ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ

ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

2022

ਕਾ ਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਚ
ੋ ਣ

ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸ ਵਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਸਾਰ

ਇਹ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹ
ੈ

ਫਾਰਮ ਸਿਰਵਸ ਏਜੰਸੀ (FSA) ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ FSA ਦੇ

ਵ
ੋ ਟਰ ਲੋੜ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ੰਨਬਰ 1 ਜ ੰਨਬਰ 2 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ੰਨਬਰ 3

ਫਾਰਮ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ

ਦੀਆਂ ਲੋੜ ੰਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2022 ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ

ਪ ਾਸਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚ
ੁ ਣੇ ਗਏ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ:

1. ਕਾ ੰਨੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਫਾਰਮ ਜ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ(ਦੀ) ਹੋਵੇ, ਿਜਵ ਿਕ:

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾ ਟੀ ਿਵੱਚ FSA ਦੇ

• ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹੇਠ ਿਿਲਖਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ ਵੱਧ ੰਨੂ

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਲਾਗ
ੂ ਕਰਦੇ 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।

U.S. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ (USDA) ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ ੰਨੂ
ਖੇਤੀ ਜ ਪ ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜ
ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ

ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ:

– ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

– ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ।
– ਸ ਝੇ ਦਮ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੋਵੇ।
• ਿਕਸੇ ਕਾ ੰਨੂਨੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਤੀਿਨਧੀ ਹੋਵੇ, ਿ
ਜਵ ਿਕ:

– ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ, ਅਸਟੇਟ, ਟਰੱਸਟ, ਸੀਿਮਤ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਦਮ, ਆਮ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ ਝੇ ਦਮ ੰਨੂ ਛੱਡ ਕੇ।

– ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਉਪ-ਿਵਭਾਜਨ ਜ ਕੋਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ।
ਿਸਰਫ਼ ਮਨਨੀਤ ਪਤੀਿਨਧੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ
2. ਕਾ ੰਨੂਨੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ(ਦੀ) ਨਹ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ
ਫਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ

ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ, ਿਹਸਪੈਿਨਕ, ਏ ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ
ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ ਜ ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲਡਰ ਉਤਪਾਦਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ
ੈ
USDA ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾ ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ, ਧਰਮ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਅਣ
ੂ ਵੰਸ਼ਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵ ਵਾਸ , ਬਦਲਾ ਲ
ੈ ਣ ਜ ਿਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿ
ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ
ਵ
ੋ ਿਟੰਗ ਯ
ੋ ਗਤਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸਾਥੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰਦਾ
ੁ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੱਸ
FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ
ਕਬਾਇਲੀ ਸਦੱਸ ਵੋਿਟੰਗ ਲੋੜ ੰਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ
ਚੋਣ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ੰਨੂ ਤਦ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਸ
'ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਦੱਸ ਦੀ ਵੋਿਟੰਗ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਕਬੀਲੇ ਲਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜ ਭਰੋਸੇ
(ਟਰੱਸਟ) ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ
'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

(ਦੀ) ਹੈ।

ਅਤੇ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ੁਰੂਆਤੀ, ਸਥਾਿਪਤ, ਔਰਤ ,
ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ

ਫਾਰਮ ਜ ਖੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ।

ਲਾਗ
ੂ ਹੋਵੇ, ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਸਥਤੀ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਿਸਥਤੀ,

ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ ੂ ਪਾਲਕ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜ
ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਭਾਵ, FSA ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਜ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ

3. ਕਾ ੰਨੂਨ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ FSA ਪੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਦਾ(ਦੀ) ਹੈ ਜ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਹਯੋਗੀ
ਉਤਪਾਦਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰਦਾ
ੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ ਪ ੂ
ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ(ਜ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ FSA ਪੋਗਰਾਮ ਲਾਭ ੰਨੂ ਲਾਗ
ੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ ਪਾਪਤ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜ
ੂ ਨ 2022

ਵ
ੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯ
ੋ ਗਹ
ੈ ?

ਵੋਿਟੰਗ ਇੱਕ LAA ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ FSA ਕਾ ਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਿਹੱਤ ਿਸਥਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ

ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ

ਕਾ ਟੀ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ

ਇੱਕ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾ ਟੀ ਜ

FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ
ਅਿਨ ਿਚਤਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ੰਨੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਮ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ

ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ੰਨੂ ਿਤੰਨ ਤ 11 ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(LAA) ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ

ਅਹ
ੁ ਦ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯ
ੋ ਗ ਕੌਣ ਹ
ੈ ?

LAA ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿ

FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਿ

ਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ LAA (LAA ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ FSA ਪੋਗਰਾਮ

ਵਅਕਤੀ ੰਨੂ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜ ਿਵੱਚ

ਜ FSA ਦ
ੁ ਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦਾ(ਦੀ) ਹੈ ਜ

ਹਰੇਕ ੰਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਿਸਹਯੋਗ ਿਦੰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ) ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਚੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕ ਰਾਹ ਬੈਲਟ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿ
ਵਅਕਤੀ ਿਸੱਧੇ ਆਪਣੇ FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫਤਰ ਤ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਨ ਚੋਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਜ ਇਸ ਤ
ਿਪਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ
ੋ ਕਾ ਟੀ ਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਿ
ਦਲਚਸਪੀਆਂ
ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਕਾ ਟੀ ਜ ਬਹੁ-ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ

2. LAA ਿਵੱਚ ਿਰਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਹ
ੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

3. ਵਅਕਤੀ ੰਨੂ ਹੇਠ ਿਿਲਖਆ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

• ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤ ਹਟਾਇਆ ਜ ਅਯੋਗ ਿਠਹਰਾਇਆ ਿਗਆ:

ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ LAA ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ FSA

– FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸਤਾ ਜ ਿਵਕਲਪਕ

ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ ਜ ਿਸਹਯੋਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ

ਸਦੱਸਤਾ ਤ ਜ

ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਵੋਟਰ ੰਨੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ LAA ਚ
ੁ ਣਨਾ

fsa.usda.gov/elections 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
USDA ਸੇਵਾ ਕਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ farmers.gov'ਤੇ ਜਾਓ।

– FSA ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ।

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਨ।

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਤ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਿ
ਗਆ ਹੈ ਜ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ, ਗਬਨ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ

ਬਹ
ੁ -ਕਾ ਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਲਈ ਦੋ ੀ ਿਠਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਾ ਟੀ ਜ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਕਾ ਟੀ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਿਵੱਚ

• ਿਹਥਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਾਖਾ ਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਹੱਤ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਕਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਿਮਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੋੜਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਤ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

15 ਜ
ੂ ਨ
2022

1 ਅਗਸਤ
2022

7 ਨਵੰ ਬਰ
2022

5 ਦਸੰ ਬਰ
2022

1 ਜਨਵਰੀ
2023

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ
ੁਰੂਆਤ। ਫਾਰਮ
fsa.usda.gov/
elections ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ FSA ਕਾ ਟੀ
ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ।

ਯੋਗ ਵੋਟਰ ੰਨੂ ਬੈਲਟ

ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ ਸਥਾਨਕ
FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ੰਨੂ
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ
ਿਦਨ।

ਨਵ ਚ
ੁ ਣੀ ਗਈ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਹੁਦਾ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜੇ ਗਏ।

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

