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STATE OF WISCONSIN

حقوقك ومسؤولياتك في برنامج FOODSHARE
من حقك الحصول على إشعار كتابي من هذه الوكالة قبل اتخاذنا أي إجراء إليقاف أو تخفيض مخصصاتك من برنامج  .FoodShareستصلك رسالة قبل  10أيام على
األقل من اتخاذ أي إجراء ،وينطبق ذلك على معظم اإلجراءات المتبعة.
لديك الحق في:
• التقدم بطلب وقبولنا لطلبك على الفور.
• الحصول على مساعدة شخص بالغ على دراية بوضعك للتقدم بطلب للحصول على مخصصاتك من برنامج  FoodShareوإدارتهم.
• الحصول على مخصصاتك من برنامج  FoodShareخالل  30يو ًما إذا كان طلبك يستوفي كافة المعايير المحددة.
• الحصول على مخصصاتك من برنامج  FoodShareفي غضون  7أيام إذا كان طلبك يستوفي شروط الحصول على الخدمة بشكل عاجل.
• عدم التمييز ضدك بسبب السن او الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اإلعاقة أو العقيدة الدينية أو األصل القومي أو المعتقدات السياسية.
• التمتع بحقوقك المدنية كاملة.
• معاملتك باحترام من قبل العاملين في الوكالة.
• الحفاظ على سرية معلوماتك الخاصة.
• أن تطلب من وكالتك توضيح أي شيء ال تفهمه.
• إخبارك مسبقًا باحتمالية تقليص أو إيقاف مخصصاتك من برنامج  FoodShareوسبب هذا التغيير.
• االطالع على سجالت وملفات الوكالة المتعلقة بك ،باستثناء المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر سرية.
• الحصول على نسخة من قواعد برنامج .FoodShare
• طلب جلسة استماع عادلة إذا كنت تعترض على أي قرار اتخذته الوكالة .تمنحك جلسة االستماع العادلة الفرصة إلخبار مسؤول جلسة االستماع أسباب اعتقادك بخطأ
القرار المتعلق بطلبك أو مخصصاتك.
ا
مسؤوًل عن:
وتعد
• اإلجابة عن جميع األسئلة بالكامل وبصدق عند التقدم للحصول على مزايا برنامج  .FoodShareستقوم بالتوقيع باسمك لإلقرار ،تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ،بأن
جميع إجاباتك صحيحة.
• تقديم أي إثبات يُطلب منك.
• إبالغ فرع برنامج  FoodShareالتابع له عن أي تغييرات في دخل األسرة بما يزيد عن  %130من مستوى الفقر الفيدرالي ( )FPLوالذي سيتم إدراجه في خطاباتك،
واإلبالغ عندما تنخفض ساعات عمل أحد أفراد األسرة المستفيدين من مخصصات برنامج  FoodShareطبقا لساعات عمله إلى أقل من  80ساعة شهريًا.
• عدم إجراء أي تغيير على بطاقة  QUESTأو أي وثائق تتعلق ببرنامج .FoodShare
• عدم بيع أو مقايضة أو منح مخصصات أو وثائق برنامج  ،FoodShareأو بطاقات .QUEST
• عدم استخدام مخصصات برنامج  FoodShareإال لشراء األغراض المسموح بها.

