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 البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا 

 
 

للمزارعین  الحاسم  الدعم  األمریكیة  الزراعة  وزارة  توفر 
خالل   من  األمریكیین  المزارع  الثاني  وأصحاب  البرنامج 

ھذا  ویوفر  كورونا.  جائحة  ظل  في  الغذائیة  للمساعدات 
البرنامج المساعدات المالیة الحاسمة للمنتجین الزراعیین  
الذین ال ینفكون یواجھون العراقیل في األسواق والتكالیف 

 .19-ذات الصلة بسبب وباء كوفید
 لمحة عامة

تبدأ وزارة الزراعة األمریكیة بتوفیر مساعدات مالیة سوف  
ة للمزارعین والمنتجین وأصحاب المزارع المتأثرین إضافی

، وذلك من خالل 19-بعراقیل السوق الناتجة عن وباء كوفید 
 مبادرة مساعدة المنتجین في خالل فترة الوباء.

من البرنامج تقدیم الطلبات لالستفادة  األساسیة لفترة  الانتھت  
كورونا جائحة  ظل  في  الغذائیة  للمساعدات  ولكن  الثاني   .

أعادت وزارة الزراعة األمریكیة فتح فترة التسجیل للبرنامج  
. لما ال یقل عن ستین یوما  2021نیسان/أبریل    5ابتداء من  

وسیتم اإلعالن عن التاریخ النھائي لتقدیم الطلبات في وقت  
 الحق.

 
 من ھو مؤّھل لتقدیم طلب لالستفادة من البرنامج؟

أو   (األشخاص  زراعیة  المنتجون  لسلع  القانونیة)  الكیانات 
السوق   في  مستمرة  اضطرابات  یواجھون  والذین  محددة 
مدفوعات  من  لالستفادة  مؤھلون  كبیرة  تسویق  وتكالیف 
 البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا.

 
ینبغي على الشخص أو الكیان القانوني أن یكون على النحو  

 مؤھال للحصول على مدفوعات البرنامج: التالي لكي یكون  

 
الدخل اإلجمالي المعدل أقل من ینبغي أن یكون متوسط   •

الضریبیة   900 للسنوات  دوالر   2017و  2016ألف 
 ؛ أو 2018و

بالمئة من إجمالي دخلھ المعدل    75یستمد ما ال یقل عن   •
المتعلقة   األنشطة  أو  المواشي  تربیة  أو  الزراعة  من 

 بالغابات. 
 

 األشخاص والكیانات القانونیة أیضا: یجب على
 إنتاج السلع المؤھلة تجاریا؛  •
 العمل في مجال الزراعة عند تقدیم الطلب؛ •
االمتثال ألحكام لوائح "األراضي شدیدة القابلیة للتآكل  •

إلیھا  یشار  والتي  الرطبة"،  األراضي  على  والحفاظ 
 غالبا بأحكام االمتثال للحفظ؛

ي أن یوفر األرض ورأس  إذا كان الشخص أجنبیا، ینبغ •
لعملیة  النشط  الشخصي  العمل  المال وكمیة كبیرة من 

 الزراعة؛ 
 أال یكون لدیھ مخالفة للمواد الخاضعة للرقابة. •

بموجبھ   المزارع  یتمتع  عقد  بموجب  المزروعة  السلع  إن 
من   لالستفادة  مؤھلة  اإلنتاج  مخاطر  ویتحمل  بالملكیة 

 ي ظل جائحة كورونا.البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة ف
 

 السلع المؤھلة
البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة في  یتم تقسیم مدفوعات

 ظل جائحة كورونا إلى ثالث فئات من السلع: 
 السلع المحركة لألسعار. .1

 المحاصیل ذات المعدل الثابت. .2
.السلع المخصصة للبیع .3

 

وزارة الزراعة 
 األمریكیة

 وكالة خدمات المزارع 
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 سلع تحریك األسعار 
المحركة لألسعار من انخفاض في األسعار  السلع  عانت 

لألسبوع   5بنسبة   السعر  بمتوسط  مقارنة  أكثر  أو  بالمئة 
  ومتوسط  2020كانون الثاني/ینایر    17إلى    13الممتد من  

 .2020تموز/یولیو    31إلى    27السعر لألسبوع الممتد من  
 تشمل السلع المحركة لألسعار ما یلي: 

