โครงการบรรเทาทุกข์ เหตุฉุกเฉิน(ERP)

ความช่ วยเหลือในการฟื ้ นตัวจากเหตุภัยพิบัติสําหรั บผู้ผลิตสินค้ าโภคภัณฑ์ และพืชผลพิเ
ศษ
ความเป็ นมา

คุณสมบัติท่ ตี รงตามเกณฑ์ – ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 ประธานาธิบดีไบเดน
ได้ ลงนามในกฎหมายการขยายเวลาในการให้ เงินทุนของรัฐบาลและกา
รให้ ความช่วยเหลือสําหรับเหตุฉกุ เฉิน (P.L. 117-43)
ซึ่งประกอบด้ วยเงินทุนจํานวน 1 หมื่นล้ านดอลลาร์
สําหรับช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้ าทางการเกษตรที่ได้ รับผลกระทบจากไฟป่
า ภัยแล้ ง พายุเฮอริเคน พายุฤดูหนาว และเหตุฉกุ เฉินอื่น ๆ
ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ ที่เกิดขึ ้นในช่วงปี ปฏิทิน 2020 และ 2021
นอกจากนี ้ หน่วยงานสําหรับฟาร์ ม (FSA)
ยังได้ จ่ายเงินให้ แก่ผ้ ทู ําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งและไ
ฟป่ าผ่านโครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉินสําหรับปศุสตั ว์ (Emergency
Livestock Relief Program หรื อ ELRP) ระยะที่หนึ่ง โครงการ ERP
เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการบรรเทาทุกข์ของกฎหมายดังกล่าว

พืชผลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ได้ แก่
พืชผลทังหมดที
้
่ใช้ การประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางหรือความคุ้มครอ
งของ NAP
และได้ รับค่าสินไหมทดแทนสําหรับการประกันภัยพืชผลหรือการชําระเงิน
จาก NAP ยกเว้ นพืชผลที่ใช้ สําหรับเป็ นทุ่งเลี ้ยงสัตว์
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ ได้ แก่
เหตุไฟป่ า พายุเฮอริเคน เหตุนํ ้าท่วม
พายุลมรุนแรงที่เคลื่อนตัวแบบเส้ นตรง อุณหภูมิความร้ อนสูงเกินไป
พายุฤดูหนาว อากาศหนาวจัด (รวมถึงปรากฏการณ์ลมวนขัวโลก
้ หรือ
โพลาร์ วอร์ เท็กซ์) ผลกระทบจากควัน ความชื ้นสูงเกินไป
เหตุภยั แล้ งที่ตรงตามเกณฑ์ และสภาพอากาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ภาพรวม
ความช่วยเหลือในโครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉกุ เฉิน (ERP)
ครอบคลุมความสูญเสียที่เกิดกับพืชผล, ต้ นไม้ , พุ่มไม้
และพืชประเภทเถาวัลย์เนื่องจากเหตุภยั พิบตั ิที่ตรงตามเกณฑ์ที่เกิดขึ ้นใ
นปี ปฏิทิน 2020 และ 2021 สําหรับผู้ผลิตที่ได้ รับผลกระทบ FSA
จะดําเนินการให้ ความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์เหตุฉกุ เฉินแก่ผ้ ผู ลิตพื
ชผลที่ปลูกพืชเป็ นแนวและพืชผลพิเศษผ่านกระบวนการในระยะที่สองดัง
ต่อไปนี ้
• ระยะที่ 1
จะใช้ ข้อมูลจากโครงการการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกล
างหรือโครงการความช่ วยเหลือสําหรั บภัยพิบัติท่เี กิดกับพื
ชผลที่ไม่ มีประกัน (Noninsured Crop Disaster Assistance
Program หรือ NAP)
เป็ นฐานในการคํานวณการจ่ายเงินเบื ้องต้ น
• ระยะที่ 2
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผ้ ผู ลิตที่มีคณ
ุ สม
บัติตรงตามเกณฑ์ที่ยงั ไม่ได้ เข้ าร่วมในโครงการการจัดการความเ
สี่ยงที่มีอยู่
แนวทางที่ดาํ เนินการแบบสองระยะนี ้จะช่วยให้ USDA
สามารถปรับปรุงขันตอนการสมั
้
ครเพื่อลดภาระให้ กบั ผู้ผลิต
โดยมีการรวมผู้ผลิตทีด่ ้ อยโอกาสทีไ่ ม่ได้ รับความช่วยเหลือในการบรรเท
าทุกข์ที่ผา่ นมา
และเพื่อกระตุ้นให้ มีการเข้ าร่วมเพื่อใช้ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่
มีอยู่
ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตรับมือกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในอนาค
ตได้

