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ਸੰਖ 

U.S. ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ (USDA) ਪਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਦੁਆਯਾ ਸੰਚਾਵਰਤ 

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਸੰਬਾਰ ਰਗਯਾਭ (ECP), ਵਿਸਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ੂ ਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਿੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀਆ ਂ

ਦੁਆਯਾ ਖਯਾਫ ਹਈ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੰੂ ਫਹਾਰ ਿਯਨ ਅਤ ਸੰਬਾਰ ਢਾਂਵਚਆਂ ਰਈ ਅਤ 
ਗੰਬੀਯ ਸਿ ਦ ਸਭੇਂ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਜਰ ਸੰਬਾਰ ਉਾਿਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗ ੂਿਯਨ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਪੰਵਡੰਗ 

ਅਤ ਤਿਨੀਿੀ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਿਯਦਾ ਹ। 
 

ਰਗਯਾਭ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ 

ECP ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ FSA ਯਾਜ ਅਤ ਿਾਉਂਟੀ ਿਭਟੀਆਂ ਅਤ ਿਾਉਂਟੀ ਦਪਤਯਾਂ ਦਆੁਯਾ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਤਾਦਿਾਂ ਨੰੂ ECP ਨਾਭਾਂਿਣ ਦੀਆਂ ਵਭਆਦਾਂ ਅਤ ਮਗਤਾ ਦ ਸਫੰਧ ਵਿਿੱਚ ਆਣ 
ਸਥਾਨਿ FSA ਿਾਉਂਟੀ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰਯਿ ਿਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

 
ਜਭੀਨ ਮਗਤਾ 
FSA ਿਾਉਂਟੀ ਿਭਟੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਦਾ ਵਨਯਧਾਯਣ ਖਯਾਫ ਹਈ ਜ਼ਭੀਨ ਅਤ ਨੁਿਸਾਨ 

ਦੀ ਵਿਸਭ ਅਤ ਹਿੱਦ ਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤ ਜਾ ਿ ਭੁਆਇਨੇ ਿਯਨ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਿਯਦੀ ਹ। ਮਗ 

ਜ਼ਭੀਨ ਵਿਿੱਚ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਰਈ ਿਯਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸਾਭਰ ਹ: 
• ਿਾਯਿ ਖਤੀਫਾੜੀ, ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਅਤ ਫਗੀਚ ਦ ਿੰਭ ਰਈ; 

• ਨਯਸਯੀ ਦੀ ਦ ਉਗਾਉਣ ਅਤ ਵਿਰਸਭਸ ਦ ਯੁਿੱਖ ਰਗਾਉਣ ਰਈ; 

• ਸੂਧਨ ਦਾ ਿਾਯਿ ਉਤਾਦਨ ਿਯਨ ਰਈ ਚਯਾਉਣਾ; ਅਤ 
• ਸੰਬਾਰ ਢਾਂਚ, ਵਜਿੇਂ ਵਿ, ਜਰਭਾਯਗ, ਟਯਸ, ਯਾਹ ਫਦਰਣਾ ਅਤ ਹਿਾ ਤੜ (ਵਿੰਡਫਰਿਸ)। 

• ਰਾਗ ੂਤਫਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਭਜੂਦ ਸੰਬਾਰ ਦੀਆ ਂਸਭਿੱਵਸਆਿਾਂ ECP ਭਦਦ ਰਈ 

ਅਮਗ ਹਨ। 
 
ਰਾਗਤ-ਵਹਿੱਸਾ ਬੁਗਤਾਨ 

ਰਾਗਤ-ਵਹਿੱਸਾ ਬਗੁਤਾਨ ਹਨ: 

• ਭਨਜ਼ਯੂਸੁਦਾ ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗ ੂਿਯਨ ਰਈ ਖਯਚ ਦ 75% ਤਿੱਿ ਹੁੰ ਦ ਹਨ; 

• ਉਨਹ ਾਂ ਉਤਾਦਿਾਂ ਰਈ ਭਨਜ਼ਯੂਸੁਦਾ ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗ ੂਿਯਨ ਰਈ ਰਾਗਤ ਦਾ 
90 ਰਤੀਸਤ ਤਿੱਿ ਹੁੰ ਦ ਹਨ, ਜ ਸੀਵਭਤ ਸਯਤ, ਸਭਾਵਜਿ ਤਯ ਤ ਛੜ ਜਾਂ ਸੁਯੂਆਤ 

ਿਯਨ ਿਾਰ  ਵਿਸਾਨਾਂ/ਸ਼ੂ ਾਰਿਾਂ ਿਜੋਂ ਰਭਾਵਣਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ; 

• ਰਤੀ ਵਿਅਿਤੀ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਰਤੀ ਤਫਾਹੀ $500,000 ਤਿੱਿ ਸੀਵਭਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ; 

ਅਤ 
• ਵਸਯਪ ਿੰਵਡਆਰੀ ਤਾਯ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਜਾਂ ਫਹਾਰੀ ਰਈ, ਉਭੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਰਾਗਤ-ਵਹਿੱਸਾ 

ਦ 25 ਰਤੀਸਤ ਤਿੱਿ ਦ ਸ਼ਗੀ ਬਗੁਤਾਨ ਦ ਤਯ ਤ ਉਰਿੱਫਧ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। 
 