يُحرم األشخاص المخالفون لقواعد برنامج  FoodShareمن التمتع بمزايا البرنامج ،أو تُفرض عليهم غرامة ،أو يسجنون ،أو توقع عليهم العقوبات الثالث معاا.
يمكنك طلب جلسة استماع عادلة حول مخصصات برنامج  FOODSHAREإذا كنت تعترض على أي قرار اتخذته الوكالة .يمكنك طلب جلسة استماع عادلة كتابة ،أو
عبر الهاتف ،أو بحضورك شخصيًا لوكالة برنامج  FoodShareالتابع لها .يمكن للوكالة تزويدك بكافة المعلومات المتعلقة بقواعد جلسة االستماع .يمكنك أيضًا طلب جلسة
استماع عادلة بإرسال الطلب إلى Department of Administration, Division of Hearings and Appeals, PO Box 7875, Madison, WI
( 7875-53707قسم اإلدارة ،قسم جلسات االستماع وااللتماس ،صندوق بريدي  ،7875ماديسون ،ويسكونسن  ،)7875-53707أو االتصال بهاتف .608-266-7790
بموجب ( Wis. Admin. Code § HA 3.03قانون ويسكونسن اإلداري ،البند § )HA 3.03؛ يجب أن يتم استالم طلبك في غضون  90يو ًما من تاريخ تنفيذ الوكالة
قرارها بخصوص طلبك المتعلق ببرنامج  ،FoodShareأو في أي وقت خالل حصولك على مخصصات برنامج .FoodShare
في معظم الحاالت ،إذا استلم ( Division of Hearings and Appealsقسم جلسات االستماع وااللتماس) طلبك بالجلسة قبل تاريخ تنفيذ اإلجراء ،لن تتغير مخصصاتك
من برنامج  FoodShareبسبب أي إجراء إلى حين الوصول إلى قرار بشأن التماسك .وخالل هذه الفترة ،إذا طرأ أي تغيير خالل هذه الفترة ليس له عالقة بااللتماس ،فقد
تتغير المخصصات التي تحصل عليها من برنامج  .FoodShareوستتلقى رسالة جديدة إذا طرأ تغيير آخر .إن لم تكن راضيًا عن قرار جلسة االستماع العادلة ،بإمكانك أن
تستأنف وتطلب جلسة استماع ثانية .إذا أقر حكم جلسة االستماع العادلة بإيقاف أو تخفيض مخصصاتك ،فقد تكون ملزما بسداد رسوم أي مساعدات قد تلقيتها أثناء الفترة التي
كان استئنافك قيد النظر بها .يمكنك أن تطلب عدم استمرار تلقي المساعدات خالل تلك الفترة.
يمكنك تمثيل نفسك أو أن يتم تمثيلك في جلسة االستماع أو االجتماع بواسطة محامي أو أحد أصدقائك أو أي شخص آخر تختاره .ال يمكننا تغطية نفقات محاميك ولكن قد
ً
مؤهال للحصول عليها.
تكون الخدمات القانونية متاحة لك بالمجان إن تبين أنك
في حال عدم حضورك أو عدم حضور ممثلك إلى الجلسة بدون سبب قاهر ،فسيتم صرف النظر عن طلبك باالستئناف ورفضه.
فحص الكمبيوتر :إن كنت تتلقى مخصصات أو خدمات ،فعليك اتباع القواعد التالية:
سيتم التحقق من المعلومات التي تقدمها من خالل برامج مطابقة حاسوبية .كما سيتم استخدام هذه المعلومات للتحقق من االمتثال بقواعد البرنامج وإلدارة البرنامج .إذا كنت
تعمل ،فسيتم مطابقة األجور التي صرحت بأنك تتلقاها حاسوبيًا مع األجور التي يصرح عنها رب عملك لـ ( Department of Workforce Developmentقسم تنمية
القوى العاملة) .كما قد يتم االتصال بـ ( Internal Revenue Serviceمصلحة الضرائب) ،و ( Social Security Administrationإدارة الضمان االجتماعي) ،و
( Unemployment Insurance Divisionقسم التأمين ضد البطالة) ،و ( Department of Transportationوزارة المواصالت) للتحقق من دخلك وقيمة
األصول التي تمتلكها.

الصفحة  2من 2
تحذيرات عقوبات برنامج FOODSHARE
شهرا لثاني
شهرا ألول مخالفة ،و24
إن إقدام أي شخص من أسرتك على مخالفة أي من القوانين التالية عمدًا يعرضه إلى الحرمان من التمتع بمزايا  FoodShareلمدة 12
ً
ً
مخالفة أو للمخالفة األولى المتعلقة بمادة خاضعة للرقابة ،وحرمان مدى الحياة بعد ارتكاب ثالث مخالفة.
•
•
•
•
•
•

تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء أي معلومات للحصول على مخصصات من برنامج  FoodShareأو لالستمرار بالحصول عليها.
مقايضة او بيع أو سرقة مخصصات برنامج .FoodShare
استخدام مخصصات  FoodShareلشراء أغراض غير غذائية مثل الكحول أو التبغ ،أو األسلحة أو الذخيرة او المتفجرات.
إعادة بيع األطعمة التي تم شراؤها باستخدام مخصصات برنامج .FoodShare
مقايضة مخصصات برنامج  FoodShareمقابل المال.
استخدام مخصصات أو هوية أو أي وثائق أخرى تابعة لشخص آخر في برنامج .FoodShare

