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ਮੁਨਾਈਟਡ ਸਟਟਸ ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਕ
(United States Department of Agriculture) 

ਪਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰਸੀ

ਓਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਬਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭ 2 (CORONAVIRUS FOOD ASSISTANCE PROGRAM 2)

USDA ਾਡ ਦਸ਼ ਦ ਕਿਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ੂਾਰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਯਨਾ
ਵਾਇਯ ਬਜਨ ਸਾਇਤਾ ਰਗਯਾਭ 2 (CFAP 2) ਯਾਸੀਂ
ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਿਯ ਯਸੀ ਸ। CFAP 2 ਉਨਹ ਾਂ
ਖਤੀਫਾੜੀ ਉਤਾਦਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਕਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ
ਿਯਦੀ ਸ ਜ ਿਕਵਡ-19 ਦ ਿਾਯਨ ਰਗਾਤਾਯ ਭਾਯਿੀਟ ਦੀਆਂ
ਯੁਿਾਵਟਾਂ ਅਤ ਫੂੰ ਧਤ ਿੀਭਤਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਿਯਦ ਸਨ।

ਸੰਔ
USDA ਉਤਾਦਓਾਂ ਦੀ ਵਹਰ ਰਈ ਭਹਾਭਾਂਯੀ ਸਵਹਮਕ ਯਾਹੀਂ ਵਓਸਾਨਾਂ,
ਸ਼ੂਾਰਓਾਂ ਅਤ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਿਾਧ ੂਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ
ਓਯਕਾ ਜ ਓਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਭਾਯਓੀਟ ਦੀਆਂ ਯੁਓਾਿਟਾਂ ਨਾਰ ਰਬਾਵਿਤ ਹਏ
ਹਨ।

CFAP 2 ਰਈ ਅਸਰ ਅਯਜੀ ਦੀ ਵਭਆਦ 11 ਦਸੰਫਯ, 2020 ਨੰੂ ਔਤਭ ਹ
ਕਈ ਹ। USDA ਨੇ CFAP 2 ਸਾਈਨਅ ਭੁੜ ਔਰਹ ਵਦੱਤੀ ਹ ਵਜਸ ਦੀ
ਸ਼ੁਯੂਆਤ 5 ਅਰਰ, 2021, ਤੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 60 ਕਦਨਾਂ ਰਈ ਚਰਗੀ।
ਸਾਈਨਅ ਦੀ ਸਭੇਂ ਸੀਭਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ਣਾ ਫਾਅਦ ਦੀ ਤਾਯੀਔ ਵਿੱਚ ਓੀਤੀ
ਜਾਿਕੀ। 

ਓਣ ਮਕ ਹ?
ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਜੰਸਾਂ ਦ ਉਤਾਦਓ (ਵਿਅਓਤੀ ਜਾਂ ਓਾਨੰੂਨੀ
ਇਓਾਈਆ)ਂ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਕਾਤਾਯ ਭਾਯਓੀਟ ਦੀਆਂ ਯੁਓਾਿਟਾਂ ਅਤ
ਭਹੱਤਿਯੂਣ ਭਾਯਓੀਵਟੰਕ ਔਯਵਚਆਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਓਯਨਾ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ
CFAP 2 ਬੁਕਤਾਨਾਂ ਰਈ ਮਕ ਹਨ।

ਬੁਗਤਾਨਾਂ ਰਈ ਮਗ ਸਣ ਰਈ, ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਿਾਨੂੂੰ ਨੀ ਇਿਾਈ ਦੀ
ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਜਾਂ ਤਾਂ:
• ਟਓਸ ਸਾਰ 2016, 2017, ਅਤ 2018 ਰਈ ਸਤ ਸਭਾਮਵਜਤ ਓੀਤੀ

ਓੁੱਰ ਆਭਦਨ $900,000 ਤੋਂ ਖੱਟ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ; ਜਾਂ
• ਆਣੀ ਸਭਾਮਵਜਤ ਓੁੱਰ ਆਭਦਨ ਦਾ ਖੱਟ-ਖੱਟ 75 ਰਤੀਸ਼ਤ

ਔਤੀਫਾੜੀ, ਸ਼-ੂਾਰਣ ਜਾਂ ਜੰਕਰਾਤ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਕਤੀਵਿਧੀਆ ਂਤੋਂ
ਰਾਤ ਓਯ ਵਯਹਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤ ਿਾਨੂੂੰ ਨੀ ਇਿਾਈਆ ਂਨੂੂੰ  ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਸਠ ਕਰਕਖਆ
ਿਯਦ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ:
• ਮਕ ਵਜੰਸਾਂ ਨੰੂ ਿਾਯਓ ਤਯ ਤ ਉਤਾਵਦਤ ਓਯਦ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;
• ਅਯਜੀ ਦਣ ਦ ਸਭੇਂ ਔਤੀਫਾੜੀ ਦ ਓੰਭ ਵਿੱਚ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;
• “ਫਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਔੁਯ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਅਤ ਨਭੀ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਦਾ

ਸੰਯਔਣ” ਵਨਮਭਾਂ ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਓਯਦ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਵਜਸ ਨੰੂ
ਅਓਸਯ ਸੰਯਔਣ ਾਰਣਾ ਰਫੰਧ ਵਓਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ;

• ਜਓਯ ਵਿਦਸ਼ੀ ਵਿਅਓਤੀ ਹ, ਤਾਂ ਔਤੀਫਾੜੀ ਦ ਓੰਭ ਵਿੱਚ ਜਭੀਨ, ੂੰ ਜੀ,
ਅਤ ਢੁਓਿੀਂ ਸਓਰੀਮ ਵਨੱਜੀ ਰਫਯ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ; ਅਤ

• ਵਨਮੰਵਤਰਤ ਦਾਯਥ ਉਰੰਖਣ ਨਹੀਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਓੰਟਯਓਟ ਹਠ ਉਕਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਵਜੰਸਾਂ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਦਓ ਦੀ
ਭਰਓੀਅਤ ਹ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਜਔਭ CFAP 2 ਰਈ ਮਕ ਹਨ।

ਮਕ ਵਜੰਸਾਂ
CFAP 2 ਬੁਕਤਾਨ ਵਜੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡ ਜਾਣਕ:
1. ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਵਜੰਸਾਂ;
2. ਪਰਟ-ਭੁੱਰ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ; ਅਤ
3. ਵਿਓਯੀ ਿਾਰੀ ਵਜੰਸਾਂ। farmers.gov/cfap 
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ਭੁੱ ਰ ਕਟਰਗਯ ਕਜੂੰ ਾਂ
ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਵਜੰਸਾਂ ਨੰੂ 13-17 ਜਨਿਯੀ, 2020 ਦ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਸਤ ਭੁੱਰ,
ਅਤ 27-31 ਜੁਰਾਈ, 2020 ਦ ਹਫ਼ਤ ਰਈ ਸਤ ਭੁੱਰ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਵਿੱਚ 5
ਰਤੀਸ਼ਤ-ਜਾਂ-ਿੱਧ ਦ ਭੁੱਰ ਵਿੱਚ ਓਭੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਓਯਨਾ ਵਆ।

ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਵਜੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਠ ਵਰਔ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ
• ਜੌਂ
• ਭਓਈ
• ਜਯਕੁਭ (ਜਿਾਯ)
• ਸਇਆਫੀਨ
• ਸੂਯਜਭੁੱਔੀ
• ਅਰੈਂਡ ਓਾਹ
• ਓਣਓ (ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆ)ਂ
• ਫਰਇਰਯਸ
• ਅੰਡ
• ਫੀਫ਼ ਓਟਰ
• ਡਅਯੀ
• ਹਕਸ ਅਤ ਵੱਕਸ (ਸੂਅਯ)

ਓੰਟਰਯਟ ਉਤਾਦਓ ਵਜੰਸਾਂ
ਓੰਟਰਓਟ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਮਕ ਵਜੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:

• ਰਰ  ਅਤ ਬਡ

ਪਰਟ-ਭੁੱ ਰ ਦੀਆ ਂਪਰਾਂ
ਪਰਟ-ਭੁੱਰ ਦੀਆ ਂਪਸਰਾਂ ਉਹ ਪਸਰਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 5-ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦਾ ਭੁੱਰ ਵਕਯਾਿਟ ਦ ਵਟਰਕਯ ਨੰੂ ੂਯਾ ਨਹੀਂ ਓਯਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭੁੱਰ
ਫਦਰਾਅ ਦੀ ਕਣਨਾ ਓਯਨ ਰਈ ਡਟਾ ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰਟ-ਭੁੱਰ
ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਠ ਵਰਔੀਆਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਯ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱਓ ਹੀ
ਸੀਵਭਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ਫਰਇਰਯਸ
• ਛਟੀ ਉਭਯ ਦੀ ਭੁਯਕੀ 

(ੁਰਟਸ) 
• ਿੱਡੀ ਉਭਯ ਦੀਆ ਂਭੁਯਕੀਆਂ 

(ਰਅਯਸ)

ਅਮਕ ਵਜੰਸਾਂ

• ਟਯਓੀਸ
• ਵਚਓਨ ਅੰਡ 
• ਹਕਸ ਅਤ ਵੱਕਸ (ਸੂਅਯ)

• ਐਰਪਾਰਪਾ
• ਅਭਯਾਂਤ ਅਨਾਜ
• ਫੱਓਿੀਟ (ਓੁੱਟੂ)
• ਓਨ ਰਾ
• ਵਜਆਦਾ ਰੰਭੀ ਸਟਰ ਓਾਹ

• ਔਯਾਸਨ ਓਣਓ
• ਸਯੌਂ
• ਟਸ (ਜਿੀ)
• ਭੂੰ ਕਪਰੀ
• ਵਓਨ ਆ

ਸੁੱਓੀ ਖਾਹ (ਹਅ), ਐਰਪਾਰਪਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ ਅਤ ਪਸਰਾਂ, ਜ ਚਾਯ ਿਾਰੀਆਂ ਹਨ,
CFAP 2 ਰਈ ਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਰਈ CFAP 2 ਬੁਕਤਾਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ
ਹਿਕਾ। ਹਯੀ ਔਾਦ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦ ਇਯਾਦ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਅਤ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਔੜੀਆਂ
ਹੀ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ ਵਕਆ ਹ, ਿੀ ਅਮਕ ਹਨ।
CFAP 2 ਰਈ ਅਮਕ ਵਜੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਠ ਵਰਔ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, ਯ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱਓ ਹੀ
ਸੀਵਭਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

