فلیمو فارم کے بارے میں
اکثر پوچھے گئے سواالت
سیکشن : 1#فلیمو فارم کے بارے میں بنیادی سواالت
کیا فلیمو فارم ایک نیا کمیونٹی گارڈن ہے؟
 Flemoفارم ایک نیا کمیونٹی گارڈن نھیں ھے۔ یہ  150گرینوبل ڈرائیو پر پڑوسی کمیونٹی گارڈن سے بھی الگ ہے ۔ چھوٹے
پالٹ ذاتی استعمال کے لئے دستیاب نہیں ہیں۔
فلیمو فارم میں کیا ہوتا ہے ؟
Flemoفارم سائٹ ½ایکڑ ہے .آدھے فارم کی دیکھ بھال فوڈ شیر کے عملے کے ذریعہ کی جاتی ہے جو رضاکاروں کے پروگرام
کے ذریعہ رہائشیوں کی مدد سے خوراک اگائیں گے اور کٹائی کریں گے ۔ فارم کا دوسرا نصف حصہ مقامی کمیونٹی کے 5
کاشتکاروں کے لئے پالٹوں کے لئے وقف ہوگا جو کمیونٹی فارمر پروگرام کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کاروبار چالئیں گے۔ بچوں
اور بڑوں دونوں کے لئے تقریبات  ،ورکشاپس اور ٹورز بھی ہوں گے۔
کیا اُگایا جارہا ہے؟
50سے زیادہ مختلف سبزیاں اور جڑی بوٹیاں اگائی جائیں گی۔ اروگلوال سے لے کر زکینی  ،ٹماٹر اور شملہ مرچ بینگن اور سالد
اور بہت کچھ ہے۔  5کمیونٹی کسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق اگانے کی اجازت ہوگی۔
کون کھیت چال رہا ہے؟
Flemingdonہیلتھ سینٹر اور  FoodShareٹورنٹو فارم کو چالنے کے لئے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں  .مقامی
رہائشیوں اور تنظیموں کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے ۔  Flemoفارم عملے ،کمیونٹی کسانوں ،اور رضاکار سائٹ پر ساتھ مل کر
فصل اگا ٔیں گے .
میں کٹائی کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟
جون سے اکتوبر تک ہفتہ وار فارم مارکیٹ ہوگی۔ کمیونٹی کسان اپنی فصلوں کو اپنے چینلز کے ذریعہ تقسیم کرسکتے ہیں ۔
کھیت کی ادائیگی کون کرتا ہے؟
فارم چالنے کے لئے مالی اعانت زیادہ تر ویسٹن فیملی فاؤنڈیشن  ،پارک پیپلز اور الئیو گرین سے ہوتی ہے۔

سیکشن : 2#کمیونٹی فارمر پروگرام
کمیونٹی فارمر پروگرام کیا ہے؟
درخواست کے عمل کے ذریعے کمیونٹی کے پانچ افراد کو کمیونٹی فارمرز بننے کے لئے مدعو کیا جائے گا۔:
●تیار باغ کی جگہ یعنی  2400مربع فٹ ( ۲۲۰مربع میٹر)تک رسائی دی جائے
جاے گی
رسای دی
●تمام بنیادی ڈھانچے ،آالت اور سپالئز کی
ٔ
ٔ
● ورکشاپس اور تربیت کے مواقع میں شریک ہوسکتے ہیں
●وہ ان کے اپنے باغ میں اگنے والی فصل کو بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں
کون درخواست دے سکتا ہے؟
وہ لوگ جو فلیمنگ ڈان پارک میں یا فلیمنگن پارک کے آس پاس کے محلوں میں رہتے ہیں ۔
کیا مجھے درخواست دینی چاہئے؟
یہ پروگرام سبزیوں کی کاشت اور فروخت میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لئے ہے ۔ یہ گھر یا برادری کے مالیوں کے لئے
کوئی پروگرام نہیں ہے ۔ براہ کرم درخواست دیں اگر آپ کو سبزیوں اور جڑی بوٹیوں کواگانا پسند ھے اور اپنی برادری میں

فروخت کرکے اضافی آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔ مثالی طور پر  ،کمیونٹی فارمرز کو پہلے ہی پیداوار کو بڑھنے (اور شاید
بیچنے )میں بھی مضبوط معلومات حاصل ہوں گی۔
کمیونٹی کسانوں کو کتنی قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے؟
کچھ نہیں کمیونٹی کسانوں کو زمین  ،سازوسامان  ،اور اوزار تک مفت رسائی حاصل ہوگی اور انہیں درکار تمام سامان کھاد  ،بیج
 ،پودے وغیرہ مفت مہیا کیے جائیں گے ۔
کمیونٹی کسان کتنی رقم کمائیں گے؟
ان کی کمائی جانے والی رقم کا انحصار ان کی فارمنگ کی مہارت اور علم پر ہوگا۔ چونکہ دستیاب اراضی کی مقدار محدود ہے ،