ਮਗ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਭੀਨ ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੰੂ ਫਹਾਰ ਿਯਨ ਰਈ, ECP ਬਾਗੀਦਾਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਸੰਬਾਰ 

ਅਵਬਆਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਿਯ ਸਿਦ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਿ: 

• ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਭਰਫ ਨੰੂ (ਹਿਾ ਜਾਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਜਭਹਾਂ ਹਏ ਭਰਫ ਦੀ ਸਾਈ, 

ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਖਤਾਂ ਜਾਂ ਚਾਯਾਗਾਹਾਂ ਤ ਰਿੜੀ ਦੀ ਸਭਿੱਗਯੀ, ਯਤ, ਚਿੱਟਾਨਾਂ ਅਤ ਿਚਯਾ) 
ਹਟਾਉਣਾ; 

 
 

 
• ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਿਾਹੀ ਿਯਨਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਾਯ ਦਣਾ ਜਾਂ ਿੱਧਯਾ 

ਿਯਨਾ (ਨਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਯਨਾ, ਵਸੰਚਾਈ ਿੀਤੀ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦੀ 
ਜ਼ਭੀਨ ਨੰੂ ਸਾ ਿਯਨਾ ਅਤ ਯਤ ਅਤ ਵਭਿੱਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਵਿਿੱਚ 

ਵਭਰਾਉਣਾ); 
• ਫਾੜਾਂ (ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਸ਼ੂਧਨ ਿਯਾਸ ਫਾੜ, 

ਫਾਉਂਡਯੀ ਫਾੜ, ਸੂਆਂ ਰਈ ਗਟ ਜਾਂ ਜੰਗਰੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ 

ਫਾਹਯ ਯਿੱਖਣ ਰਈ ਫਾੜ) ਨੰੂ ਭੁੜ ਫਹਾਰ ਿਯਨਾ; 
• ਸੰਬਾਰ ਢਾਂਵਚਆ ਂ(ਜਰਭਾਯਗ, ਟਯਸ, ਭੜ ਦਣ ਿਾਰੀਆਂ 

ਖਾਈਆਂ ਅਤ ਸਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਰਗਾਈ ਡੀਵਚੰਗ ਰਣਾਰੀ) 
ਨੰੂ ਭੁੜ ਫਹਾਰ ਿਯਨਾ; ਅਤ 

• ਗੰਬੀਯ ਸਿ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਐਭਯਜੇਂਸੀ ਾਣੀ ਭਹੁਿੱਈਆ 

ਿਯਿਾਉਣਾ (ਚਯਾਉਣ ਿਾਰ  ਅਤ ਫਾਵੜਆ ਂ ਵਿਿੱਚ ਯਿੱਖ 
ਸ਼ੂਧਨ ਰਈ ਅਤ ਫਗੀਵਚਆਂ ਅਤ ਅੰਗੂਯਾਂ ਦ ਫਾਗਾਂ ਹਤ 

ਭਜੂਦਾ ਵਸੰਚਾਈ ਰਣਾਰੀ ਰਈ) 

 

ਜ ਿਈ ਤਫਾਹੀ ਿਾਯ ਜਾਿ ਤਾਂ ਿੀ ਿਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ 
• ਉਤਾਦਿ ਜਾਂ USDA ਤਾਯੀਖ ਾਈਆਂ ਪਟਆਂ, ਿੀਡੀਜ਼ 

ਅਤ ਤੀਜੀ ਵਧਯ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਨਾਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦ ਦਸਤਾਿਜ 

ਵਤਆਯ ਿਯਦਾ ਹ। 
• ਉਤਾਦਿ ਭਦਦ ਦੀ ਫਨਤੀ ਿਯਨ ਰਈ ਵਜੰਨੀ ਜਰਦੀ 

ਸੰਬਿ ਹ ਸਿ ਸਥਾਨਿ ਸਿਾ ਿੇਂਦਯ ਨੰੂ ਵਯਯਟ ਿਯਦਾ ਹ 
(ਤੁਯੰਤ ਫਹਾਰੀ ਵਸਯਪ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਗ ੂ

ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਸੂਧਨ ਨੰੂ ਫੰਦ ਯਿੱਖਣ ਰਈ ਿੰਵਡਆਰੀ 
ਤਾਯ ਰਗਾਉਣਾ)। 

• ਿਾਉਂਟੀ FSA ਦਪਤਯ ਭਨਜ਼ਯੂੀ ਰਵਿਵਯਆ ਅਤ ਅਗਰ  
ਿਦਭਾਂ ਫਾਯ ਭਾਯਗ ਦਯਸਨ ਰਦਾਨ ਿਯਗਾ। 

 

ਹਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਰਈ 

ਇਹ ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ ਵਸਯਪ ਜਾਣਿਾਯੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ 

ਾਫੰਦੀਆਂ ਰਾਗ ੂ ਹ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਤਫਾਹੀ ਰਗਯਾਭਾਂ 
ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਰਈ http://disaster.fsa. 

usda.gov ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਿ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ 

ਸੰਯਿ ਿਯ। ਆਣ ਸਥਾਨਿ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ 
ਰਗਾਉਣ ਰਈ, http://offices.usda.gov ਤ ਜਾ। 

 

USDA ਇਿੱਿ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਰਦਾਨ ਿਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਿਯਜ਼ਾ ਰਦਾਤਾ ਹ। 

http://disaster.fsa/
http://offices.usda.gov/