• ਓਰਭਫੀ (ਓਰਿਾਯਟ)
• ਆਈਨਓਯਨ
• ਇਭਯ
• ਸਣ (ਪਰਓਸ)
• ਕੁਆਯ
• ਹੈਂ (ਬੰਕ)
• ਇੰਡੀਕ
• ਉਦਮਵਕਓ ਚਾਿਰ
• ਓਨਾਪ
• ਫਾਜਯਾ

• ਯਸੀਡ (ਸਯਹੋਂ)
• ਸਾਪਰਪਯ

(ਅਭਯੀਓਨ ਓਸਯ)
• ਵਤਰ
• ਸਰਟ੍ਜਜ
• ਕੰਨਾ
• ਚਓੁੰ ਦਯ
• ਵਭੱਠਾ ਚਾਿਰ
• ਟਪ
• ਟਰੀਵਟਓਰ
• ਜੰਕਰੀ ਚਾਿਰ

• ਫੱਯਡਸ ਪੁੱਟ ਅਤ ਟਰੀਪਇਰ
• ਓਰਿਯ
• ਓਿਯ ਓਰ
• ਪਾਰ
• ਚਾਯਾ ਜਯਕੁਭ
• ਚਾਯਾ ਸਇਆਫੀਨ
• ਕਾਯਡਨਸ (ਿਾਯਓ ਅਤ

ਖਯਰੂ)
• ਖਾਹ
• ਓਚੀਆ (ਰਸਟਰਾਟਾ)

• ਰਸਡਜਾ
• ਵਭਰਓਿੀਡ
• ਵਭਸ਼ਯਤ ਚਾਯਾ
• ਰਟ (ਵਭੰਓ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ)
• ਫਾਯਹਾਭਾਸੀ ਭੂੰ ਕਪਰੀ
• ਯਾਕਨ (ਰੀਨੇਟਯਸ)
• ਸੁਨ ਹੈਂ (ਬੰਕ)
• ਅਮਕ ਪਸਰਾਂ ਦ ਫੀਜ
• ਿਚ

ਕਵਿਯੀ ਵਾਰੀਆ ਂਕਜੂੰ ਾਂ
ਵਿਓਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਵਜੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:

• ਪਰ ਅਤ ਸਫਜੀਆਂ
• ਵਨਮੰਵਤਰਤ ਿਾਤਾਿਯਣ ਵਿੱਚ ਉਕਾਇਆ ਐਓੁਆਓਰਚਯ;
• ਨਯਸਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਅਤ ਪੁੱਰਾਂ ਦੀ ਔਤੀ;
• ਹਯ ਸ਼ੂਧਨ ((ਰਜਣਨ ਿਾਰ  ਸ਼ੂਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਓ) ਜ ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਸ਼ਰਣੀ ਹਠ

ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਜਨ, ਯਸ਼, ਪਯ, ਜਾਂ ਔੰਫਾਂ ਰਈ
ਾਵਰਆ-ਵਸਆ ਵਕਆ ਸੀ;

• ਤੰਫਾਓੂ;
• ਫਓਯੀ ਦਾ ਦੁੱਧ;
• ਵਭੰਓ (ਰਟਸ ਸਭਤ);
• ਭਹਯ;
• ੁਰਟਸ;
• ਟੱਯਫ਼ਕਰਾਸ ਸਡ;
• ਉੱਨ; ਅਤ
• ਹਯ ਵਜੰਸਾਂ।
ਮਕ ਵਜੰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਈ, farmers.gov/cfapਤ ਜਾ।

ਬੁਕਤਾਨ
CCC ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨੰੂ ਚਰ ਯਹੀਆਂ ਭਾਯਓੀਟ ਯੁਓਾਿਟਾਂ ਰਈ
ਅੰਸ਼ਓ ਤਯ ਤ ਭੁਆਿਜਾ ਦਣ ਅਤ ਿਧਯ ਵਿਿਸਵਥਤ ਭਾਯਓੀਵਟੰਕ ਰਣਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਤਫਦੀਰੀ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਓਯਨ ਰਈ ਓੀਤੀ ਜਾਿਕੀ। CCC ਚਾਯਟਯ ਐਓਟ ਪੰਡਾਂ
ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਤੰਫਾਓੂ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਰਈ ਨਹੀਂ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ;
ਹਾਰਾਂਵਓ, ਤੰਫਾਓੂ CARES ਐਓਟ ਦੁਆਯਾ ਅਵਧਓਾਯਤ ਫਾਓੀ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਓਯਵਦਆਂ CFAP 2 ਰਈ ਮਕ ਹਿਕਾ। ਤੰਫਾਓੂ ਦ ਬਕੁਤਾਨ ਤ ਥੜ ਸਭੇਂ ਰਈ
ਵਓਸ ਿੀ ਸਧ ਜਾਂ ਨਿੀਂ CFAP 2 ਅਯਜੀਆ ਂਰਈ ਯਓ (ਹਰਡ) ਹਿਕੀ।
ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ
ਜੌਂ, ਭੱਓੀ, ਜਯਕੁਭ (ਜਿਾਯ), ਸਇਆਫੀਨ, ਸੂਯਜਭੁੱਔੀ, ਅਰੈਂਡ ਓਾਹ
ਅਤ ਓਣਓ (ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ) ਰਈ, ਬੁਕਤਾਨ ਪਸਰਾਂ ਦ ਮਕ 2020
ਏਓੜ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਹਣਕ, ਵਜਿੇਂ ਪਾਯਭ FSA-578 ਤ FSA ਵਯਯਟ
ਓੀਤ ਕਏ ਹਣਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਓੀ ਕਈ ਵਫਜਾਈ ਅਤ ਰਮਕਾਤਭਓ ਏਓੜ
ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਭੁੱ ਰ-ਕਟਰਗਯ ਸਧੂਨ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਦਯਾਂ 
ਕਜੂੰ  ਭਾ ਦਾ  

