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ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ� 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, 27
ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, USDA ਨ� ਫਾਰਮ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਿਵਧਾ ਲੋ ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਬੰਿਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਲੋ ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਖੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ

ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮ� ਤ�, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ FSA ਤ� "ਨ�ਿਟਸ ਆਫ਼ ਇੰ ਟ�ਟ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ" ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ�

ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨ� ਸੂਚਨਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਜਦ� ਿਕ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ

ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ, FSA ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋ ਨ� 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਜ� ਪੂਰਵ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਨਹ�
ਲਵੇਗਾ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟ ਨ� ਉਸ ਸਮ� USDA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋ ਨ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�

ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋ ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ�
ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਕ�ਗਰਸ ਨ� ਮਾਨਕੀਿਕ�ਤ
ਲੋ ਨ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱ ਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਨ�ਿਟਸ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ
ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ�

ਲਈ ਪੂਰਵ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਸੈਕਟਰੀ ਿਵਲਸੈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਿਵੱ ਚ, FSA ਇਹਨ� ਨ�ਿਟਸ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਲਬਧ ਲੋ ਨ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪੱ ਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਸੱ ਧੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲੋ ਨ
ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਦ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲੋ ਨ
ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FSA ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ
ਹ� ਜੋ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਖੇਤੀ ਜ� ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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