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ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰ ਸੀ

ਤਬਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ
ਸੰ ਖੇਪ੍
U.S. ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਪਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਉਤਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ,
ਹੜਹਾਂ, ਹਯ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਆਯਨਟੀਨ ਦ ਕਾਯਨ ਦਾਿਾਯ ਅਤ ਬਵਤਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਬਯਨ ਵਿਿੱ ਚ ਭਦਦ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਯਜ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ।

ਕਰਜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਯਜਾ ਪੰ ਡ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਰਈ ਿਯਤ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਜਯੂਯੀ ਸੰ ਤੀ ਦੀ ਭੁੜ-ਫਹਾਰੀ ਕਯਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਦਰਣ ਰਈ;

ਤਫਾਹੀ ਿਾਰ ਸਾਰ ਨਾਰ ਜੁੜ ਉਤਾਦਨ ਦ ਖਯਵਚਆਂ ਦ ਸਾਯ ਜਾਂ ਕੁਝ
ਵਹਿੱ ਸ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਰਈ;

ਵਯਿਾਯਕ ਯਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦ ਜਯੂਯੀ ਖਯਵਚਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਰਈ;
ਖਤੀ ਦ ਕੰ ਭਕਾਜ ਦਾ ਭੁੜ ਗਠਨ ਕਯਨ ਰਈ; ਅਤ
ਕੁਝ ਕਯਵਜਆਂ ਨੂੰ ਭੁੜ-ਪਾਈਨਾਂਸ ਕਯਨ ਰਈ।

ਕਣ ਯਗ ਹੈ?

ਐਭਯਜੇਂਸੀ ਕਯਜ ਉਨਹਾਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ੂ ਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ ਜ:
•

ਵਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ ਹਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰਨ ਕਯਦ
ਹਨ ਵਜਸ ਨੂੰ ਰਾਇਭਯੀ ਆਦਾ ਖਤਯ ਜਾਂ ਕੁਆਯਨਟੀਨ ਖਤਯ ਿਿੱ ਜੋਂ
ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਦੁਆਯਾ ਘਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਸਕਟਯੀ ਦੁਆਯਾ
ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿ। ਘਵਸ਼ਤ, ਭਨਨੀਤ ਜਾਂ ਕੁਆਯਨਟੀਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਰਾਇਭਯੀ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਿੀ ਐਭਯਜੈਂਸੀ
ਕਯਵਜਆਂ ਰਈ ਮਗ ਹਨ। FSA ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਯਾ ਤਫਾਹੀ ਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਨਾਭਾਂਵਕਤ ਅਤ ਨਾਰ ਰਿੱਗਦੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬਵਤਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਰਈ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਯਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਅਵਧਕਾਯਤ ਕਯਦਾ ਹ;

•

ਜ ਸਥਾਤ ਵਯਿਾਯਕ ਪਾਯਭ ਯਟਯ ਹਨ ਅਤ ਵਜਨਹਾਂ ਕਰ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਾਂ
ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਦਾ ਕਾਪੀ ਅਨੁਬਿ ਹ;

•

ਜ ਮੂਨਾਈਟਡ ਸਟਟਸ ਦ ਨਾਗਵਯਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਹਨ;

•

ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਸਰਾਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਵਿਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ 30 ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਸ਼ੂਧਨ, ਸ਼ੂਧਨ ਦ ਉਤਾਦਾਂ, ਅਚਰ ਸੰ ਤੀ, ਜਾਂ ਚਿੱ ਰ ਸੰ ਿੱ ਤੀ ਦਾ ਬਵਤਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਝਿੱ ਵਰਆ ਹ;

•

ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਿੀਕਾਯਮਗ ਕਯਵਡਟ ਇਵਤਹਾਸ ਹ;

•

ਜ ਿਾਯਕ ਸਯਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਡਟ ਰਾਤ ਕਯਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਭਯਿੱ ਥ ਹਨ;

•

ਕਯਜਾ ਸੁਯਿੱਵਖਅਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਭਾਨਤ (ਕਰਟਯਰ) ਰਦਾਨ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ;
ਅਤ

•

ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਭੁੜ-ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਹ।

 ਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ
FSA ਰ ਨ ਦੀਆਂ ਜਯੂਯਤਾਂ ਹਯਾਂ ਕਯਜਦਾਤਾਿਾਂ ਨਾਰੋਂ
ਿਿੱ ਖਯੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਧਯ ਭਹਿੱ ਤਿੂਯਣ ਅੰਤਯ ਹਠਾਂ
ਵਦਿੱ ਤ ਗਏ ਹਨ:
•
•

•

ਕਯਜਦਾਯਾਂ ਨੂੰ ਪਾਯਭ ਦ ਸਿੀਕਾਯਮਗ ਵਯਕਾਯਡ
ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਖਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ;

ਕਯਜਦਾਯਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਭੀ ਤਯ ਤ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ
ਗਈ ਖਤੀਫਾੜੀ ਮਜਨਾ ਵਜਸ ਨਾਰ ਸਥਾਨਕ FSA
ਸਟਾਪ ਸਵਹਭਤ ਹਿ, ਅਨੁਸਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ; ਅਤ
ਕਯਜਦਾਯਾਂ ਨੂੰ ਵਿਿੱ ਤੀ ਰਫੰਧਨ ਵਸਖਰਾਈ ਰਗਯਾਭ
ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਰ ਣ ਅਤ ਪਸਰੀ ਫੀਭਾ ਰਾਤ ਕਯਨ
ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਸਕਦੀ ਹ।

ਜਮਾਨਤ (ਕੇਟਰ) ਦੀ  ੜ ਹੈ
ਸਾਯ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਯਜ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਭਾਨਤ ੂਯਨ ਹਣ
ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਜਭਾਨਤ ਦੀ ਖਾਸ ਵਕਸਭ ਕਯਜ ਦ ਉਦਸ਼,
ਭੁੜ-ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਅਤ ਵਫਨੈਕਾਯ ਦ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਰਾਤਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਵਨਯਬਯ ਕਯਦੀ ਹ।
ਜ ਵਫਨੈਕਾਯ ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਭਾਨਤ ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦ, ਤਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭੁੜ-ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਨੂੰ ਕਯਜਾ ਰਾਤ
ਕਯਨ ਰਈ ਜਭਾਨਤ ਭੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਕਯਜ ਦ ਪੰ ਡਾਂ
ਦ ਨਾਰ ਹਾਸਰ, ਉਤਾਵਦਤ, ਭੁੜ ਪਾਈਨਾਂਸ ਕਯਿਾਈ
ਸੰ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਉਤਾਦਾਂ ਤ ਵਹਰੀ ਭੁੜ-ਧਾਯਨ ਅਵਧਕਾਯ
(ਰੀਨ) ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।
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ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਉਤਾਦਕ ਅਸਰ ਉਤਾਦਨ ਦਾ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ-ਤੋਂ-ਿਿੱ ਧ
$500,000 ਤਿੱ ਕ ਦ ਬਵਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਕਯਜ ਰ ਸਕਦ ਹਨ।

ਕਰਜ ਦੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ
ਪਸਰਾਂ, ਸ਼ੂਧਨ ਅਤ ਗਯ-ਅਚਰ ਸੰ ਤੀ ਦ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਰਈ ਕਯਜ, ਕਯਜ
ਦ ਉਦਸ਼, ਭੁੜ-ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਅਤ ਕਯਜ ਦੀ ਭੁਿੱ ਖੀਆ ਦ ਤਯ'
ਤ ਉਰਿੱਫਧ ਜਭਾਨਤ ਤ ਵਨਯਬਯ ਕਯਵਦਆਂ ਆਭ ਤਯ ਤ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱ ਤ
ਸਾਰਾਂ ਦ ਅੰਦਯ-ਅੰਦਯ ਚੁਕਾ ਵਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਸ਼ ਹਾਰਾਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, 20
ਸਾਰ ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਵਭਆਦਾਂ ਅਵਧਕਾਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਰ
ਸੰ ਿੱ ਤੀ ਨੂੰ ਹਏ ਬਵਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਈ ਕਯਜ ਆਭ ਤਯ ਤ 30 ਸਾਰਾਂ ਦ
ਅੰਦਯ-ਅੰਦਯ ਭੁੜ-ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਭੁੜਬੁਗਤਾਨ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 40 ਸਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।

ਮਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਮਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਗਾਉਣ ਈ,
fsa.usda.gov/farmloans ਤ ਜਾ।

ਐਪ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਕਯਵਜਆਂ ਰਈ ਅਯਜੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਤਫਾਹੀ ਜਾਂ
ਕੁਆਯਨਟੀਨ ਨਾਭਾਂਵਕਤ ਕਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਖ ਤੋਂ ਰਾਜਭੀ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ
ਅਿੱ ਠ ਭਹੀਵਨਆਂ ਦ ਅੰਦਯ-ਅੰਦਯ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ
ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਿੱ ਤਯ ਵਸਯਫ਼ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਮਗਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ
ਜਾਂ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੂ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। FSA ਤਫਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਗ
 ਯਾਭਾਂ
ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ farmers.gov 'ਤ ਜਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਕ
FSA ਦਫ਼ਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਗਾਉਣ ਈ, farmers.gov/service-center-locator ਤ ਜਾ।

