂਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਹਰੋ ਫੀਸ� ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹ।ੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਪਰੂੀ ਅਦਾਇਗੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਗ ਿਕਵ� ਲੈਣਾ ਹ ੈ

ਯੋਗ ਿਸੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 24 ਮਈ ਦੇ ਹਫਤੇ ਤ� ਸੁ਼ਰ ੂ ਕਰਿਦਆ,ਂ
ਿਨਰੰਤਰਤ ਮੇਲ ਿਵੱਚ FSA ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰ ੂ
ਕਰਨਗੇ। ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 120 ਿਦਨ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਂ

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ 
ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ FSA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। FSA ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੂੰ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨਗੇ। USDA ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆ 
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ, 
ਕਾਨੂਨੰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯਜੋਨਾ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ 
ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਰੇਵ ੇਹਰਕੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ FSA 

ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਵ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

ਜ ੇਤੁਸ� FSA ਤੇ ਫਾਈਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣ ੇਜਨਸ�ਖਕੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਨਹ� ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇ
ਿਕਸੇ ਅਪਡੇਟ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਜ� ਤ� 

USDA ਫਾਰਮ AD-2047 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ� ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 
ਨਾਲ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

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


2 USDA ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣੇ
ਮਈ 24 ਦੇ ਹਫਤੇ ਤ� ਲੈਕੇ 

ਜੂਨ ਤੱਕ

ਬਹੁਤ ੇਯੋਗ ਿਸੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ FSA ਤ� ਇੱਕ ਪੱਤਰ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ FSA ਦੇ 
ਉਨ� � ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ 
ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ� � 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ 
'ਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂ
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 120 ਿਦਨ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮੱਧ ਤੱਕ 

ਜੇ ਤੁਸ� FSA ਤੇ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਜਨਸ�ਖਕੀ ਅਹੁਦ ੇਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ 
ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਿਕਸ ੇ
ਅਪਡਟੇ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ 
ਤ� ਤੁਸ� ਜ� ਤ� USDA ਫਾਰਮ AD-2047 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ 
ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ 
ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਫਰ 
ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ� � 
ਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜੋ ਉਸ 
ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸ� 
FSA ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, 
ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ FSA 
ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ 
ਹੱਥੀ ਵੀ ਸ�ਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੋਗ ਿਸੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ 
ਉਨ� � ਦ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ� 
ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

FSA ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ� ਤੇ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ 
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਿਸੱਧਾ 
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ 
ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਿਸੱਧੇ ਜਮ�� ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ ਯੋਗ 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗ,ੇ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� 
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਸ� 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਿਕਸ ੇਯੋਗ ਿਸੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ 
ਨਹ� ਿਮਿਲਆ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਆੁਰਾ FSA ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਹਫਤੇ ਤ� ਵੱਧ 
ਸਮ� ਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਸਵੇਾ 
ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Farmers.gov/AmericanRescuePlan 

ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ

ਯੋਗ ਕਰਜ਼ ੇਉਹ ਹਨ:

• ਜੋ FSA ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ

ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਕਰਜ਼,ੇ ਿਸੱਧਾ ਫਾਰਮ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਜ਼,ੇ ਛੋਟੇ

(ਮਾਈਕਰ)ੋ ਕਰਜ਼ ੇਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਯੂਥ) ਕਰਜ਼,ੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਰਜ਼,ੇ

ਸੰਰਖਣ ਕਰਜ਼ ੇ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ

ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ

• FSA ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ

ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਜ਼,ੇ ਫਾਰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ੇ

ਅਤੇ ਸੰਰਖਣ ਕਰਜ਼ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋਨ�  ਸਮ� ਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹਏੋ ਕਰਜ਼ ੇਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ੇਯੋਗ ਹਨ।

ਇਨ� � ਿਕਸਮ� ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ ੇਜੋ ਔਫਸੈਟ ਜ� ਇਕੱਤਰਤਾ 

ਲਈ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ ੇਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਕਰਜ਼ ੇਸਮੇਤ ਕਝੁ USDA

ਕਰਜ਼ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ�,

ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ� ਜ� ਫਾਰਮ ਕ�ਿੈਡਟ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ੇ ਿਜਨ� � 

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

ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ

ਉਧਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ 
ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ ਕਰਜ਼ੇ ਤ� ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਨਸਲੀ 

ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ�ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ� 

ਿਵੱ ਚ ਿਵਤਕਰ ੇਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ� ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਤੋ� ਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਤੇ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹ:ੈ

Farmers.gov/AmericanRescuePlan. 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਸਾਡਾ ਕਾਲ

ਸ�ਟਰ 877-508-8364 ਤੇ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ 

https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/AD2047-01192021.pdf
http://farmers.gov/AmericanRescuePlan
https://www.farmers.gov/americanrescueplan
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