พฤษภาคม 2022

สําหรับคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ของ ERP “สภาพอากาศที่เกี่ยวข้ อง”
คือสภาพอากาศที่สร้ างความเสียหายและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ ้
นทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ ้นพร้ อมกันและส่งผลให้ เกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่ตร
งตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ โดยตรง
สภาพอากาศดังกล่าว ได้ แก่
• เหตุลมพัดรุนแรงที่เป็ นผลโดยตรงมาจากพายุลมแรงที่เคลื่อนตัวแบบเ
ส้ นตรง
• ตะกอนและซากปรักหักพังที่เป็ นผลโดยตรงมาจากเหตุนํ ้าท่วม
• ลมพัดรุนแรง ระดับนํ ้าทะเลเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากพายุ
ทอร์ นาโด
พายุโซนร้ อนและพายุดีเปรสชันเขตร้ อนที่เป็ นผลโดยตรงมาจากก
ารเกิดเฮอริเคน
• ลมและพายุหิมะรุนแรงที่เป็ นผลโดยตรงมาจากพายุฤดูหนาว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค
วามช่วยเหลือในเหตุภยั พิบตั ิจาก
USDA ได้ ที่เว็บไซต์

สําหรับโครงการของ FSA
และโครงการบริการด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ผลิตควรติดต่อ
สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกั
บการเคลมประกันพืชผล
ผู้ผลิตและเจ้ าของที่ดินควรติด
ต่อ

สําหรับภัยแล้ ง สามารถรับความช่วยเหลือจาก ERP
ได้ หากพื ้นที่ใดก็ตามในเคาน์ตี ้เกิดความสูญเสียที่ทางหน่วยงานเฝ้าติดตา
มภัยแล้ งของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเกิดภัยแล้ งรุนแรงในระดับต่อไปนี ้
• D2 (ภัยแล้ งรุนแรง) เกิดขึ ้นเป็ นเวลาแปดสัปดาห์ติดต่อกัน หรือ
• D3 (ภัยแล้ งรุนแรง)
หรือภัยแล้ งมีระดับความรุนแรงที่สงู ขึ ้น
รายชื่อเคาน์ตี ้ที่ประสบภัยแล้ งในปี 2020 และ 2021
ที่มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือจาก ERP
มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ สําหรับการบรรเทาทุกข์ เหตุฉุกเฉิน

fsa.usda.gov

โครงการบรรเทาทุกข์ เหตุฉุกเฉิน

2

วิธีสมัคร – ระยะที่ 1
เพื่อลดความซับซ้ อนในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ ERP สําหรับระยะที่ 1 ทาง FSA
จะส่งแบบฟอร์ มใบสมัครที่กรอกข้ อมูลแล้ วล่วงหน้ าให้ กบั ผู้ผลิตที่มีข้อมูลการประกันพืชผลและข้ อ
มูล NAP อยู่ในระบบ
เนื่องจากผู้ผลิตดังกล่าวได้ รับการชดเชยค่าเสียหายจากการประกันพืชผลหรือการจ่ายเงินของ
NAP แบบฟอร์ มนี ้มีข้อมูลข้ อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์
ข้ อมูลสรุปขันตอนการสมั
้
คร และข้ อมูลการจ่ายเงินของ ERP
ผู้ผลิตจะได้ รับแบบฟอร์ มใบสมัครแยกต่างหากสําหรับแต่ละปี ของโครงการ
การได้ รับใบสมัครที่กรอกข้ อมูลล่วงหน้ าไม่ได้ เป็ นการยืนยันว่าผู้ผลิตมีสิทธิ์ได้ รับการจ่ายเงินจาก
ERP ระยะที่ 1 ผู้ผลิตจะต้ องส่งคืนใบสมัคร ERP ระยะที่ 1
ที่กรอกข้ อมูลและเซ็นชื่อเรียบร้ อยแล้ วไปยังสํานักงาน FSA ในเคาน์ตี ้
นอกจากนี ้ ผู้ผลิตจะต้ องมีแบบฟอร์ มต่อไปนี ้อยู่ในระบบกับ FSA
ภายในกําหนดเวลาซึ่งจะมีการประกาศในภายหลัง
โดนรองผู้ว่าการโครงการสําหรับฟาร์ มจะเป็ นผู้กําหนด:
• แบบฟอร์ ม AD-2047 ใบงานข้ อมูลลูกค้ า
• แบบฟอร์ ม CCC-902 แผนปฏิบตั ิงานของฟาร์ มสําหรับบุคคลหรือนิติบคุ คล
• แบบฟอร์ ม CCC-901 ข้ อมูลสมาชิกสําหรับนิติบคุ คล (หากเกี่ยวข้ อง)
• การอนุรักษ์ พื ้นที่ที่มีอตั ราการกัดเซาะสูง (บางครัง้ เรียกว่า HELC)
และใบรับรองการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า (แบบฟอร์ ม AD-1026
การอนุรักษ์ พื ้นที่ที่มีอตั ราการกัดเซาะสูง (Highly Erodible LandConservation
หรือ HELC)) และใบรับรองการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า (Wetland Conservation หรือ
WC)) สําหรับผู้ผลิตของ ERP และผู้ดําเนินกิจการในเครือที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้ าร่วมในโครงการของ FSA ก่อนหน้ านี ้
มักจะมีแบบฟอร์ มที่กําหนดเหล่านี ้อยู่ในระบบแล้ ว แต่สําหรับผู้ที่ไม่แน่ใจหรือต้ องการยืนยัน
ควรติดต่อ สํานักงาน FSA ในเคาน์ตี ้
นอกจากแบบฟอร์ มที่ระบุข้างต้ นแล้ ว ผู้ผลิตบางรายจะต้ องส่งแบบฟอร์ มต่อไปนี ้ด้ วย
เพื่อให้ มีสิทธิ์ได้ ขีดจํากัดหรืออัตราการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ ้น
• แบบฟอร์ ม FSA-510 คําขอสําหรับข้ อยกเว้ นขีดจํากัดการจ่ายเงินจํานวน
125,000 ดอลลาร์ สําหรับบางโครงการ
• แบบฟอร์ ม CCC-860
ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่เป็ นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้ นประกอบก
ารที่มีทรัพยากรจํากัดและด้ อยโอกาสทางสังคมสําหรับปี โครงการที่เกี่ยวข้ อง

วิธีคํานวณการจ่ ายเงิน – ระยะที่ 1

การคํานวณการจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1
สําหรับพืชผลและหน่วยจะขึ ้นอยู่กบั ประเภทและระดับความคุ้มครองที่ผ้ ผู ลิตได้ รับ ทาง RMA และ FSA
จะคํานวณความสูญเสียของผู้ผลิตแต่ละรายทีส่ อดคล้ องกับขันตอนด้
้
านความสูญเสียสําหรับประเภทคว
ามคุ้มครองที่ซื ้อไว้ แต่จะใช้ ระดับของ ERP แทนระดับความคุ้มครองที่มีอยู่
จากนันจะมี
้
การปรับจํานวนเงินดังกล่าวทีค่ ํานวณได้ โดยลบค่าสินไหมทดแทนสําหรับการประกันพืชผลสุ
ทธิหรือการจ่ายเงินของ NAP
ซึ่งเท่ากับค่าสินไหมทดแทนสําหรับการประกันภัยพืชผลโดยรวมของผู้ผลิตหรือการจ่ายเงินของ NAP
ที่ได้ รับไปแล้ วสําหรับความสูญเสียเหล่านันลบด้
้
วยค่าบริการและเบี ้ยประกัน

ตารางระดับของ ERP
สามารถดูตารางระดับของ ERP ได้ ที่ด้านล่างและในเว็บไซต์การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน:

ระดับการประกันพืชผล

ระดับของ ERP
(เปอร์ เซ็นต์)

ความคุ้มครองด้ านภัยพิบตั ิ

75

มากกว่าความคุ้มครองด้ านภัยพิบตั ิ
แต่ไม่เกิน 55 เปอร์ เซ็นต์

80

อย่างน้ อย 55 เปอร์ เซ็นต์
แต่ไม่เกิน 60 เปอร์ เซ็นต์

82.5

การจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1 สําหรับพืชผลที่ได้ รับความคุ้มครองจากการประกันพืชผล
จะคิดตามสัดส่วนที่ 75 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อให้ แน่ใจว่าจํานวนเงินที่จ่ายทังหมดสํ
้
าหรับ ERP
รวมทังจํ
้ านวนเงินทีจ่ ะจ่ายสําหรับ ERP ระยะที่ 2 จะไม่เกินเงินทุนที่มีอยู่ ส่วนการจ่ายเงิน ERP
ระยะที่ 1 สําหรับพืชผลที่อยู่ในความคุ้มครองของ NAP จะไม่คิดตามสัดส่วน เนื่องจาก NAP
จะมีความครอบคลุมในระดับที่น้อยกว่าอย่างมาก
โดยทัว่ ไปจะครอบคลุมเฉพาะพื ้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กกว่าและพืชผลพิเศษที่ไม่ได้ รับความคุ้มคร
องจากการประกันพืชผลเท่านัน้