ਮੂਕਨਟ 

ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਯ  
($/ਮੂਕਨਟ) 

 

ਫੀਪ ਸ਼ੂ 
 

ਰਤੀ 
ਸ਼ੂ 

 

$55 

 

ਹਕਸ ਅਤ ਵਕਸ 

(ਸੂਅਯ) 

 

ਰਤੀ 
ਸ਼ੂ 

 

$23 

ਰਰ  ਅਤ ਬਡ 
 

ਰਤੀ 
ਸ਼ੂ 

 

$27 

 

 

ਭੁੱਰ ਵਟਰਕਯ ਪਸਰਾਂ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨ ਹਠ ਵਰਵਔਆਂ ਦਾ ਿੱਧ ਹਿਕਾ:  
1.    ਮਕ ਏਓੜਾਂ ਨੰੂ $15 ਰਤੀ ਏਓੜ ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ; 

ਜਾਂ 
2.    ਮਕ ਏਓੜਾਂ ਨੰੂ ਦਸ਼ਬਯ ਪਸਰ ਭਾਯਓੀਵਟੰਕ ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ, 

ਪਸਰ-ਵਿਸ਼ਸ਼ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ ਨਾਰ ਕਣੁਾ ਓਯਓ, ਅਤ ਵਪਯ ਉਤਾਦਓ ਦ 
ਬਾਵਯਤ 2020 ਅਸਰ ਉਤਾਦਨ ਇਵਤਹਾਸ (APH) ਭਨਜਯੂ ਉਜ 

ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ। ਜ APH ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਸਰ ਰਈ 

2019 ਔਤੀਫਾੜੀ ਜਔਭ ਓਿਯਜ – ਓਾਉਂਟੀ ਵਿਓਰ (ARC- CO) 

ਫੈਂਚਭਾਯਓ ਉਜ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਓੀਤੀ ਜਾਿਕੀ। 
 

ਭੁੱ ਰ ਕਟਰਗਯ ਪਰਾਂ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਦਯਾਂ 
ਕਜੂੰ  ਭਾ ਦਾ  

ਮੂਕਨਟ 

ਪਰ ਭਾਯਿੀਕਟੂੰ ਗ 

ਰਤੀਸ਼ਤ (%) 

ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਯ 

($/ਮੂਕਨਟ) 

 

ਜੌਂ 
 

ਫੁਸ਼ਰਸ 
 

63 
 

$0.54 

 

ਭੱਓੀ 
 

ਫੁਸ਼ਰਸ 

 

40 
 

$0.58 

 

ਓਾਹ, ਅਰੈਂਡ 

 

ਾਉਂਡਸ 

 

46 
 

$0.08 

 

ਜਯਕੁਭ (ਜਿਾਯ) 

 

ਫੁਸ਼ਰਸ 

 

55 
 

$0.56 

 

ਸਇਆਫੀਨ 

 

ਫੁਸ਼ਰਸ 

 

54 
 

$0.58 

 

ਸੂਯਜਭੁੱਔੀ 
 

ਾਉਂਡਸ 

 

44 
 

$0.02 

ਓਣਓ  
(ਸਾਯੀਆ ਂਸ਼ਰਣੀਆ) 

 

ਫੁਸ਼ਰਸ 

 

73 
 

$0.54 

 

ਫਰਇਰਯਸ ਅਤ ਅੰਡ 
ਫਰਇਰਯ ਰਈ, ਉਤਾਦਓ ਦੀ 2019 ਦ ਫਰਇਰਯ ਦ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ 

ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ $1.01 ਰਤੀ ੰਛੀ (ਹਡ) ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਆਏ ਭੁੱਰ ਦ 75 

ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹਿਕਾ। 
 

ਅੰਵਡਆਂ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨ ਉਤਾਦਓ ਦ 2019 ਦ ਅੰਵਡਆਂ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ 

CCC ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਆਏ ਭੁੱਰ ਦ 75 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਹਿਕਾ। 

ਡਅਯੀ 
ਡਅਯੀ (ਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ) ਦ ਬੁਕਤਾਨ ਹਠ ਵਰਵਔਆਂ ਦ ਜੜ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹਣਕ: 
• 1 ਅਰਰ, 2020 ਤੋਂ ਰ  ਓ 31 ਅਕਸਤ, 2020 ਤੱਓ ਉਤਾਦਓ ਦਾ 

ਓੁਰ ਅਸਰ ਦੁੱਧ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ ਰਤੀ ਹੰਡਯਡਿਟ $1.20 ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ 

