ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰ ਸੀ

ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

2022

ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਉਂਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਚ
ੋ ਣਾਂ

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

ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਸ਼ਹਰੀ ਖੇਤੀ

ਸਾਰ

ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਸ਼ਹਰੀ

USDA ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ ਿਪਹਲਕਦਮੀ ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-

ਵ
ੋ ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯ
ੋ ਗਹ
ੈ ?
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ੰਨਬਰ 1 ਜ ੰਨਬਰ 2 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ੰਨਬਰ 3 ਦੀਆਂ

ਿਸ਼ਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ 11 ਸਥਾਨ ਿ

ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾ ਤ, ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ੰਨੂ

ਲੋੜ ੰਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2022 ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ

ਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਪਹਲਕਦਮੀ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਸਿਰਵਸ

ਦਰਸਾ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਯੋਗ ਹੈ:

ਏਜੰਸੀ

ਫਾਰਮ, ਿਕਮਊਿਨਟੀ ਬਗੀਚੇ, ਛੱਤ ਉਪਰਲੇ ਫਾਰਮ, ਹਾਈਡੋਪੋਿਨਕ,

(FSA) ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (COC) ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ

ਐਰੋਪੋਿਨਕ ਅਤੇ ਐਕਵਾਪੋਿਨਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਵ
ਾਮਲ ਹਨ। ਿਹਰੀ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨ ਪੌ ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ

FSA ਦੇ ਰਜ਼ਾਨਾ
ੋ
ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ
ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫਾਰਮ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ

ਪਹੰਚੁ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੂਲੀਅਤ ੰਨੂ ਵਧਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ

ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀਆਂ

ਪਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ੰਨੂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇ ਸਥਾਨ

ਹਨ।

ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ੁਸ਼ੂਰਆਤ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ:
ਅਲਬੂਕਰਕ, NM; ਕਲੀਵਲਡ, OH; ਿਫਲਡੇ ਿਫਯਾ,
PA; ਪੋਰਟਲਡ, OR; ਿਰਚਮੰਡ, VA; ਅਟਲ ਟਾ, GA;
ਡੱਲਾਸ, TX; ਿਮਨੀਆਪੋਿਲਸ/ਸਟ ਪਾਲ, MN; ਿਨਊ
ਓਰਲੀਅਨਸ, LA; ਫੀਿਨਕਸ, AZ; ਅਤੇ ਸਟ ਲੁਈਸ,
MO.

ੈ
ਇਹ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ
ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 3-ਸਾਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ
(LAA) ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ੁ ਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤਮਾਹੀ
ਚ

ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, USDA ਨ ਿ ਕਾਗੋ, IL; ਡੈਟਾਈਟ, MI;

ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ (NRCS)

ਗਡ ਰੈਿਪਡਸ MI; ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, CA; ਓਕਲਡ, CA;

ਅਤੇ FSA ਪੋ � ਗਰਾਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਅਤੇ ਿਨਊਯਾਰਕ, NY; ੰਨ2022
ੂ
ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ। ਇਨ ਨਵ

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਰਨਗੀਆਂ:

U.S. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ (USDA) ਸਾਰੇ ੋ ਯਗ ਉਤਪਾਦਕ
ਅਤੇ ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ੂ ੰਨ ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜ ੋ
ਵਟ ਪਾਉਣ ਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ੈਹ,

• ਸਥਾਨਕ ਿਹੱਤ-ਧਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ।

• ਸੰਭਾਵੀ (ਿਵਧਾਿਨਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਪ ਾਸਕੀ) ਪੋਗਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ੰ
ਨੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਹਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ।

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ੁ ੂ ਰਆਤੀ, ਸਥਾਿਪਤ, ਔਰਤ , ਅਫਰੀਕਨਅਮਰੀਕਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ੂ ਮਲ ਿ
ਨਵਾਸੀ, ਿਹਸਪੈਿਨਕ, ਏ ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੇ ੂ
ਮਲ ਿਨਵਾਸੀ ਜ ੋ ਹਰ ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲਡਰ ਉਤਪਾਦਕ
ਾਮਲ ਹਨ।

• ਿਭਵੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਬਣੇ -ਬਣਾਏ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿ
ਸਫ਼ਾਰ

ਕਰਕੇ।

• ਉਪਲੱਬਧ USDA ਪੋਗਰਾਮ ੰਨੂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ
•

ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ।

1. ਕਾਨ
ੂ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ U.S. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ

ਹੋਵੇ
2. ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਜੰਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ

ਿਜਵੇਂ ਿਕ:

• ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੂੰ 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 ਜਾਂ ਕੋਈ
ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ।

• ਿਸਰਫ਼ ਮਨਨੀਤ ਪਤੀਿਨਧੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ(ਦੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤੀ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ।

ਅਤੇ
3. ਕਾ ੰਨੂਨ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ USDA ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ
ਭਾਗ ਲਦਾ(ਦੀ) ਹੈ ਜ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇੱਕ ਿਸਹਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਉਹ ਹੰੁ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਆਪਣੇ
ਿਹਰੀ ਕਾਰਜ(ਜ ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਨUSDA ਪੋਗਰਾਮ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਸ਼ਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿ
ਹੱਤਧਾਰਕ ੰਨੂ USDA ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ FSA ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਿ

ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸ਼ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ

ਸੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਕੇ।

ਲਈ, ਜਾਂ COC ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ

• ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪ ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮੇਿਟਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਕੇ।

ਜੂਨ 2022

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵ
ੋ ਿਟੰ ਗ
ਯ
ੋ ਗਤਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕ ਰਾਹ ਬੈਲਟ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿ

ਕੌ ਣ ਅਹ
ੁ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹ
ੈ ?

ਵਅਕਤੀ ਿਸੱ ਧੇ ਆਪਣੇ FSA ਕਾ ਟੀ ਦਫਤਰ ਤ ਇੱ ਕ ਬੈਲਟ ਪਾਪਤ ਕਰ

FSA ਕਾ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਵਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ,
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ੰਨੂ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਨ ਚੋਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਜ ਇਸ ਤ ਿਪਹਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੜ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ੰਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯ
ੋ ਗ ਹੋਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪ ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ
ਇੱਕ FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-

2. ਸ਼ਿਹਰੀ COC ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ
ੁ ਆਰਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਿਰਕਾਰਡਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ।

ਕਾਉਂਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਤੋਂ 11 ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ (LAA)
ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ LAA ਦੀ

USDA ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ,
ੂ , ਿਲੰਗ, ਿਵਆਹੁਤਾ
ਰਾ ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਲਾਗ

3. ਉਸ LAA ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ(ਦੀ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਿਹੱਤ ਹੋਣ

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ਼

ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ
ੈ

ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।*

ਿਸਥਤੀ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਿਸਥਤੀ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ, ਧਰਮ, ਿਜਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ, ਅਣ
ੂ ਵੰ ਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵ ਵਾਸ , ਬਦਲਾ ਲ
ੈ ਣ, ਜ ਿ

ਇੱਕ LAA (LAA ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ FSA ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ FSA ਦੁਆਰਾ
ਸੰਚਾਿਲਤ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ(ਦੀ) ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ)

* ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ LAA

ਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ ਿਹੱ ਸਾ ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ

ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕਾਉਂਟੀ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਿਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ LAA ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ

ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਸਿਥਤ ਹੋਣ।

ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਿਵਅਕਤੀ ੰਨੂ ਹੇਠ ਿਿਲਖਆ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

ਉਪਲੱਬਧ FSA ਅਤੇ NRCS ਪੋਗਰਾਮ

ਇੱਕ
ੋ ਕਾ ਟੀ ਜ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਿ

• ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ

ਦਲਚਸਪੀਆਂ

— FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸਤਾ ਜਾਂ ਿਵਕਲਪਕ

ਉਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕਾਉਂਟੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ

— FSA ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ

ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ
ੈ ਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ

ਵੋਟ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ LAA ਿਵੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ LAA ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲੇ

ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ, ਗਬਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ

ਵੋਟਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ LAA ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰੀ
ਉਤਪਾਦਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ LAA ਨੂੰ ਚ
ੁ ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ।

ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਨ ਲਾਗਤ ੇਅਰ ਪੋਗਰਾਮ, ਮਾਈਕੋਲੋ ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ
ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਲੋ ਨ।

ਸਦੱਸਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ LAA ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ USDA ਪੋ � ਗਰਾਮਾਂ

FSA - ਗੈਰ-ਬੀਿਮਤ ਫਸਲ ਤਬਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮ, ਆਰਗੈਿਨਕ

• ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਨਕਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

NRCS - ਚ ਸੁਰੰ ਗ , ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸੰ ਚਾਈ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱ ਿ
ਖਆ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਿਹਰੀ ਿਕਸਾਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
farmers.gov/urban 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹ
ੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

FSA ਕਾਉਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ

ਇਹ ਤੱ ਥ ਪੱ ਤਰ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇ

ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫ਼ਤਰ

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

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ

ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕਦਰ ਜ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ

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

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ

1
ਜ ੂਨ

15
ਜ
ੂ ਨ

1
ਅਗਸਤ

7
ਨਵੰਬਰ

ਭਾਗ ਿਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ

ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ
ਿਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਮਆਦ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

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

ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨ
ੰ ੂ ਬੈਲਟ ਡਾਕ
ਰਾਹ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ FSA ਦਫਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ
fsa.usda.gov/
elections ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ
ਹਨ।

USDA ਬ ਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਤਾ, ਰ
ੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ ।

5
ਦਸੰਬਰ
ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਬੈਲਟ
ਸਥਾਨਕ FSA
ਕਾ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ।

ਲਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਪਤੀਬੰ ਧ ਵੀ

1 ਜਨਵਰੀ
2023
ਨਵ ਚ
ੁ ਣੀ ਗਈ ਕਾ ਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਅਹੁਦਾ ਸੰ
ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

fsa.usda.gov/

