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ਪਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰ ਸੀ

ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਜੰ ਗਰ ਭੁੜ-ਫਹਾਰੀ ਰਗਯਾਭ (EFRP)
ਸੰ ਖ
U.S. ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ (USDA) ਪਾਯਭ ਸਿਾ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਦੁਆਯਾ ਰਫੰਵਧਤ ਐਭਯਜੈਂਸੀ
ਜੰ ਗਰ ਭੁੜ-ਫਹਾਰੀ ਰਗਯਾਭ (EFRP), ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਦੁਆਯਾ ਖਯਾਫ ਹਈ ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੰ ਭੁੜ
ਫਹਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਉਾਅ ਕਯਨ ਰਈ ਨਾਨ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀਅਰ ਰਾਈਿਟ੍ ਪਾਯਸਟ੍
(NIPF) ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਮਗ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਗਤਾਨ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ।

ਅਯਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦਣੀ ਹ

EFRP ਨਾਭਾਂਕਣ FSA ਯਾਜ ਅਤ ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਕਭਟ੍ੀਆਂ ਅਤ ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਦਪਤਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਸ਼ਾਾਸਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ EFRP ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਵਭਆਦ ਅਤ ਮਗਤਾ ਦ ਸਫੰ ਧ ਵਿਿੱਚ
ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਦਪਤਯ ਤੋਂ ੁਿੱਛ-ਵਗਿੱਛ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।

ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕੰ ਭ ਕਯਦੀ ਹ

FSA ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਕਭਟ੍ੀਆਂ ਆਨ-ਸਾਈਟ੍ ਤ ਹਣ ਿਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਵਨਯੀਖਣ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦੁਆਯਾ
ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਨੂੰ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਕਸਭ ਅਤ ਹਿੱਦ ਦਾ
ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ। EFRP ਦ ਮਗ ਫਣਨ ਰਈ, NIPF ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ:
• ਭਜੂਦਾ ਦਯਖ਼ਤ ਕਿਯ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ (ਜਾਂ ਕੁਦਯਤੀ ਆਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਵਹਰਾਂ
ਦਯਖ਼ਤ ਕਿਯ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਸਨ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦਯਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਅਨੁਕੂਰ ਹਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ); ਅਤ
• ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਕ ਕਈ ਿੀ ਗਯ-ਉਦਮਵਗਕ ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਭੂਹ, ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ,
ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਯ ਵਨਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦ ਭਾਰਕ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਰਾਗਤ-ਵਹਿੱਸਾ ਬੁਗਤਾਨ

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ
ਇਹ ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ ਵਸਯਪ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ
ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੂ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਤਫਾਹੀ ਰਗਯਾਭ
ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ http://disaster.fsa.
usda.gov ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ
ਸੰ ਯਕ ਕਯ। ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ
ਰਗਾਉਣ ਰਈ, http://offices.usda.gov ਤ ਜਾ।

ਰਾਗਤ-ਵਹਿੱਸਾ ਬੁਗਤਾਨ ਹਨ:
•
•

ਭਨਜ਼ੂਯਸ਼ੁਦਾ ਭੁੜ-ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਖਯਚ ਦ 75% ਤਿੱਕ; ਅਤ
ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਰਤੀ ਤਫਾਹੀ $500,000 ਤਿੱਕ ਸੀਵਭਤ ਹਨ।

ਮਗ ਜੰ ਗਰ ਭੁੜ-ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸ

NIPF ਨੂੰ ਭੁੜ ਫਹਾਰ ਕਯਨ ਰਈ, EFRP ਬਾਗੀਦਾਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਜੰ ਗਰ ਭੁੜ ਫਹਾਰੀ ਅਵਬਆਸਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:
•

•
•
•
•

ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਿਾਂ ਝੁੰ ਡ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਜਾਂ ਕੁਦਯਤੀ ਭੁੜ ਉਗਣ ਰਈ, ਭਰਫ, ਵਜਿੇਂ
ਵਕ ਵਡਿੱਗ ਜਾਂ ਖਯਾਫ ਹਏ ਦਯਖ਼ਤਾੰ ਨੂੰ ਹਟ੍ਾਉਣਾ;
ਜੰ ਗਰ ਵਿਿੱਚ ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਦ ਝੁੰ ਡ ਭੁੜ ਉਗਾਉਣ ਰਈ ਜਗਹਾ ਵਤਆਯ ਕਯਨਾ, ਵਦਆਂ ਦੀ
ਯਾਈ ਕਯਨਾ ਅਤ ਭਜਦੂਯੀ;
ਜੰ ਗਰ ਦੀ ਬੂਭੀ ਵਿਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਇਯ ਰ ਨਸ, ਪਮੂਰ ਫਰਕਸ, ਜਾਂ ਖਯ ਵਨਮੰ ਤਯਣ ਢਾਂਵਚਆਂ
ਦੀ ਭੁੜ ਫਹਾਰੀ;
ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰ ਗਰੀ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਹਣ ਿਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਕੰ ਵਡਆਰੀ ਤਾਯ,
ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਦ ਸ਼ਾਰਟ੍ਯ ਅਤ ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਤ ਸਹਾਯ ਰਈ ਡੰ ਡ ਰਗਾਉਣਾ; ਅਤ
ਕਿਯ ਵਨੰਗ ਅਤ ਜੰ ਗਰੀ ਜੀਿਨ ਵਨਿਾਸ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਜੰ ਗਰੀ ਜੀਿਨ ਿਧਾਉਣਾ।

USDA ਇਿੱਕ ਫਯਾਫਯ ਅਿਸਯ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਯੁਜ਼ਗਾਯਦਾਤਾ ਅਤ ਕਯਜ਼ਾ ਰਦਾਤਾ ਹ।