 شعیرال •
 حبوب الذرة  •
 الذرة الرفیعة •
 فول الصویا •
 عباد الشمس  •
 المكسیكي القطن •
 القمح (جمیع الفئات)  •
 فروج اللحم •

 
 
 بیضال •
 األبقار  •
 لباناأل •
 الخنازیر •
 الحمالن واألغنام •
 

 المحاصیل ذات المعدل الثابت
المحاصیل ذات المعدل الثابت ھي المحاصیل التي إما ال 

بالمئة أو لیس لدیھا    5تلبي عامل انخفاض األسعار بنسبة  

بیانات متاحة لحساب تغیر السعر. تشمل المحاصیل ذات  
 المعدل الثابت ما یلي، وذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

 البرسیم •
 حبوب القطیفة •
 السوداء الحنطة  •
 الكانوال  •
طویل  • القطن 

 التیلة 
 الكرامب •
 اینكورن •
 قمح إیمر  •

 الكتان  •
 الرباعي وارقال •
 القنب •
 النیلة الزرقاء  •
 صناعيالرز األ •
 الجلجل  •
 الدخن  •
 قمح خراسان •
 خردل ال •

 الشوفان  •
 الفول السوداني  •
 الكینوا  •
 بذور اللفت •
 القرطم •
 السمسم •
 الحنطة  •
 قصب السكر •
الشمندر   •

 السكري
حلو األ • رز 

 المذاق 
 األثب الطیفي •
 الشیقم •
ياألرز البر •

 
 سلع المبیعات

 تشمل سلع المبیعات ما یلي: 
 الفواكھ والخضار •
 خاضعة للمراقبةتربیة األحیاء المائیة في بیئة  •
 مشاتل وزراعة األزھارال •
المواشي • (باستثناء  األخرى  المخصصة   المواشي 

األسعار للتربیة تحفیز  فئة  ضمن  المدرجة  غیر   (
أو و األلیاف  أو  الغذاء  أجل  من  تربیتھا  تمت  التي 

 الفراء أو الریش
 التبغ •

 حلیب الماعز •
 ) جلود الالمنك (بما في ذلك  •
 الموھیر  •
 الصیصان  •
 العشب •
 الصوف  •
 سلع أخرى •

موقع   زیارة  لالطالع   farmers.gov/cfapالرجاء 
 على الئحة كافة السلع المؤھلة. 

 
 سلع المنتج المتعاقد 

خصیصا  تتضمن   المؤھلة  ما   نلمنتجیلالسلع  المتعاقدین 
 یلي: 
 فروج اللحم •
 الصیصان  •

 الدجاج البیاض •
 الدجاج الرومي •
 بیض الدجاج •
 الخنازیر •
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 غیر المؤھلةالسلع 
المخصصة إن   والمحاصیل  البرسیم،  باستثناء  التبن، 

مؤھلة   غیر  من  للرعي  الثاني لالستفادة  البرنامج 
كورونا   جائحة  ظل  في  الغذائیة  تتلقى للمساعدات  ولن 

المحاصیل ذات االستخدامات المقصودة  ، كما أن  ھمدفوعات

 األخرى.ھي  غیر مؤھلة  تابعت  للسماد األخضر وتلك التي  
المؤھلة   غیر  السلع  من  تشمل  الثاني لالستفادة  البرنامج 

وذلك،  ما یليللمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا  
 :على سبیل المثال ال الحصر

 اللوطس الیاباني •
 زھرة البرسیم •
 التغطیة محاصیل •
 البور  •
 رغموعلف الس  •
 علف فول الصویا •
 ومنزلیة)حدائق (تجاریة ال •
 العشب •
 القضقاض المكنسي •

 اللیسبیدیزا  •
 الصقالب •
 العلف المختلط  •
 (باستثناء المنك) الفرو •
 المعمراألراكیس  •
 الملقحات •
 السونةقنب  •
 بذور المحاصیل غیر المؤھلة  •
 البیقیة •

 المدفوعات
أموال استخدام  السلع   سیتم  ائتمان  لتعویض  مؤسسة 

المستمرة   السوق  اضطرابات  عن  جزئیا المنتجین 
تنظیما. ال  أكثر  إلى نظام تسویق  االنتقال  والمساعدة في 

أموا استخدام  السلع  یمكن  ائتمان  مؤسسة  قانون  لتقدیم ل 
للتبغ مؤھال لكن  و  ، المساعدة  التبغ  سیكون  ذلك،  مع 

ل المتبقیة المصرح باستخدام األموالالستفادة من البرنامج  
قانون "مكافحة فیروس كورونا، ودعم  بھا بموجب قانون

. )قانون كیرز(   جھود اإلغاثة، وتعزیز األمن االقتصادي
التبغ ألي   مدفوعات  تعلیق  جدیدة  طلبات  سیتم  أو  معدلة 

 .لفترة قصیرة من الوقت

 ألسعار المحفزة لمحاصیل ال
ابالنسبة   الصویا  إلى  الرفیعة وفول  لشعیر والذرة والذرة 

والقمح (جمیع الفئات)،  طویل التیلة  وعباد الشمس والقطن  
فدان   على  المدفوعات  للعام المؤھل  المحصول  ستعتمد 

تم اإلبالغ عنھ إلى ھیئة الرقابة المالیة  بحسب ما    2020
نموذج   الممنوعة FSA-578على  الزراعة  باستثناء   ،

 ة.والفدادین التجریبی

مما  األعلى  ستكون مدفوعات المحاصیل المحفزة لألسعار  
 : یلي

 15یبلغ    معدل سداد ب مضروب    ةن المؤھلدیالفدا عدد   .1
 دوالرا للفدان 

مضروب  الفدادین  عدد   .2 المئویة بالمؤھلة  النسبة 

مضروب  الدولة،  مستوى  على  المحاصیل  لتسویق 
المرجح ب العائد  ثم  بالمحصول،  الخاص  الدفع  معدل 

الخاص بالمنتج. و  2020لعام  للتاریخ اإلنتاج الفعلي  
لم یكن   الفعلي  إذا  یتم استخدام تاریخ اإلنتاج  متاحا، 

لتغطیة  2019لعام لالمئة من العائد المعیاري مئة ب
 خیار المقاطعة لھذا المحصول -الزراعة مخاطر  .3
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 معدالت الدفع للمحاصیل المحفزة لألسعار 
وحدة   السلعة

 القیاس
النسبة 
المئویة  
لتسویق  

المحصول  
 (%)

معدل 
الدفع  
(دوالر  
 للوحدة) 

 0,54 63 بوشل  لشعیرا
 دوالر

 0,58 40 بوشل  الذرة 
 دوالر

الذرة  
 الرفیعة

 0,08 46 بوشل 
 دوالر

فول 
 الصویا 

 0,56 55 بوشل 
 دوالر

عباد 
 الشمس 

 0,58 54 بوشل 
 دوالر

القطن  
طویل
 التیلة 

 0,02 44 باوند 
 دوالر

القمح 
(جمیع  
 الفئات) 

 0,54 73 بوشل 
 دوالر

 فروج اللحم والبیض
75اللحم، ستكون المدفوعات مساویة لـإلى فروج  بالنسبة  

المنتج  والخاص ب  2019لعام  لالمئة من إنتاج فروج اللحم  ب
 فروج.دوالر لكل  1,01معدل الدفع البالغ بمضروب 

البیض  و مدفوعات  إنتاج  ب  75تعادل  من  بیض الالمئة 
مؤسسة معدل دفع  بمضروب    2019لعام  لالمنتج  الخاص ب

 ائتمان السلع. 

 الدفع للمحاصیل المحفزة لألسعار معدالت 
معدل الدفع   وحدة القیاس  السلعة

(دوالر  
 للوحدة) 

 0,05 دزینة بیض التقشیر 
 0,04 باوند  البیض السائل 

البیض 
 المجفف

 0,14 باوند 

 0,05 باوند  البیض المجمد

 األلبان 
البقر) مساویة لمجموع  ستكون مدفوعات األلبان (حلیب 

 : ما یلي
 1لمنتج من  الخاص باإجمالي إنتاج الحلیب الفعلي   •

 2020أغسطس  آب/  31إلى    2020أبریل  نیسان/
دوالر لكل مئة   1,20معدل الدفع البالغ  بمضروب  

 وزن
من   • للمنتج  المقدر  الحلیب  سبتمبر أیلول/  1إنتاج 

األول/  31إلى    2020  2020دیسمبر  كانون 
 دوالر لكل وزن  1,20البالغ  دفع  المعدل  بمضروب  

بناء  مئة المالیة ھذا اإلنتاج  الخدمات  . ستقدر ھیئة 
متوسط   من  على  للمنتج  الیومي   1اإلنتاج 

إلى  نیسان/  2020أغسطس  آب/  31أبریل 
األلبان شركة  عدد األیام التي تقوم فیھا  بمضروب  

 2020سبتمبر  أیلول/  1سویق الحلیب تجاریا من  بت
 .2020دیسمبر كانون األول/ 31إلى 

المطبقة   األلبان  عملیات  تكون  أن  البرنامج على  یجب 
في مجال الثاني للمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا  

الطلب.  تقدیم  وقت  في  تجاریا  وتسویقھ  الحلیب  إنتاج 
التي  وتكون   األلبان  1في  تختفي  أو  اختفت  عملیات 

بعده   2020سبتمبر  أیلول/ لعدد    ةمؤھل  أو  التناسبي  للدفع 
األلبان بتسویق الحلیب تجاریا  شركة  األیام التي تقوم فیھا  

دیسمبر  األول/كانون    31ى  إل  2020سبتمبر  أیلول/  1من  
2020. 

 المواشي المحفزة لألسعار 
، تستند المدفوعات إلى المواشي المحفزة لألسعاربالنسبة  

 : على عدد ثابت من الرؤوس یتم تعریفھ على أنھ أقل من
المؤھلة،  • المواشي  من  مملوك  مخزون  أعلى 

المنتج  یختاره  تاریخ  في  التربیة،  مواشي  باستثناء 
اعتبارا من   حتى   2020أبریل  نیسان/  16المؤھل 

 2020أغسطس آب/ 31
الحد األقصى لعدد الماشیة لكل نوع تحدده وزارة أو   •

 .الزراعة األمریكیة

 معدالت الدفع للمواشي المحفزة لألسعار 
معدل الدفع   وحدة القیاس  السلعة

(دوالر  
 للوحدة) 

 دوالر 55 رأس األبقار 
 دوالر 23 رأس الخنازیر
الحمالن  
 واألغنام

 دوالر 27 رأس

للمساعدات الغذائیة في    األولالبرنامج  دفعات إضافیة من    لمنتجي الماشیة ظل جائحة كورونا
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الموحدة   االعتمادات  قانون  مساعدة    2021لعام  ل یوفر 
جائحة ا  برنامجمن  إضافیة   ظل  في  الغذائیة  لمساعدات 

الماشیة.   لمنتجي  الدفعوتساوي  كورونا  عدد  اتھذه 
بین   المخزون  في  الموجودة  أبریل نیسان/  16الماشیة 

. وسیتلقى منتجو الماشیة  2020مایو  أیار/  14إلى    2020
طلبات لدیھم  األول  ضمن  معتمدة   الذین  البرنامج 

ذه المدفوعات للمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا ھ
 . تلقائیا

 :سیتم استخدام معدالت الدفع التالیة
 معدل الدفع للسلع المؤھلة

من   أقل  التسمین:  ماشیة 
 باوند  600

 دوالر لكل رأس 7

التسمین:    600ماشیة 
 أو أكثر باوند 

لكل    25,50 دوالر 
 رأس

ماشیة :  الذبحماشیة  
 راضعة

لكل    63,00 دوالر 
 رأس

التسمین:   ماشیة ماشیة 
 راشدة 

لكل    14,75 دوالر 
 رأس

 المحاصیل ذات المعدل الثابت
لمحاصیل ذات المعدل الثابت، سیتم احتساب إلى ابالنسبة  

الفدان المزروع المبلغ  بالمدفوعات بضرب حصة المنتج  
المحدد   أو  باستثناء    2020لعام  لعنھ  المحصول،  من 

 15بمقدار  وذلك  المزروعة الممنوعة والتجریبیة،    دینالفدا 
 .دوالرا لكل فدان 

 سلع المبیعات
المدفوعات إلى  بالنسبة   احتساب  سیتم  المبیعات،  سلع 

خمسة  إلى  استنادا  المبیعات  على  قائم  نھج  باستخدام 
المنتج   بمبیعات   2019لعام  لتدرجات مدفوعات مرتبطة 

نب تعویضات التأمین على المحاصیل اإلى ج  ،لسلعةمن ا
علیھا  المؤمن  غیر  المحاصیل  كوارث  مساعدة   وبرنامج 

ودفعات برنامج تعویض حرائق الغابات واألعاصیر 
 2019اإلضافیة للسنة المحصولیة 

 معدالت الدفع لسلع المبیعات
نطاق مبیعات العام 

2019 
عامل النسبة المئویة  

 الدفعمن 
إلى   یصل   49,999ما 

 دوالرا 
10,6 

إلى   50,000من  
 دوالرا  99,999

9,9 

إلى   100,000من  
 دوالرا 499,999

9,7 

إلى   500,000من  
 دوالرا 999,999

9,0 

كافة المبیعات التي تفوق  
 الملیون دوالر 

8,8 

لسلع المؤھلة  من ابلغ إجمالي مبیعات أحد المنتجین    مثال:
دوالر. یتم احتساب الدفعة على النحو  ألف    75  2019لعام  ل

) بالمئة)   10,6بـ  امضروب  ادوالر  49,999التالي 
) إلى  بـ  25,001باإلضافة  مما    ،)بالمئة  9,9مضروبا 

 ا. دوالر 7,775یساوي إجمالي دفعة قدرھا 

 :المتعاقدین نلمنتجیلحساب الدفع  
المؤھلة   استالمھا  اإلیرادات  تم  كانون   1من  التي 

 2019دیسمبر / كانون األول 27حتى  2019ینایر /الثاني
المؤھلة    - استالمھا  اإلیرادات  تم  كانون   1من  التي 

 2020دیسمبر / كانون األول 27حتى  2020ینایر /الثاني

 بالمئة 80اإلیرادات المؤھلة × فرق 

 المحاصیل الصفیة مدفوعات إضافیة لمنتجي 
الموحدة   االعتمادات  قانون  مساعدة    2021لعام  ل یوفر 

لبرنامج   جائحة اإضافیة  ظل  في  الغذائیة  لمساعدات 
ألسعار والمعدالت المحركة للمنتجي المحاصیل    كورونا
ن المؤھلة من المحصول  دی ھذه الدفعة الفداوتساوي  الثابتة.  

قدره  بمضروبة   دفع  مؤھل.    20معدل  فدان  لكل  دوالرا 
المزارع  ستصدر   خدمات  تلقائیا  وكالة  المدفوعات 

المؤھلة المدرجة في  الفدادین  للمنتجین المؤھلین بناء على  
ظل   تطبیقات في  الغذائیة  للمساعدات  الثاني  البرنامج 

الخاصة بھم. ال یحتاج المنتجون المؤھلون    جائحة كورونا
البرنامج الثاني بطلب لالستفادة من  وا  تقدمسبق أن  الذین  

إلى تقدیم طلب للمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كورونا  
 .جدید لتلقي ھذه الدفعة

 2020العام جدد في المنتجون ال
الموضحة  الطرق  باستخدام  المدفوعات  حساب  یمكن  ال 
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والبیض وسلع المبیعات الذین  فروج اللحم  أعاله لمنتجي  
في   الزراعة  أو   2020عام  البدأوا  إنتاج  لدیھم  یكن  ولم 

 .2019العام مبیعات في 

ستعتمد المدفوعات لمثل ھؤالء المنتجین على اإلنتاج أو 
للمنتج   الفعلیة  التاریخ   2020لعام  لالمبیعات  من  اعتبارا 

 .الذي یقدم فیھ المنتج طلبا للدفع

 تحدید الدفع 
البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة في    مدفوعات  تخضع

، ظل جائحة كورونا لحد الدفع لكل شخص وكیان قانوني 
الحد   ھذا  المبلغ  ودوالر    250,000ویبلغ  على  ینطبق 

 . السلع المؤھلةكافة لالبرنامج  اإلجمالي لمدفوعات
األخرى، تنطبق  وكالة خدمات المزارع  على عكس برامج  

قواعد تقیید الدفع الخاصة على المشاركین من الشركات 
والشركات ذات المسؤولیة المحدودة والشراكات المحدودة  
والعقارات.   االستئمانیة  والصنادیق  الشركات)  (كیانات 

 750,000قد تتلقى ھذه الكیانات القانونیة ما یصل إلى  و
الثة أعضاء) دوالر بناء على عدد األعضاء (ال یتجاوز ث

ساعة من العمل   400الذین یساھم كل منھم بما ال یقل عن  
 . الشخصي النشط أو اإلدارة الشخصیة النشطة

 ة: قانونیال اتكیانإلى البالنسبة 
للكیان   • الدفع  حد  حال دوالر    250,000یكون  في 

 تواجد عضو مماثل.
للكیان   • الدفع  حد  حال دوالر    500,000یكون  في 

ساھم عضوان على األقل مماثالن وتواجد عضوان  
ساعة من العمل الشخصي النشط   400بما ال یقل عن  

، االثنین  أو اإلدارة الشخصیة النشطة، أو مزیج من
 .ما یتعلق بتشغیل كیان الشركة في

حد  • للكیان    یكون  حال دوالر    750,000الدفع  في 
و  مماثلین  أعضاء  ثالثة  أعضاء تواجد  ثالثة  ساھم 

ال بما  األقل  عن    على  العمل   400یقل  من  ساعة 
أو   النشط  النشطةاإلدارة  الشخصي  أو  الشخصیة 

 . ما یتعلق بتشغیل كیان الشركة  ، فياالثنین  مزیج من
البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة  ضمن   یعتبر حد الدفع

كورونا   جائحة  ظل  عن  في  ضمن منفصال  الدفع  حد 

 البرنامج األول. 
لمنتجي  و إصدارھا  یتم  التي  اإلضافیة  للمساعدة  نتیجة 

االستفادة  المحاصیل الصفیة والماشیة، سیكون لمقدم طلب  
كورونا ابرنامج  من   جائحة  ظل  في  الغذائیة  لمساعدات 

أو  و محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  أو  شركة  ھو  الذي 
أو عقار خیار السعي  صندوق استئماني  شراكة محدودة أو  
دوالر  ألف    250دة في حد الدفع البالغ  للحصول على زیا

یساھمأل كیان  یقل عن    ونعضاء  ساعة من   400بما ال 
إدارة العمل الشخصي النشط، بما ال یتجاوز ثالثة أعضاء 

أقصى.   قانوني  وكحد  لكیان  المعتمد  الممثل  على  یجب 
بموظفي   المزارع  االتصال  خدمات  المحلیین وكالة 

الذيمج األول أو الثاني  االستفادة من البرنالمراجعة طلب  
 ا. تم تقدیمھ مسبق

 مكان تقدیم الطلب
موظفو المزارع   یعمل  خدمات  خدمة وكالة  مركز  في 

لتقدیم  المنتجین  مع  المحلي  األمریكیة  الزراعة  وزارة 
الطلبات. یمكن تقدیم الطلبات عبر البرید أو الفاكس أو بالید  

االتصال بمكتبك قبل  أو عبر الوسائل اإللكترونیة. یرجى  
 .إرسال الطلبات إلكترونیا

البرنامج الثاني للمساعدات الغذائیة إن طلب االستفادة من  
على متاحة  في ظل جائحة كورونا والنماذج المرتبطة بھ  

 farm.gov/cfapع اإلنترنت على موق

 طلب المساعدة 
ذلك،   إلى  اباإلضافة  المھتمولمنتجیستطیع  بالدعم ون  ن 

طلب  الفردي   من  لتقدیم  الثاني االستفادة  البرنامج 
االتصال   كورونا  جائحة  ظل  في  الغذائیة  للمساعدات 

 8364-508-877الرقم  بمركز االتصال الخاص بنا على  
للتحدث مباشرة مع أحد موظفي وزارة الزراعة األمریكیة  

 . لتقدیم المساعدةالمستعدین 

 معلوماتالمزید من ال
مخصص   ھذا  الوقائع  فمستند  إعالمیة  حسب، ألغراض 

برنامج    لمزید من المعلومات حول لقیود أخرى.  تنطبق  قد  و
الرجاء زیارة    ،لمساعدات الغذائیة في ظل جائحة كوروناا

وكالة بمكتب  االتصال  أو    farmers.gov/cfapموقع  
المحلي  الوكالة  مكتب  لتحدید موقع  المحلي.  خدمة المزارع  

-farmers.gov/serviceزیارة  الرجاء  ،  منطقتكفي  
locator . 