อย่างน้ อย 60 เปอร์ เซ็นต์
แต่ไม่เกิน 65 เปอร์ เซ็นต์

85

อย่างน้ อย 65 เปอร์ เซ็นต์
แต่ไม่เกิน 70 เปอร์ เซ็นต์

87.5

อย่างน้ อย 70 เปอร์ เซ็นต์
แต่ไม่เกิน 75 เปอร์ เซ็นต์

90

RMA และ FSA จะคํานวณการจ่ายเงินสําหรับ ERP ระยะที่ 1
โดยอิงตามข้ อมูลที่มีอยู่ในระบบของหน่วยงาน ณ เวลาคํานวณ

อย่างน้ อย 75 เปอร์ เซ็นต์
แต่ไม่เกิน 80 เปอร์ เซ็นต์

92.5

อย่างน้ อย 80 เปอร์ เซ็นต์

พฤษภาคม 2022
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ระดับความคุ้มครองของ NAP

ระดับของ ERP
(เปอร์ เซ็นต์)

ความคุ้มครองด้ านภัยพิบตั ิ

75

50 เปอร์เซ็นต์

80

55 เปอร์เซ็นต์

85

60 เปอร์เซ็นต์

90

65 เปอร์เซ็นต์

95

การจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1
จะคํานวณโดยอิงจากความสูญเสียที่ผ้ ผู ลิตได้ รับอันเนื่องมาจากสาเหตุความสูญเสียทังหมดที
้
่มีคุ
ณสมบัติตรงตามเกณฑ์
เนื่องจากไม่สามารถแยกปริมาณความสูญเสียที่เกิดจากเหตุภยั พิบตั ิที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ใ
นปี ปฏิทิน 2020 และ 2021 ออกจากปริ มาณความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุความสูญเสียอื่น ๆ
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ที่การประกันพืชผลที่เกี่ยวข้ องหรือนโยบายของ NAP ได้ กําหนดไว้

ผู้ผลิตที่มีประวัติเป็ นผู้ด้อยโอกาส
สําหรับผู้ผลิตที่มีประวัติเป็ นผู้ด้อยโอกาส
รวมถึงเกษตรกรและผู้ทําฟาร์ มปศุสตั ว์ที่เป็ นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้ นประกอบการที่มีทรัพ
ยากรจํากัดและด้ อยโอกาสทางสังคม เปอร์ เซ็นต์การจ่ายเงินของ ERP จะปรับเพิ่มขึ ้น 15%
ของจํานวนเงินที่คาํ นวณ หากต้ องการขอรับสิทธิ์เพิ่มเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินที่สงู ขึ ้น
ผู้ผลิตทีม่ ีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ต้องมีแบบฟอร์ ม CCC-860
ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทําฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็ นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้ นประกอบการที่มีทรัพยากรจํา
กัดและด้ อยโอกาสทางสังคมอยู่ในระบบกับ FSA สําหรับปี โครงการที่เกี่ยวข้ อง

ขีดจํากัดการจ่ ายเงินและรายได้ รวมที่ปรั บแล้ ว
ขีดจํากัดการจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1
จะกําหนดโดยรายได้ เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์ มทีป่ รับแล้ วของบุคคลหรือนิติบคุ คล
(รายได้ จากการดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการทําฟาร์ ม ฟาร์ มปศุสตั ว์ หรือการทําป่ าไม้ )
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ไม่ใช่การร่วมทุนหรือห้ างหุ้นส่วนสามัญ
จะไม่สามารถรับเงินจํานวนมากกว่า 125,000
ดอลลาร์ ทงในทางตรงหรื
ั้
อทางอ้ อมสําหรับพืชผลอืน่ ๆ ทังหมดที
้
อ่ ยู่ภายใต้ ERP
(สําหรับทังระยะที
้
่ 1 และระยะที่ 2 รวมกัน) สําหรับปี โครงการ
ในกรณีที่รายได้ เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์ มที่ปรับแล้ ว (Average Gross Income หรือ AGI) ไม่เกิน
75 เปอร์ เซ็นต์ของ AGI เฉลีย่ ของตนในช่วงสามปี ที่เสียภาษีก่อนปี ภาษีที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนหน้ า

