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ਯੂਨਾਈਟੇ ਡ ਸਟੇ ਟ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ
ੂ ੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹ
ੋ !

ਤਸੀਂ
ੁ FSA ਪੋ� ਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਿਨਆਂਸੰਗਤ ਪ� ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ੁਤਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ FSA ਪ�ੋ ਗਰਾਮਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੁਤ
ੰ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ:

Ŏ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦੇ ਸ਼ਕ ਨੂਨੌਕਰੀ
ੰ
'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋ
Ŏ
Ŏ
Ŏ
Ŏ

FSA ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ
ਸੰਭਾਲ ਪੋ� ਗਰਾਮ
ਜੰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਬਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ

FSA ਨਾਲ ਜ
ੁ ੜ
ੋ

FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, fsa.usda.gov/
elections ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ
FSA ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
FSA ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ,
farmers.gov/servicelocator 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੂਿਚਤ ਰਹ
ੋ

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਂਾ ਿਦੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ
ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰੋ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ
਼ ਬਰਾਂ
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USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ।
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FSA
ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ (ਕਮਊਿਨਟੀ) ਿਵੱਚ
ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ FSA
ਪੋ � ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ
ਦ
ੁ ਆਰਾ ਚ
ੁ ਣੇ ਗਏ ਿਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

USDA ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀ

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸ:

ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ੋ !

ਤੁਸੀਂ ਵ
ੋ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ
ੋ !

• ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਪੋ � ਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
• ਸਥਾਨਕ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰੋ।
• FSA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਟਾਫ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੋ।
• ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਓ।
• ਵਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
FSA ਮੌਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਲਈ।

• ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ, ਿਵੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ fsa.usda.gov/
elections 'ਤੇ ਜਾਓ।
• ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ
ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਫਾਰਮ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ FSA
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਂਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਫਾਰਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
(ਉਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ
ਦ
ੁ ਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ�ਂਾ ਨਾਲ
ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ)।

• ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ FSA ਦਫਤਰ ਜਾਂ FSA
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ FSA ਪੋ � ਗਰਾਮ
ੈ ਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ
ਹਨ, ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ�ਂਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA
ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

USDA ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ
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ਚ
ੋ ਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ:

ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਬੈਲਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵੱਚ)।

•ਚ
ੁ ਣੇ ਗਏ ਸਦੱਸ ਿਤੰਨ-ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਤੋਂ 11 ਸਦੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ
ਬੈਲਟ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਬੈਲਟ ਜਮ�ਂਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ

ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ

