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ਸੰ ਖ

ਦਯਖ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਗਯਾਭ

ਦਯਖ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਗਯਾਭ (TAP) ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀਆਂ ਕਯਕ ਖ਼ਯਾਫ ਹਏ ਮਗ ਦਯਖ਼ਤਾਂ,
ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ਅੰ ਗੂਯ ਦੀਆਂ ਿਰਾਂ ਵਪਯ ਤੋਂ ਰਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਯਾਫ ਹਏ ਫੂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਯ ਤੋਂ ਰਾਉਣ ਰਈ
ਪਰਾਂ ਦ ਮਗ ਕਾਸ਼ਤਕਾਯਾਂ ਅਤ ਨਯਸਯੀ ਵਿਿੱਚ ਦਯਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ ਿਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਦੰ ਦਾ ਹ। U.S. ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਿਬਾਗ (USDA) ਦੀ ਫਾਯਭ ਸਯਵਿਸ ਏਜੰ ਸੀ (FSA) ਿਰੋਂ TAP
ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਮਗ ਕੀ ਹ?

ਦਰਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਸਮਾਂ
ਮਗ ਦਯਖ਼ਤ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ਅੰ ਗੂਯ ਦੀਆਂ ਿਰਾਂ ਉਹ ਫੂਿ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਾਯਕ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ
ਸਰਾਨਾ ਪਸਰ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਿਾਯਕ ਵਿਕਯੀ ਰਈ ਨਯਸਯੀ ਵਿਿੱਚ ਉਤਾਦਨ
ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਜਾਿਿ ਿਾਰ ਦਯਖ਼ਤ, ਪਰ, ਵਗਯੀਆਂ ਅਤ ਵਕਰਸਵਭਸ ਦ ਦਯਖ਼ਤ
ਸ਼ਾਵਭਰ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰੁਗਦੀ ਜਾਂ ਇਭਾਯਤੀ ਰਿੱਕੜ ਰਈ ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤ
ਜਾਂਦ ਦਯਖ਼ਤ TAP ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਗ ਨੁਕਸਾਨ

ਢੁਕਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ:
• ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਭਰਤੂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਯਿੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ; ਮਗ ਦਯਖ਼ਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਂ ਦ ਸਿੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਕਯਕ 15
ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੀ ਵਭਰਤੂ-ਦਯ (ਆਭ ਵਭਰਤੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਿੱਕਣਾ  ਸਕਦਾ
ਹ;
• ਮਗ ਦਯਖ਼ਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਂ ਦ ਸਿੈਂਡ 'ਤ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਰਾਂ 'ਤ ਅਧਾਯਤ
ਹ:
• ਫੂਿ ਦੀ ਵਫਭਾਯੀ ਕਯਕ ਹਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਡਕ ਤਫਾਹੀ ਦੀ ਹਯ ਮਗ ਘਿਨਾ; ਅਤ
• ਫੂਿ ਦੀ ਵਫਭਾਯੀ ਰਈ, FSA ਿਰੋਂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭੇਂ ਦੀ ਵਭਆਦ, ਵਜਸ
ਵਿਿੱਚ ਸਿੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਰਿੱਗਦਾ ਹ।
• ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਤ ਉਰਫਧ ਕਾਯਿਾਈਆਂ ਯਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਵਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ;
• FSA ਦ ਨੁਭਾਇੰ ਦ ਰਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰਤਿੱਖ ਅਤ ਸਸ਼ਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ; ਜ ਇਸ ਸਭੇਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਆ ਵਯਹਾ, ਤਾਂ FSA ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਯ ਸਫੂਤ ਰਿਾਣ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ
ਵਕ ਕਈ ਹਯ ਸਫੂਤ ਇਸ ਗਿੱਰ ਦੀ ੁਸ਼ਿੀ ਕਯਦ ਹਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਯਤੀ
ਤਫਾਹੀ ਕਯਕ ਹਇਆ ਹ; ਅਤ
• FSA ਫੂਿ ਦੀ ਵਫਭਾਯੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਰਿੱਗਣ ਦ ਭਾਭਰ ਵਿਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਦ ਦਾ ਵਨਯਣਾ
ਕਯਨ ਰਈ ਮਗਤਾਰਾਤ ਭਾਵਹਯ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ।