لہذا ہم جانتے ہیں کہ محصول معمولی ہوگا اور آمدنی کا بنیادی ذریعہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔
درخواستوں کا وقت کب ہوگا؟
پیر یکم فروری 2021کو مکمل شدہ درخواستوں کا اطالق ہوگا۔
اگر میں درخواست دیتا ہوں تو کیا مجھے پروگرام میں قبول کر لیا جائے گا؟
کمیونٹی فارمر پروگرام میں حصہ لینے کے خواہشمند ہر فرد حصہ نہیں لے سکے گا۔ بدقسمتی سے  ،اس فارم سائٹ پر جگہ محدود
ہے۔ صرف 5مشترکہ کسانوں کے لئے گنجائش ہے ۔
کمیونٹی کسانوں کا انتخاب کیسے کیا جائے گا؟
اسٹیئرنگ کمیٹی ان کے استعمال اور ان کے انٹرویو کی طاقت کی بنیاد پر 5کمیونٹی فارمرز کا انتخاب کرے گی۔ اس پروگرام میں
ان لوگوں کو زمین کی فراہمی پر توجہ دی جائے گی جو مقامی ایل کمیونٹی میں رہتے ہیں اور اضافی آمدنی کے لیے فصل اگانا
چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسماندگی کی نظامی شکلوں جیسے تجربہ کاروں جیسے کالے  ،دیسی  ،اور رنگین لوگ  ،ایک
مقررہ آمدنی پر رہنے والے  ،نوواردوں  ،خواتین LGBTQ2S + ،افراد  ،اور معذور افراد کی طرف سے درخواستوں کو ترجیح
دینے کا مطلب ہے ۔
کیا مجھے درخواست فارم کو مکمل کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟
درخواست فارم کوئی امتحان نہیں ہے۔ کنبے اور دوست درخواست گزاروں کو درخواست فارم مکمل کرنے میں مدد کرسکتے
ہیں۔ درخواست فارم کو مکمل کرنے میں مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ پر بھی وسائل دستیاب ہیں۔ یہ دستاویزات دلچسپی رکھنے
والے ہر شخص کو میل میں بھیجی جاسکتی ہیں۔ آپ کو فارم کورڈینیٹر کے پاس اپنے درخواست فارم کا مسودہ پیش کرنے کی بھی
ترغیب دی گئی ہے  ،جو درخواست کو ممکنہ طور پر مستحکم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے کر اور تجویز کرسکتا ہے۔
کیا مجھے انگریزی میں درخواست فارم مکمل کرنا ہے ؟
نہیں۔ آپ کسی بھی زبان میں درخواست فارم مکمل کرسکتے ہیں۔ نیز  ،براہ کرم ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو درخواست فارم کا ترجمہ
درکار ہے  ،یا اگر آپ انگریزی کے عالوہ کسی اور زبان میں بھی درخواست فارم کی وضاحت چاہتے ہیں۔
کیا مجھے کمپیوٹر پر درخواست فارم مکمل کرنا ہے؟
نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کاغذ اور قلم سے فارم مکمل کرسکتے ہیں۔ ہم آپ کو میل میں کمیونٹی فارمر کی تمام دستاویزات درخواست
فارم سمیت بھی بھیج سکتے ہیں۔ فوڈ شیئر پر کارل سے رابطہ کریں ۔
کیا مجھے اپنے فارم کا کاروبار خود چالنے کی ضرورت ہے ؟
نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی فارمر کو تنہا چالئیں۔ ہر "کمیونٹی فارمر "دراصل مشترکہ مائیکرو فارم کاروبار میں
مل کر کام کرنے والے 2یا زیادہ لوگوں کی ایک ٹیم ہوسکتی ہے ۔
میں ایک اچھا کسان ہوں اور میں نے ایک اچھا بزنس پالن تیّار کیا ہے لیکن میں درخواست فارم میں بھرنے میں اچھا نہیں
ہوں .کیا مجھے پھر بھی پروگرام میں قبول کیا جاسکتا ہے؟
جی ہاں .انتخاب کے عمل میں انٹرویو بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی سمجھتی ہے کہ شاید انگریزی آپ کی بنیادی
زبان نہیں ہے  ،اور /یا شاید آپ کسی کمپیوٹر پر کام کرنے میں زیادہ راحت محسوس نہیں کریں گے  ،اور /یا آپ کو درخواست
فارم کو مکمل کرنے میں درپیش دیگر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونٹی فارمر پروگرام میں قبولیت مکمل
طور پر درخواست فارم پر منحصر نہیں ہے ۔ کمیونٹی فارمر پروگرام میں کون حصہ لے گا اس بارے میں کوئی فیصلہ ہونے سے
پہلے درخواست دہندگان کو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ذریعہ بھی انٹرویو لیا جائے گا۔