หาก 75% ของ AIG เฉลี่ยของบุคคลหรือนิติบคุ คลมาจากการทําฟาร์ ม การทําฟาร์ มปศุสตั ว์
หรือการดําเนินกิจการด้ านป่ าไม้ ทเี่ กี่ยวข้ อง
และผู้เข้ าร่วมได้ ให้ การรับรองและเอกสารที่กําหนดตามที่ระบุด้านล่าง
บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ไม่ใช่กิจการแบบการร่วมทุนหรือห้ างหุ้นส่วนสามัญ
จะมีสทิ ธิ์ได้ รับเงินโดยทางตรงหรือทางอ้ อมสูงสุดไม่เกินจํานวนต่อไปนี ้
• 900,000 ดอลลาร์ ต่อปี โครงการสําหรับพืชผลพิเศษ และ
• 250,000 ดอลลาร์ ต่อปี โครงการสําหรับพืชผลอื่น ๆ ทังหมด
้
ปี ภาษีที่เกี่ยวข้ องสําหรับใช้ จดั ทํา AGI และจํานวนเปอร์ เซ็นสําหรับผู้ผลิตซึ่งมาจากการทําฟาร์ ม
การทําฟาร์ มปศุสตั ว์ หรือการดําเนินกิจการด้ านป่ าไม้ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
• 2016, 2017 และ 2018 สําหรับโครงการปี 2020
• 2017, 2018 และ 2019 สําหรับโครงการปี 2021 และ
• 2018, 2019 และ 2020 สําหรับโครงการปี 2022
หากต้ องการขอเพิ่มขีดจํากัดการจ่ายเงิน ผู้เข้ าร่วมต้ องยื่นแบบฟอร์ ม FSA-510
พร้ อมใบรับรองของผู้เข้ าร่วมที่มีรายได้ เฉลี่ยโดยรวมจากฟาร์ มที่ปรับแล้ วอย่างน้ อย 75% ของ
AIG เฉลี่ย และใบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
หรือทนายความที่รับรองว่าผู้เข้ าร่วมมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนด หากต้ องการดูข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดไปที่เว็บไซต์คุณสมบัติการจ่ายเงินที่ตรงตามเกณฑ์และขีดจํากัดการจ่ายเงิน

ข้ อกําหนดความคุ้มครองสําหรั บการประกันภัยในอนาค
ต
ผู้ผลิตทังหมดที
้
่ได้ รับการจ่ายเงินจาก ERP ระยะที่ 1
รวมถึงผู้ที่ได้ การจ่ายเงินที่อิงจากนโยบายการประกันพืชผล ต้ นไม้ พุ่มไม้ พืชประเภทเถาวัลย์
จะต้ องซื ้อประกันภัยสําหรับพืชผลตามกฎหมายหรื อความคุ้มครองของ NAP
ในกรณีที่ไม่มีประกันภัยพืชผลให้ ใช้ ได้ ตามที่ทางเลขาธิการกําหนด
โดยผู้เข้ าร่ วมต้ องทําประกันภัยสําหรับพืชผลหรือ NAP ตามความเหมาะสม:
• ในระดับความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 60% สําหรับพืชผลที่ประกันได้ หรือ
• ที่ระดับความคุ้มครองสําหรับภัยพิบตั ิหรือสูงกว่าสําหรับการคุ้มครองพืชผลของ NAP
ข้ อกําหนดด้ านความคุ้มครองจะกําหนดจากวันที่ผ้ ผู ลิตได้ รับการจ่ายเงินจาก ERP
และอาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาและความพร้ อมของการประกันพืชผลหรื
อ NAP สําหรับพืชผลบางประเภทของผู้ผลิต
ปี การเพาะปลูกสุดท้ ายในการซื ้อประกันพืชผลหรือความคุ้มครองของ NAP
เพื่อให้ ตรงตามข้ อกําหนดนี ้สําหรับความคุ้มครองในปี ที่สองคือปี 2026

การบรรเทาทุกข์ เหตุฉุกเฉิน – ระยะที่ 2
(ผู้ผลิตพืชผลและปศุสัตว์ )
ระยะที่สองของโครงการทังในส่
้ วนของโครงการด้ านพืชผล (ERP) และปศุสตั ว์ (ELRP)
จะขจัดช่องว่างและครอบคลุมผู้ผลิตทีไ่ ม่ได้ เข้ าร่วมหรือไม่ได้ รบั การจ่ายเงินผ่านโครงการที่มอี
ยู่ซึ่งกําลังมีการใช้ ประโยชน์จากการดําเนินการในระยะที่ 1
ข้ อมูลและแหล่งข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับ ERP
จะมีการอัปเดตในเว็บไซต์การบรรเทาทุกข์เหตุฉกุ เฉินเมื่อมีนโยบายและเงื่อนไขสําหรับระ
ยะที่ 2 พร้ อมแล้ ว

USDA เป็ นผู้ให้โอกาส นายจ้าง และผู้ให้กู้ ที่ยึดมัน่ ในความเท่าเทียม
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