ਪਰਾਂ ਦ ਮਗ ਕਾਸ਼ਤਕਾਯ ਅਤ ਨਯਸਯੀ ਵਿਿੱਚ ਦਯਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ ਿਾਰ ਰ ਕ

TAP ਰਈ ਮਗ ਹਣ ਿਾਸਤ ਪਰਾਂ ਦ ਮਗ ਕਾਸ਼ਤਕਾਯਾਂ ਅਤ ਨਯਸਯੀ ਵਿਿੱਚ ਦਯਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ
ਿਾਰ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰ ਭ ਜ਼ਯੂਯ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
• ਇਿੱਕ ਮਗ ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਕਯਕ ਸਿੈਂਡ (ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਰਈ ਤਯਤੀਫ
ਦਣੀ) ਰਈ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਗ ਦਯਖ਼ਤ, ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਿਰ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਹਇਆ ਹ;
• ਕੁਦਯਤੀ ਤਫਾਹੀ ਿਾਯਣ ਿਰ ਦਯਖ਼ਤ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ਿਰਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਕੀਅਤ ਵਿਿੱਚ ਹਨ,
ਯ ਦਯਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ ਿਾਰ ਮਗ ਕਾਸ਼ਤਕਾਯ, ਵਜਸ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਉਸਦ ਮਗ ਦਯਖ਼ਤ,
ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ਿਰਾਂ ਰਿੱਗੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਭਾਰਕ ਹਣ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ਹ,; ਅਤ
• TAP ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਰਿਾਣ ਹਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਭਹੀਵਨਆਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਮਗ ਦਯਖ਼ਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ
ਅਤ ਿਰਾਂ ਹਿਾਉਣੀਆਂ।

ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕੰ ਭ ਕਯਦੀ ਹ

ਰਿਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਦਯਖ਼ਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਾਂ ਰਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਵਕਿੱਵਰਆਂ
ਦੀ ਕੁਰ ਜੜੀ ਗਈ ਭਾਤਯਾ, ਵਜਸ ਰਈ ਪਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਯ ਜਾਂ ਨਯਸਯੀ ਵਿਿੱਚ ਫੂਿ ਉਗਾਉਣ ਿਾਰਾ ਉਹ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਯ, ਵਜਸਦੀ ਸਰਾਨਾ ਭਾਤਯਾ 1,000 ਵਕਿੱਵਰਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ
ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ, TAP ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਰਾਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ।
ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਵਿਤ ਿੁੁੱ  ਆਮਦਨ
(AGI)
ਵਜਹੜ ਨੁਕਸਾਨ 1 ਜਨਿਯੀ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਹਏ
ਸੀ, ਉੱਥ TAP ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਈ ਸੀਭਾ ਨਹੀਂ ਹ।
ਔਸਤ ਸਭਾਮਵਜਤ ਕੁਿੱਰ ਆਭਦਨ (AGI) ਤ ਸੀਭਾ ਰਈ
ਅਰਾਈ ਕਯਵਦਆਂ, ਜ ਸਫੰ ਵਧਤ ਿਕਸ ਸਾਰਾਂ ਰਈ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ AGI $900,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ TAP ਹਠ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ ਅਮਗ
ਹ। ਵਸਿੱਧਾ ਅਖ਼ਵਤਆਯ TAP 'ਤ ਰਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸਦ
ਨਾਰ ਹੀ ਇਸਦੀ ਿਯਤੋਂ AGI ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
ਵਸਿੱਧ ਅਖ਼ਵਤਆਯ ਹਠ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਵਕਸ ਿੀ ਬੁਗਤਾਨ
ਨੂੰ (ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਹਿੱਦ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸੰ ਸਥਾ ਵਿਿੱਚ ਵਦਰਚਸੀ ਯਿੱਖਣ ਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬੁਗਤਾਨ ਭੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਦਯਖ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਗਯਾਭ

2

ਬੁਗਤਾਨ ਕਰਕੁਰਿਯ

ਅਯਜ਼ੀਆਂ

ਦਯਖ਼ਤ, ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਿਰ ਫਦਰਣ, ਭੁੜ ਰਾਉਣ ਅਤ/ਜਾਂ ਵਪਯ ਤੋਂ ਸੁਯਜੀਤ

ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਯਣੀ ਵਿਿੱਚ TAP ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਅਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਜਭਹਾ

ਕਯਨ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਹਸਾਫ-ਵਕਤਾਫ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਵਤਆਂ ਨਾਰੋਂ ਘਿੱਿ ਹ:

•

ਵਪਯ ਤੋਂ ਫੂਿ ਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸਰ ਰਾਗਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦ, ਖ਼ਤਭ ਹਣ ਦੀ

15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਯ ਤੋਂ ਿਿੱਧ (ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਰਈ

ਤਯਤੀਫ ਦਣੀ) ਅਤ ਵਜਿੱਥ ਰਾਗੂ ਹ, ੁਯਾਣ ਫੂਿ ਵਪਯ ਤੋਂ ਰਾਉਣ ਦਾ 50
ਫੀਸਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਭ ਹਣ ਦੀ 15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਯ ਤੋਂ ਿਿੱਧ
(ਦਯਖ਼ਤ ਦ ਆਭ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ਆਭ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਰਈ ਤਯਤੀਫ
•

ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਅੰ ਤਭ ਤਾਯੀਖ਼ਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼
1 ਜਨਿਯੀ, 2019
ਅਤ ਫਾਅਦ ਦ ਸਾਰ

ਦਣੀ); ਜਾਂ

ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ ਿਮਹਾ ਿਰਾਉਣ
ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼
60 ਕਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਦ ਫਾਅਦ (FR ਵਿਿੱਚ ਛਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼)
ਜਾਂ 90 ਕਰੰਡਯ ਵਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ:
•

FSA ਿਰੋਂ ਰਕਵਿਸ ਰਈ ਸਥਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮਗ ਯਕਭ

2018 ਦ ਖਤੀਫਾੜੀ ਵਫਰ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਜਾਂ ਤਜ਼ਯਫਕਾਯ ਵਕਸਾਨ ਜਾਂ

•

ਤਫਾਹੀ ਦੀ ਘਿਨਾ; ਜਾਂ

ਤਾਯੀਖ਼, ਜਦੋਂ ਉਤਾਦਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿੱਸ਼ਿ ਹਇਆ।

ਸ਼ੂ ਾਰਕ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ 'ਤ ੂਯਾ ਉਤਯਣ ਿਾਰ ਵਫਨੈਕਾਯਾਂ ਰਈ ਉਸ ਿਰੋਂ

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਹਸਾਫ-ਵਕਤਾਫ ਹਠਾਂ ਵਦਿੱਵਤਆਂ ਨਾਰੋਂ ਘਿੱਿ ਹ:

ਇਹ ਤਿੱਥ ਿੱਤਯ ਵਸਯਪ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਹ; ਹਯ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਾਗੂ ਹ

ਖ਼ਯਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਕਭ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ
•

ਵਪਯ ਤੋਂ ਫੂਿ ਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸਰ ਰਾਗਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ, ਖ਼ਤਭ ਹਣ ਦੀ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ELAP ਫਾਯ ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ disaster.fsa.

15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਯ ਤੋਂ ਿਿੱਧ (ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਰਈ

usda.gov ਤ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਸੰ ਯਕ ਕਯ।

ਫੀਸਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਭ ਹਣ ਦੀ 15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਯ ਤੋਂ ਿਿੱਧ

ਆਣ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਪਤਯ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ, farmers.gov ਤ ਜਾਓ।

ਤਯਤੀਫ ਦਣੀ) ਅਤ ਵਜਿੱਥ ਰਾਗੂ ਹ, ੁਯਾਣ ਫੂਿ ਵਪਯ ਤੋਂ ਰਾਉਣ ਦਾ 75
(ਦਯਖ਼ਤ ਦ ਆਭ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ਆਭ ਦਯਖ਼ਤ ਵਡਗਣ ਰਈ ਤਯਤੀਫ
•

ਦਣੀ); ਜਾਂ

FSA ਿਰੋਂ ਰਕਵਿਸ ਰਈ ਸਥਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮਗ ਯਕਭ

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

