ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ

ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

ਕਾ ਟੀ
ਕਮੇਟੀ
ਚ
ੋ ਣ
2022
ਚ
ੋ ਣ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਸਾਰ
ਫਾਰਮ ਸਿਰਵਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ FSA ਦੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ
ਫਾਰਮ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ
ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚ
ੁ ਣੇ ਗਏ ਿਕਸਾਨ
ਅਤੇ ਪ ੂ ਪਾਲਕ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ੰਨੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾ ਟੀਆਂ ਿਵੱਚ FSA ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

15 ਜ
ੂ ਨ
2022
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੰਦੀ
ੁ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ
FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫਤਰ ਤ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜ
fsa.usda.gov/
elections 'ਤੇ ਇਨ ੰਨ ੂ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਪਤ ਕਰੋ।

1 ਅਗਸਤ
2022

7 ਨਵੰ ਬਰ
2022

5 ਦਸੰ ਬਰ
2022

1 ਜਨਵਰੀ
2023

ਸਥਾਨਕ FSA

ਯੋਗ ਵੋਟਰ ੰਨੂ ਬੈਲਟ

ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ

ਨਵ ਚ
ੁ ਣੀ ਗਈ

ਕਾ ਟੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ

ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ FSA

ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ

ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਦੱਸ ਅਹੁਦਾ

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ

ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਿਦਨ।

ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ
ਿਦਨ।

ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਨਪੁਟ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਿਖਆ-ਨਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਜਸ ਿ
ਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕਾ ਟੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ;

• ਸੰਭਾਲ ਪੋਗਰਾਮ;

• ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਪੋਤਸਾਹਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਭੁਗਤਾਨ;

• ਐਮਰਜਸੀ ਪੋਗਰਾਮ; ਅਤੇ

• ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗਤਾ।

ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ੰਨੂ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ
ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ
ੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਚਾਹੇ ਤੁਸ

ੁਰੂਆਤੀ ਜ

ਸਥਾਿਪਤ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ
(ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ) ਹੋਵੋ, ਜ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ
ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ-ਿਕ ਿਕ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ U.S. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿ
ਵਭਾਗ (USDA) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਲੰਕ ਹੈ।

ਵ
ੋ ਟ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ
ੈ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ

ਕਾ ੰਨੂਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵੋਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਿਕਸੇ FSA ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ ਜ

ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ FSA ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ

ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ ਜ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਸਹਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ੰਨੂ ਜ ਦ
ੂ ਿਜਆਂ ੰਨੂ

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰਦਾ
ੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ ਪ ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਵ ਝੇ

ਕਾਰਜ(ਜ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

(ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ) ਿਕਸਾਨ ਜ ਪ ੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ

FSA ਪੋਗਰਾਮ ਲਾਭ ੰਨੂ ਲਾਗ
ੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ੰਨੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾ ੰਨੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਨਹ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ-

ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ੰਨੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ FSA-669A 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵੋਟ

ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਾਮਲ ਹੰਦਾ
ੁ ਹੈ ਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਚ
ੁ ਣੇ

ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰਦੇੁ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ੰਨੂ ਪੂਰੀਆਂ

ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ FSA

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਿਟੰਗ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ fsa.

ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿ

usda.gov/elections 'ਤੇ ਿਸਥਤ "FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ -

ਰਕਾਰਡ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਜ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸ ਵਜ ਦਫਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ

fsa.usda.gov/elections'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ" ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ FSA ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ ਟੀ

2022 ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ

ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ ਟੀ

ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜ ਪਾਪਤ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, farmers.gov'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੂਨ 2022

• FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨ ਦੀ ਕਾ ਟੀ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀਆਂ

ਵ
ੋ ਟ ਪਾਉਣ ਤ ਖੰੁਝ
ੋ ਨਾ

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਮਹਲਾ ਉਤਪਾਦਕ

ਬੈਲਟ 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ੰਨੂ ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ

ਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ੰਨੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ

ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਇਨ ੰਨੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ FSA

ਪ ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ

ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੇ

•

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵੋਟਰ ੰਨੂ ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਤ ਉਨ ੰਨੂ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਿਪਹਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਚ
ੁ ਣੇ ਜ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਦੱਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਗੈਰ-ਵੋਿਟੰਗ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ੰਨੂ ਉਨ ਕਾ ਟੀਆਂ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਚ
ੁ ਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਝੇ

FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ

(ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਜ ਔਰਤ ) ਉਤਪਾਦਕ ਹੰਦੇੁ ਹਨ ਪਰ FSA ਕਾ ਟੀ

ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸਮੇਤ, ਪਹੰਚੁ (ਆਉਟਰੀਚ) ਅਤੇ ਪਚਾਰ

ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੰਦੀ
ੁ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਿ

ਰਾਹ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜ ਘੱਟ ਿ

ਦ ਟੀਕੋਣ ਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਲਏ ਗਏ

ਇਕਸਾਰ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ

ਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਮਹਲਾ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ ੂ ਪਾਲਕ ਵਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ

ਫੈਿਸਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵ ਿਝਆਂ (ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ) ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੀ

USDA ਨਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ ਟੀ

ਗਏ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ

ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹਨ। FSA ਰਾਜ

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿ

ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੀ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ ਿਕਮਊਿਨਟੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਿ

ਕ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾ ਟੀ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਝੇ (ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ
ਔਰਤ ) ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਪੰਨ
fsa.usda.gov/elections 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਨਿਟਵ ਹਵਾਈਅਨ ਜ ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲਡਰ
ਹਨ। ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਮਹਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਤ ਇਲਾਵਾ, USDA
ੁਰੂਆਤੀ ਿਕਸਾਨ ੰਨੂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਅਹੁਦੇ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿ
ਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਪਿਿਕਰਆ ੰਨੂ ਿਨਯੰਿਤਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ ੰਨੂ ਵ ਝੇ ਲੋਕ (ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ )
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ

ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ, ਤ

ਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਹ
ੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਟੀਚਾਬੱਧ ਵ ਝੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ, ਅਮਰੀਕਨ
ਭਾਰਤੀ ਜ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ, ਿਹਸਪੈਿਨਕ, ਏ ੀਅਨ

ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ

ਿਨਯ
ੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੌਿਟੰਗ
ਸਦੱਸ

ਇਹ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਪਤੀਬੰਧ ਵੀ

ਲਾਗ
ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਜ FSA ਕਾ ਟੀ

2002 ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਦਹਾਤੀ ਿਨਵੇ ਐਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ USDA ਸਿਰਵਸ ਸਟਰ

ਦੇ ਸਕੱਤਰ ੰਨੂ ਕਾ ਟੀ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ

ਜ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ fsa.usda.gov/

FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ ਸਮੂਹ ਤ ਉਿਚਤ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀ

elections 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵ ਝੇ ਕਮੇਟੀ
ਸਦੱਸ ੰਨੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਤ ਿ
ਨਯੁਕਤ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਚ
ੁ ਣੇ ਹੋਏ ਸਦੱਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹ ਲਦੇ ਪਰ ਉਨ
ੰਨੂ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਸਦੱਸ ਵਜ ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਵੋਿਟੰਗ
ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ੰਨੂ

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕਦਰ ਦਾ farmers.gov 'ਤੇ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਾਈਚਾਰ -ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵ ਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ

ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ

ਤੱਕ ੰਨੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤ ਸਕੱਤਰ ਦ
ੁ ਆਰਾ
ਟੀਚਾਬੱਧ ਵ ਝੇ ਵੋਿਟੰਗ ਸਦੱਸ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

fsa.usda.gov/
USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਤਾ, ਰ
ੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ।