ਦਯ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ; ਅਤ 
• 1 ਸਤੰਫਯ, 2020 ਤੋਂ ਰ  ਓ 31 ਦਸੰਫਯ, 2020 ਤੱਓ ਉਤਾਦਓ ਦਾ 

ਅਨੁਭਾਨਤ ਦੁੱਧ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ ਰਤੀ ਹੰਡਯਡਿਟ $1.20 ਦੀ 
ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ। FSA ਇਸ ਉਤਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ 

1 ਅਰਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਸਤ, 2020 ਤੱਓ ਉਤਾਦਓ ਦ ਯਜਾਨਾ ਦ 
ਸਤ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ 1 ਸਤੰਫਯ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਫਯ, 2020 

ਤੱਓ ਡਅਯੀ ਯਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਦੁੱਧ ਿਾਯਓ ਤਯ ਤ ਵਿਓਯੀ ਓਯਨ 

ਿਾਰ  ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਔਆ ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਨ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਓਯਕਾ। 
 

CFAP 2 ਰਈ ਅਯਜੀ ਦਣ ਿਾਰ  ਡਅਯੀ ਯਸ਼ਨ ਅਯਜੀ ਦਣ ਦ ਸਭੇਂ 
ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਿਾਯਓ ਤਯ 'ਤ ਵਿਓਯੀ ਓਯਨ ਦ ਓਾਯਫਾਯ 

ਵਿੱਚ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਡਅਯੀ ਯਸ਼ਨ ਜ 1 ਸਤੰਫਯ, 2020 ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬੰਕ ਹ ਕਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਕ ਹ ਯਹ ਹਨ, 1 ਸਤੰਫਯ, 2020 

ਤੋਂ ਰਓ 31 ਦਸੰਫਯ, 2020 ਤੱਓ ਡਅਯੀ ਯਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਦੁੱਧ ਦੀ 
ਵਿਓਯੀ ਓਯਨ ਿਾਰ  ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਔਆ ਦ ਰਯਵਟਡ ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਮਕ 

ਹਨ। 
 

ਭੁੱਰ-ਵਟਰਕਯ ਸ਼ੂਧਨ 

ਭੁੱਰ-ਵਟਰੱਕਯ ਸ਼ਧੂਨ ਰਈ, ਬੁਕਤਾਨ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਓ ਵਨਸ਼ਚਤ ਸੰਵਔਆ ਤ 
ਅਧਾਯਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਹਠ ਅਨੁਸਾਯ ਵਯਬਾਵਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਹ: 
• 16 ਅਰਰ, 2020 ਤੋਂ, 31 ਅਕਸਤ, 2020 ਤੱਓ ਮਕ ਉਤਾਦਓ 

ਦੁਆਯਾ ਚਣੁੀ ਕਈ ਤਾਯੀਔ ਤ ਰਜਨਨ ਿਾਰ  ਸ਼ਆੂਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ ਮਕ 
ਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰਓੀਅਤੀ ਿਾਰੀ ਇਨਿੈਂਟਯੀ (ਸੂਚੀ), ਜਾਂ  

• USDA ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਤ ਵਓਸਭ ਅਨੁਸਾਯ ਸ਼ਧੂਨ ਦੀ ਿੱਧ-ਤੋਂ-ਿੱਧ 
ਵਕਣਤੀ। 

 

 ਭੁੱ ਰ ਕਟਰਗਯ ਪਰਾਂ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਦਯਾਂ 
ਕਜੂੰ  ਭਾ ਦਾ  

ਮੂਕਨਟ 

ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਯ  
($/ਮੂਕਨਟ) 

 

ਸੀ (ਸ਼ੱਰ) ਦ ਅੰਡ 
 

ਦਯਜਨ 
 

0.05 

 

ਤਯਰ ਅੰਡ 
 

ਾਉਂਡਸ 

 

0.04 

 

ਸੁੱਓ ਅੰਡ 
 

ਾਉਂਡਸ 

 

0.14 

 

ਜੰਭ ਹਏ ਅੰਡ 
 

ਾਉਂਡਸ 

 

0.05 
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ਕਵਿਯੀ ਵਾਰੀ ਕਜੂੰ ਾਂ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਦਯਾਂ 
2019 ਕਵਿਯੀ ੀਭਾ ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੁਗਤਾਨ ਿਾਯਿ 

 

$49,999 ਤੱਓ 
 

10.6 

 

$50,000-$99,999 
 

9.9 

 

$1,00,000-$4,99,999 
 

9.7 

 

$5,00,000-$9,99,999 
 

9.0 

 

ਸਾਯੀਆ ਂਵਿਓਯੀਆ ਂ$1 ਵਭਰੀਅਨ ਤੋਂ 
ਿੱਧ 

 

8.8 

 

ਮਗ ਕਜੂੰ ਾਂ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਯ 

ਪੀਡਯ (ਦੁੱਧ ਵਰਾਉਣ ਿਾਰ) ਸ਼ੂ: 600 

ਾਉਂਡ ਤੋਂ ਖੱਟ 

 

$7/ਰਤੀ 
ਸ਼ੂ ਪੀਡਯ (ਦੁੱਧ ਵਰਾਉਣ ਿਾਰ) ਸ਼ੂ: 

600 ਾਉਂਡ ਜਾਂ ਿੱਧ 

 

$25.50/ਰਤੀ ਸ਼ੂ 
 

ਓੱਟ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਸ਼ੂ: ਪਡ ਸ਼ੂ 
 

$63.00/ਰਤੀ ਸ਼ੂ 

ਓੱਟ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਸ਼ੂ: ਵਯੱਓ ਸ਼ ੂ
 

$14.75/ਰਤੀ ਸ਼ੂ 
 

ਹਯ ਸਾਯ ਸ਼ ੂ

 

$17.25/ਰਤੀ ਸ਼ੂ 

 

 

ਸ਼ੂ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ CFAP 1 ਿਾਧ ੂਬੁਕਤਾਨ      

ਓੰਸਰੀਡਵਟਡ ਅਯਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਓਟ 2021 ਸ਼ੂ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਿਾਧ ੂ

CFAP ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹ। ਇਹ ਬੁਕਤਾਨ 16 ਅਰਰ, 2020 ਤੋਂ 
14 ਭਈ, 2020 ਵਿਚਓਾਯ ਇਨਿੇਂਟਯੀ (ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਵਔਆ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਹ। ਭਨਜਯੂ CFAP 1 ਅਯਜੀਆ ਂਿਾਰ  ਸ਼ ੂਉਤਾਦਓ 

ਸਿਚਾਵਰਤ ਢੰਕ ਨਾਰ ਇਹ ਬੁਕਤਾਨ ਰਾਤ ਓਯਨਕ। 
ਹਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਬਕੁਤਾਨ ਦਯਾਂ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ਉਦਾਸਯਣ: ਇੱਓ ਉਤਾਦਓ ਦੀ ਮਕ ਵਜੰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਓਯੀ 2019 ਰਈ ਓੁੱਰ 

$ 75,000 ਹ। ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਕਣਨਾ ($ 49,999 ਕੁਣਾ 10.6%) ਜਭਹਾਂ 
($25,001 ਕੁਣਾ 9.9%), ਇਹ $7,775 ਦ ਬੁਕਤਾਨ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹ। 

 
 ਿੂੰ ਟਯਿਟ ਉਤਾਦਿਾਂ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ: 

 
 

ਪਰਟ-ਭੁੱਰ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ 
ਪਰਟ-ਭੁੱਰ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਰਈ, ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਕਣਨਾ, ਯਓੀ ਕਈ ਫੀਜਾਈ 

ਅਤ ਰਮਕਾਤਭਓ ਏਓੜ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ,ਵਯਯਟ ਓੀਤੀ ਜਾਂ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਓੀਤੀ 
2020 ਦੀ ਫੀਜਾਈ ਓੀਤੀ ਕਈ ਏਓੜਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਦ ਉਤਾਦਓ ਦ ਵਹੱਸ ਨੰੂ 

ਰਤੀ ਏਓੜ $15 ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਓੀਤੀ ਜਾਿਕੀ। 
 
 

ਵਿਓਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਵਜੰਸਾਂ 
ਵਿਓਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਵਜੰਸਾਂ ਰਈ, ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਕਣਨਾ ਪਸਰ ਦ ਫੀਭਾ ਦ 
ਭੁਆਿਜ, ਕਯ ਫੀਭਾਵਓਰਤ ਪਸਰ ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਯਾਭ ਅਤ ਜੰਕਰੀ 
ਅੱਕ ਅਤ ਤੂਪਾਨੀ ਭੁਆਿਜਾ ਰਕਯਾਭ ਜਭਹਾਂ ਪਸਰ ਸਾਰ 2019 ਦ 
ਬੁਕਤਾਨਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਤਾਦਓ ਦੀ ਵਜੰਸ ਦੀ 2019 ਦੀ ਵਿਓਯੀ ਨਾਰ 

ਜੁੜ ੰਜ ਬੁਕਤਾਨ ਕਰਡਸ਼ਨਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਵਿਓਯੀ-ਅਧਾਯਤ ਹੁੰ ਚ ਦੀ 
ਿਯਤੋਂ ਓਯਓ ਓੀਤੀ ਜਾਿਕੀ। 

ਮਗ ਭਾਰੀਆ 1 ਜਨਿਯੀ, 2019 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਫਯ, 2019 ਤੱਓ 
ਰਾਤ ਹਇਆ 

─  ਮਗ ਭਾਰੀਆ 1 ਜਨਿਯੀ 1, 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਫਯ 27, 2020 ਤੱਓ 
ਰਾਤ ਹਇਆ 

 

ਮਗ ਭਾਰੀਆ ਦਾ ਅੂੰ ਤਯ X 80% 

 

ਓਤਾਯ-ਪਸਰ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਿਾਧ ੂਬੁਕਤਾਨ 

ਓੰਸਰੀਡਵਟਡ ਅਯਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਓਟ 2021 ਭੁੱਰ-ਵਟਰਕਯ ਅਤ ਪਰਟ ਭੁੱਰ 

ਪਸਰਾਂ ਦ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਿਾਧੂ CFAP ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹ। ਇਹ 

ਬੁਕਤਾਨ ਪਸਰਾਂ ਦ ਮਕ ਏਓੜ ਨੰੂ ਰਤੀ ਮਕ ਏਓੜ $20 ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ ਦਯ 

ਨਾਰ ਕੁਣਾ ਓਯਓ ਰਾਤ ਹਏ ਭੁੱਰ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹ। FSA ਮਕ ਉਤਾਦਓਾਂ ਦੀ 
CFAP 2 ਅਯਜੀਆਂ ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਮਕ ਏਓੜਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੁਕਤਾਨ 

ਜਾਯੀ ਓਯਕੀ। ਮਕ ਉਤਾਦਓ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹਰਾਂ ਹੀ CFAP 2 ਰਈ ਅਯਜੀ 
ਵਦੱਤੀ ਹ, ਨੰੂ ਇਸ ਬੁਕਤਾਨ ਨੰੂ ਰਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਨਿੀਂ ਅਯਜੀ ਜਭਹਾਂ ਓਯਨ 

ਦੀ ਜਯਯੂਤ ਨਹੀਂ ਹ। 
 

2020 ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਉਤਾਦਓ 

ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਕਣਨਾ ਫਰਇਰਯਸ, ਅੰਡ, ਅਤ ਵਿਓਯੀ ਿਾਰੀਆਂ ਵਜੰਸਾਂ ਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉਤਾਦਓਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਔਤੀ ਸ਼ੁਯੂ ਓੀਤੀ ਸੀ ਅਤ 2019 ਵਿੱਚ 

ਓਈ ਉਤਾਦਨ ਜਾਂ ਵਿਓਯੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਈ ਉਯਓਤ ਦੱਸ ਕਏ ਤਯੀਓ ਦੀ 
ਿਯਤੋਂ ਓਯਨ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ। 
ਅਵਜਹ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨ ਉਸ ਤਾਯੀਔ ਤੱਓ ਉਤਾਦਓ ਦ ਅਸਰ 

2020 ਦ ਉਤਾਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਾਯੀਔ ਤੱਓ ਵਿਓਯੀ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਹਿਕਾ ਜਦੋਂ 
ਉਤਾਦਓ ਬੁਕਤਾਨ ਰਈ ਅਯਜੀ ਜਭਹਾਂ ਓਯਦਾ ਹ। 
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ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ 
CFAP 2 ਬੁਕਤਾਨ $250,00 ਦੀ ਇੱਓ ਰਤੀ ਵਿਅਓਤੀ ਅਤ ਓਾਨੰੂਨੀ 
ਇਓਾਈ ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਸੀਭਾ ਦ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਭਾ ਸਾਯੀਆ ਂਮਕ ਵਜੰਸਾਂ 
ਰਈ CFAP 2 ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਓੁੱਰ ਯਓਭ ਤ ਰਾਕ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ। 

 
ਹਯ FSA ਰਕਯਾਭਾਂ ਦ ਉਰਟ, ਵਿਸ਼ਸ਼ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ਵਨਮਭ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਾਕੀਦਾਯਾਂ ਤ ਰਾਕੂ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਜ ਓਾਯਯਸ਼ਨ, ਸੀਵਭਤ ਦਣਦਾਯੀ ਓੰਨੀਆਂ, 
ਸੀਵਭਤ ਬਾਈਿਾਰ (ਓਾਯਯਟ ਇਓਾਈਆਂ), ਟਯੱਸਟ ਅਤ ਅਸਟਟ ਹਨ। 
ਇਹ ਓਾਨੰੂਨੀ ਇਓਾਈਆਂ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਵਕਣਤੀ (ਵਤੰਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹਣ) ਦ 
ਅਧਾਯ ਤ $750,000 ਤੱਓ ਰਾਤ ਓਯ ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਯਓ 

ਨੇ ਖੱਟ-ਖੱਟ 400 ਖੰਟ ਦੀ ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਵਓਯਤ ਜਾਂ ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਰਫੰਧਨ 

ਦਾ ਮਕਦਾਨ ਾਇਆ ਹ। 
 

ਕਿ ਿਾਨੂੂੰ ਨੀ ਇਿਾਈ ਰਈ: 

• ਅਵਜਹ ਇੱਓ ਭੈਂਫਯ ਦ ਨਾਰ, ਇਓਾਈ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਸੀਭਾ 
$250,000 ਹ; 

• ਦ ਅਵਜਹ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਨਾਰ, ਇਓਾਈ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨ ਦੀ ਸੀਭਾ 
$500,000 ਹ ਜ ਖੱਟ-ਖੱਟ ਦ ਭੈਂਫਯ ਓਾਯਯਟ ਇਓਾਈ ਦ ਓੰਭਓਾਜ 

ਦ ਸਫੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਵਓਯਤ ਜਾਂ ਸਯਕਯਭ ਵਨੱਜੀ ਰਫੰਧਨ ਜਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਸੁਭਰ ਵਿੱਚ ਖੱਟ-ਖੱਟ 400 ਖੰਟ ਦਾ ਮਕਦਾਨ ਾਉਂਦ ਹਨ; 

ਅਤ  
• ਵਤੰਨ ਅਵਜਹ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਨਾਰ, ਇਓਾਈ ਰਈ ਸੀਭਾ $750,000 ਹ ਜ 

ਖੱਟ-ਖੱਟ ਵਤੰਨ ਭੈਂਫਯ ਓਾਯਯਟ ਇਓਾਈ ਦ ਓੰਭਓਾਜ ਦ ਸਫੰਧ ਵਿੱਚ 

ਵਓਵਯਆਸ਼ੀਰ ਵਨੱਜੀ ਵਓਯਤ ਜਾਂ ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਰਫੰਧਨ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦ 
ਸੁਭਰ ਵਿੱਚ ਖੱਟ-ਖੱਟ 400 ਖੰਟ ਦਾ ਮਕਦਾਨ ਾਉਂਦ ਹਨ; ਅਤ  

CFAP 2 ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ CFAP 1 ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ਤੋਂ ਿੱਔ ਹ। 
 

ਓਤਾਯ-ਪਸਰ ਅਤ ਸ਼ੂ ਉਤਾਦਓਾਂ ਰਈ ਜਾਯੀ ਓੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਿਾਧ ੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ, ਓਈ ਿੀ CFAP ਵਫਨੈਓਾਯ ਜ ਇੱਓ 
ਓਾਯਯਸ਼ਨ, ਸੀਵਭਤ ਦਣਦਾਯੀ ਿਾਰੀ ਓਾਯਯਸ਼ਨ, ਸੀਵਭਤ ਬਾਈਿਾਰ, 
ਟਰਸਟ, ਜਾਂ ਅਸਟਟ ਹ, ਓਰ ਇਓਾਈ ਦ ਉਹਨਾਂ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ $250,000 
ਦੀ ਬੁਕਤਾਨ ਸੀਭਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧ ਦੀ ਭੰਕ ਓਯਨ ਦਾ ਵਿਓਰ ਹਿਕਾ ਜ 
ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਵਓਯਤ ਜਾਂ ਸਵਓਰਮ ਵਨੱਜੀ ਰਫੰਧਨ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਸੁਭਰ ਵਿੱਚ 
ਖੱਟ-ਖੱਟ 400 ਖੰਟ ਦਾ ਮਕਦਾਨ ਾਉਂਦ ਹਨ, ਯ ਇਸ ਵਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਵਤੰਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹਣ। ਵਓਸ ਓਾਨੰੂਨੀ ਇਓਾਈ ਦ ਅਵਧਓਾਯਤ 
ਰਤੀਵਨਧ ਨੰੂ ਵਹਰਾਂ ਦਾਇਯ ਓੀਤੀ ਕਈ CFAP 1 ਜਾਂ 2 ਅਯਜੀ ਵਿੱਚ 
ਸਧ ਓਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਸਥਾਨਓ FSA ਸਟਾਪ ਨਾਰ ਸੰਯਓ ਓਯਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

 
 

 
 
ਅਯਜੀ ਵਓੱਥ ਦਾਇਯ ਓਯਨੀ ਹ 
ਤੁਹਾਡ ਸਥਾਨਓ USDA ਸਯਵਿਸ ਸੈਂਟਯ ਵਿੱਚ FSA ਸਟਾਪ ਉਤਾਦਓਾਂ ਨਾਰ 

ਅਯਜੀ ਦਾਇਯ ਓਯਨ ਰਈ ਓੰਭ ਓਯਕਾ। ਅਯਜੀਆਂ ਭਰ, ਪਓਸ, ਹੱਥੀ 
ਵਡਰੀਿਯੀ, ਜਾਂ ਇਰਓਟਰਾਵਨਓ ਸਾਧਨਾਂ ਯਾਹੀਂ ਜਭਹਾਂ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਰਓਟਰਾਵਨਓ ਢੰਕ ਨਾਰ ਅਯਜੀਆ ਂਬਜਣ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਵਓਯਾ ਓਯਓ ਆਣ 
ਦਫ਼ਤਯ ਨੰੂ ਓਾਰ ਓਯ। 
 

CFAP 2 ਅਯਜੀ ਅਤ ਸਫੰਧਤ ਪਾਯਭ farmers.gov/cfap ਤ 
ਆਨਰਾਈਨ ਉਰੱਫਧ ਹਨ। 
 

ਭਦਦ ਰਈ ਵਓਸ ਨੰੂ ਓਾਰ ਓਯਨੀ ਹ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, CFAP 2 ਅਯਜੀ ਨਾਰ ਆਹਭਣ-ਸਾਹਭਣ ਦ ਸਭਯਥਨ ਵਿੱਚ 

ਵਦਰਚਸੀ ਯੱਔਣ ਿਾਰ  ਉਤਾਦਓ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਓਸ਼ ਓਯਨ ਰਈ 

ਵਤਆਯ USDA ਓਯਭਚਾਯੀ ਨਾਰ ਵਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਕੱਰ ਓਯਨ ਰਈ 877-

508-8364 ਤ ਸਾਡ ਓਾਰ ਸੈਂਟਯ ਨਾਰ ਸੰਯਓ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ। 
 

ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ 
ਇਹ ਤੱਥ ੱਤਯ ਵਸਯਪ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਾਫੰਦੀਆਂ ਰਾਕ ੂਹ 
ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ। CFAP ਰਕਯਾਭ ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਈ 

farmers.gov/cfap ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ 

ਸੰਯਓ ਓਯ। ਆਣ ਸਥਾਨਓ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਕਾਉਣ ਰਈ, 

farmers.gov/service-locator ਤ ਜਾ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਤੱਥ ੱਤਯ • 12 ਅਰਰ, 2021 

USDA ਇੱਓ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁਜਕਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਓਯਜਾ ਰਦਾਤਾ ਹ। 