قد يترتب ارتكابك ألي من هذه المخالفات توقيع غرامة عليك تصل إلى  250ألف دوالر أمريكي ،أو تكون عرضة للحبس لمدة تصل إلى  20عا ًما ،أو كالهما ،طبقا لقيمة
شهرا إضافية .وستفقد أهليتك لالستفادة من البرنامج مدى
المخصصات التي تم إساءة استخدامها .كما يمكن للمحكمة أن تمنعك من االستفادة من برنامج  FoodShareلمدة 18
ً
الحياة إذا ثبتت عليك تهمة اإلتجار بمخصصات برنامج  FoodShareبقيمة  500دوالر أمريكي أو أكثر .لن تتمكن من االشتراك ببرنامج  FoodShareلمدة  10سنوات إذا
تبين احتيالك بتقديم معلومات غير صحيحة عن هويتك ومكان إقامتك بغرض الحصول على عدة مخصصات في وقت واحد .ال يحق للمجرمين الهاربين ومخالفي إطالق السراح
المشروط االشتراك في برنامج  .FoodShareقد تواجه محاكمات أخرى بموجب ما ينطبق من قوانين فيدرالية أخرى.
في حال ضبطك بمقايضة (بيع أو شراء) مخصصات برنامج  FoodShareمقابل مواد خاضعة للرقابة /مواد مخدرة ممنوعة ،فسيُمنع عنك االشتراك في برنامج
 FoodShareلمدة سنتين في أول مرة ،ومدى الحياة في المرة الثانية .إن قمت بمقايضة (بيع أو شراء) مخصصات البرنامج مقابل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات ،فسيُمنع عنك
االشتراك ببرنامج  FoodShareمدى الحياة.
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ﺗﺻرﯾﺢ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎدي وﺗوﺟﯾﮭﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟوزارة اﻟزراﻋﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ )ﯾو أس دي أي( ) ،(USDAﯾﺣﺿر
ﻋﻠﻰ اﻟـ  USDAووﻛﺎﻻﺗﮭﺎ وﻣﻛﺎﺗﺑﮭﺎ ،وﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ،أو اﻟﻣدﯾرة ﻟـ ،ﺑراﻣﺞ اﻟـ  USDAان ﺗﻣﯾز ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌرق ،ﻟون
اﻟﺑﺷرة ،اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،اﻟﺟﻧس ،اﻟﻣذھب اﻟﻌﻘﺎﺋدي ،اﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﻌﻣر ،اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،أو اﻟﺛﺄر أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎط ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑق ﻓﻲ أي
ﺑرﻧﺎﻣﺞ او ﻧﺷﺎط ﯾداران أو ﯾﻣوﻻن ﻣن ﻗﺑل اﻟـ .USDA
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﻰ وﺳﺎﺋل إﺗﺻﺎل ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ )ﻣﺛﻼ ،ﻟﻐﺔ ﺑرﯾل ،أﺣرف ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ،اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﺻوﺗﻲ  ،ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرات اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﺦ( ان ﯾﺗﺻﻠوا ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ )اﻟوﻻﯾﺔ او اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ( ﺣﯾث ﻗدﻣوا ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ .ﯾﻣﻛن ﻟﻼﺷﺧﺎص
اﻟطرش او اﻟﻣﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ او اﻟﻣﻌﺎﻧﯾن ﻣن اﻋﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟـ  USDAﻋﺑر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣل اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
 Federal Relay Serviceﻋﻠﻰ ھﺎﺗف  .(800) 877-8339إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻠﻐﺎت أﺧرى.
ﻟﻐرض رﻓﻊ ﺷﻛوى ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿد اﻟﺗﻣﯾﯾز ،أﻛﻣل ﻣﻸ طﻠب ﺷﻛوى اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟـ  ،USDAطﻠب رﻗم ) (AD-3027واﻟذي ﯾﻣﻛن
ﺗﻧزﯾﻠﮫ ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط How to File a Complaint :وﻓﻲ اي ﻣﻛﺗب ﻟﻠـ  USDAاو ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺔ اﻟﻰ اﻟـ  USDAوزود
اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب .ﻟطﻠب ﻧﺳﺧﺔ ﻣن طﻠب اﻟﺷﻛوى ،اﺗﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ھﺎﺗف  .(866) 632-9992ﻗدم طﻠﺑك
اﻟﻣﻛﺗﻣل او رﺳﺎﻟﺗك اﻟﻰ اﻟـ  USDAﻋﺑر:
) (1اﻟﺑرﯾد :وزارة اﻟزراﻋﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺎﻋد اﻟوزﯾر ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410؛
) (2ﺑﺎﻟﻔﺎﻛس ﻋﻠﻰ ھﺎﺗف (202) 690-7442؛ أو
) (3اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲprogram.intake@usda.gov :
ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻓر اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻔرص

