
STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 
F-10150BL (08/2020) 

ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນ FOODSHARE 

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກໜ່ວຍງານນ້ີກ່ອນການດໍາເນີນການໃດໆຈະເກີດຂ້ຶນເພ່ືອສ້ິນສຸດ ຫືຼ ຫຸຼດເງິນຊົດເຊີຍ 
FoodShare ຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການດໍາເນີນການສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜັງສືຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນກ່ອນການດໍາເນີນການ. 

ທ່ານມີສິດທ່ີຈະ:
• ໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ ແລະ ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຖືກຕອບຮັບທັນທີ.
• ມີຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຮູ້ສະຖານະການຂອງທ່ານຊ່ວຍທ່ານສະໝັກ ແລະ ຈັດການຜົນປະໂຫຍດ FoodShare ຂອງທ່ານ.
• ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນ ຫັຼງຈາກທ່ານສະໝັກຖ້າຫາກທ່ານມີເງ່ືອນໄຂຕາມທ່ີຕ້ອງການ.
• ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ຂອງທ່ານພາຍໃນ 7 ວັນ ຖ້າຫາກທ່ານມີເງ່ືອນນໄຂຕາມທ່ີຕ້ອງການສໍາລັບບໍລິການທ່ີໄວກວ່າ.
• ບ່ໍຖືກແບ່ງແຍກຍ້ອນທ່ານເປັນຜູ້ສູງອາຍຸ ຫືຼ ຍ້ອນອາຍຸ, ເຊ້ືອຊາດ, ສີຜິວ, ຄວາມພິການ, ສາສະໜາ, ຊາດກໍາເນີດ ຫືຼ ຄວາມເຊ່ືອທາງ ການເມືອງ.
• ຮັກສາສິດທິພົນລະເມືອງຂອງທ່ານ.
• ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຈາກພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານ.
• ຮັກສາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄວ້ເປັນສ່ວນຕົວ.
• ຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານເພ່ືອອະທິບາຍສ່ິງທ່ີທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.
• ໄດ້ຮັບການບອກລ່ວງໜ້າຖ້າຫາກເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ຂອງທ່ານຈະຖືກຫຸຼດລົງ ຫືຼ ສ້ິນສຸດ ແລະ ເຫດຜົນສໍາລັບການປ່ຽນແປງ.
• ເບ່ິງບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານຂອງໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ຼງທ່ີເປັນຄວາມລັບ.
• ໄດ້ຮັບກົດລະບຽບຂອງ FoodShare ສະບັບສໍາເນົາ.
• ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍເຫັນດີກັບຄໍາຕັດສິນຈາກໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ. ການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາໃຫ້ໂອກາດທ່ານບອກເຈ້ົາ
ໜ້າທ່ີໄຕ່ສວນວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງຄິດວ່າ ຄໍາຕັດສິນກ່ຽວກັບການສະໝັກຂໍ ຫືຼ ເງິນຊົດເຊີຍຂອງທ່ານຜິດພາດ.

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ: 
• ການຕອບຄໍ າຖາມທັ ງໝົ ດຢ່າງສົ ມບູ ນ ແລະ ຊື່ ສັ ດເມ່ື ອທ່ານສະໝັ ກຂໍ ເງິ ນຊົ ດເຊີ ຍຈາກ FoodShare. ທ່ານຈະຕ້ອງເຊັ ນຊ່ື ຂອງທ່ານເພ່ື ອຢ້ັ ງ ຢື 
ນພາຍໃຕ້ການລົ ງໂທດຕ່ໍ ການກະທໍ າຜິ ດວ່າຄໍ າຕອບທັ ງໝົ ດຂອງທ່ານຖື ກຕ້ອງ.

• ການໃຫ້ຫຼັ ກຖານທ່ີ ຖື ກຂໍ .
• ການລາຍງານການປ່ຽນແປງໃນລາຍຮັ ບໃນຄົ ວເຮື ອນຫຼ າຍກວ່າ 130% ຂອງ ລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັ ດຖະບານກາງ (FPL) ທີ່ ຈະຖື ກຂຽນ 
ໄວ້ໃນໜັ ງສື ລາຍງານຂອງທ່ານເມ່ື ອຊ່ົ ວໂມງການເຮັ ດວຽກຂອງສະມາຊິ ກໃນຄົ ວເຮື ອນກັ ບເງິ ນຊິ ດເຊີ ຍເວລາຈໍ າກັ ດຂອງ FoodShare ຫຸຼ ດລົ ງ ຕໍ່ າກວ່າ 
80 ຕໍ່ ເດື ອນຕໍ່ ກັ ບຫ້ອງການ FoodShare ຂອງທ່ານ.

• ບໍ່ ປ່ຽນແປງບັ ດ QUEST ຫຼື ເອກະສານໃດໆຂອງ FoodShare.
• ບໍ່ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫຼື ໃຫ້ເງິ ນຊົ ດເຊີ ຍຂອງທ່ານ, ເອກະສານ ຫຼື ບັ ດ QUEST.
• ການນໍ າໃຊເ້ງິ ຍຊົ ດເຊີ ຍ FoodShare ຊື້ ສິ່ ງຂອງທ່ີ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບເທ່ົ ານ້ັ ນ.

ຜູ້ທ່ີຝ່າຝືນກົດລະບຽບຂອງ FoodShare ອາດຈະຖືກຕັດສິດຈາກໂຄງການນ້ີ, ຖືກປັບໄໝ, ຈັບເຂ້ົາຄຸກ ຫືຼ ທັງສາມ. 

ທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາຕ່ໍເງິນຊົດເຊີຍຂອງ FOODSHARE ໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍເຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນຈາກໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ. 
ທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງໂທລະສັບ ຫືຼ ໄປຫາໜ່ວຍງານ FoodShare ຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ. 
ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການໄຕ່ສວນໄດ້.
ທ່ານຍັງສາມາດສະເໜີຂໍໃຫ້ໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາໄດ້ໂດຍຍ່ືນເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ Department of Administration, Division of Hearings and 
Appeals, PO Box 7875, Madison, WI 53707-7875 ຫືຼ ໂດຍການໂທຫາ 608-266-7790. ດ່ັງທ່ີໄດ້ໃຫ້ໂດຍ Wis. ປະມວນກົດໝາຍບໍລິຫານ § HA
3.03, ຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບພາຍໃນ 90 ວັນຂອງການດໍາເນີນການຂອງໜ່ວຍງານໃນໃບສະໝັກ FoodShare ຂອງທ່ານ ຫືຼ 
ເວລາໃດກ່ໍໄດ້ໃນຂະນະທ່ີທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare. 

ຢູ່ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ຖ້າການສະເໜີຂໍໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາຂອງທ່ານນ້ັນທາງ Division of Hearings and Appeals (ພະແນກໄຕ່ສວນ ແລະ ອຸທອນ) 
ໄດ້ຮັບກ່ອນວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການດໍາເນີນການ, ເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ຂອງທ່ານຈະບ່ໍປ່ຽນແປງຍ້ອນການດໍາເນີນການຈົນ 
ກວ່າມີຄໍາຕັດສິນອຸທອນຂອງທ່ານ. ໃນໄລຍະເວລານ້ີ, ຖ້າຫາກການປ່ຽນແປງອ່ືນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງເກີດຂ້ຶນ, ເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ຂອງທ່ານ  
ອາດປ່ຽນແປງ. ຖ້າຫາກການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜັງສືໃໝ່. ຖ້າທ່ານບ່ໍພໍໃຈກັບຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາ, ທ່ານອາດຈະອຸ ທອນ 
ແລະ ຂໍໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາຄ້ັງທີສອງໄດ້. ຖ້າຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາສ້ິນສຸດ ຫືຼ ຫຸຼດເງິນຊົດເຊີຍຂອງທ່ານລົງ, ທ່ານ 
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃດໜ່ຶງທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບໃນຂະນະທ່ີການອຸທອນຂອງທ່ານຍັງຄ້າງຢູ່ນ້ັນຄືນ. ທ່ານອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສືບຕ່ໍ.

https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm


ໜ້າ 2 ໃນ 2 

ທ່ານອາດຈະເປັນຜູ້ແທນຕົວເອງ ຫືຼ ໃຫ້ມີຜູ້ໄປແທນຢູ່ທ່ີການໄຕ່ສວນ ຫືຼ ກອງປະຊຸມໄດ້ຄື: ທະນາຍຄວາມ, ໝູ່ເພ່ືອນ ຫືຼ ຜູ້ອ່ືນທ່ີທ່ານເລືອກໃຫ້ ໄປ. 
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າທະນາຍຄວາມໃຫ້ທ່ານໄດ້. ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ບໍລິການກົດໝາຍບ່ໍເສີຍຄ່າອາດຈະມີໃຫ້ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຸນສົມບັດ. 

ຖ້າທ່ານບ່ໍມາປະກົດຕົວ ຫືຼ ຕົວແທນຂອງທ່ານບ່ໍມາປະກົດຕົວຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີດີ, ການອຸທອນຂອງທ່ານຖືກພິຈາລະນາວ່າຍົກ ເລີກ 
ແລະ ມັນຈະຖືກປິດໄປ. 

ການກວດກາທາງຄອມພິວເຕີ: ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບເງິຍຊົດເຊີຍ ຫືຼ ບໍລິການ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫ່ົຼານ້ີ:
ຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານໃຫ້ຈະຖືກກວດສອບຜ່ານໂປຣແກຣມການຈັບຄູ່ໃນຄອມພິວເຕີ. ຂ້ໍມູນນ້ີຈະຖືກໃຊ້ເພ່ືອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງໂຄງ  
ການ ແລະ ສໍາລັບການຈັດການໂຄງການ. ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກ, ຄ່າແຮງງານທ່ີທ່ານລາຍງານຈະຖືກກວດໂດຍຄອມພິວເຕີທຽບກັບຄ່າແຮງງານທ່ີ 
ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານລາຍງານໃຫ້ Department of Workforce Development (ພະແນກພັດທະນາແຮງງານ). Internal Revenue Service 
(ໜ່ວຍງານລາຍຮັບພາຍໃນ), Social Security Administration (ອົງການປະກັນສົງຄົມ), Unemployment Insurance Division 
(ພະແນກປະກັນໄພຫວ່າງງານ) ແລະ Department of Transportation (ກະຊວງຂົນສ່ົງ) ອາດຈະຖືກຕິດຕ່ໍກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິນ. 

ການເຕືອນການລົງໂທດຂອງ FOODSHARE   
ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານຜູ້ທ່ີຕ້ັງໃຈຝ່າຝືນກົດລະບຽບໃດໜ່ືງລຸ່ມນ້ີສາມາດຖືກຢຸກເຊົາການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ FoodShare ເປັນເວລາ 12 
ເດືອນຫັຼງຈາກການລະເມີດເທ່ືອທໍາອິດ, 24 ເດືອນຫັຼງຈາກການລະເມີດເທ່ືອທ່ີສອງ ຫືຼ ການລະເມີດເທ່ືອທໍາອິດທ່ີພົວພັນເຖິງສານຕ້ອງຫ້າມ ແລະ 
ຖາວອນສໍາລັບການລະເມີດເທ່ືອທ່ີສາມ.  

• ການໃຫ້ຂ້ໍມູນປອມ ຫືຼ ເຊ່ືອງຂ້ໍມູນເພ່ືອເອົາ ຫືຼ ສືບຕ່ໍເອົາເງິນຊົດເຊີຍ.
• ການແລກປ່ຽນ, ຂາຍ ຫືຼ ລັກເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare.
• ການນໍາໃຊ້ເງິນຊົດເຊີຍ FoodShare ເພ່ືອຊ້ືສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍແມ່ນອາຫານເຊ່ັນ: ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາສູບ, ອາວຸດປືນ, ລູກປືນ ຫືຼ ລະເບີດ.
• ການນໍາເອົາອາຫານທ່ີຊ້ືຈາກເງິນຊົດເຊີຍຂອງ FoodShare ກັບມາຂາຍ.
• ການປ່ຽນ FoodShare ເພ່ືອເງິນ.
• ການນໍາໃຊ້ເງິນຊົດເຊີຍ, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫືຼ ເອກະສານ FoodShare ອ່ືນໆຂອງຄົນອ່ືນ.

ຂ້ຶນກັບມູນຄ່າຂອງເງິນຊົດເຊີຍທ່ີໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ, ທ່ານສາມາດຖືກປັບໄໝສູງສຸດເຖິງ $250,000, ຈໍາຄຸກສູງສຸດເຖິງ 20 ປີ ຫືຼ ທັງສອງ. ສານ  
ສາມາດຢຸດທ່ານຈາກການໄດ້ຮັບຈາກ FoodShare ເປັນເວລາເພ່ີມເຕີມ 18 ເດືອນ. ທ່ານຈະຖືກຕັດສິດໄດ້ຮັບຖາວອນຖ້າຫາກທ່ານຖືກຕັດສິນວ່າ 
ຄ້າຂາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງ  FoodShare ເປັນຈໍານວນ $500 ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ. ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນ FoodShare ໄດ້ເປັນເວລາ 10 
ປີຖ້າຫາກພົບວ່າທ່ານໄດ້ປອມແປງໜັງສືສະແດງ ຫືຼ ການນໍາສະເໜີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຕົນ ແລະ ບ່ອນອາໄສເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ 
ໃນເວລາດຽວກັນ. ການຫົຼບໜີຄະດີອາຍາ ແລະ ຜູ້ລະເມີດການພິຈາລະນາຄະດີ/ການຄຸມການປະພຶດຈະບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບ FoodShare. ທ່ານຍັງ  
ອາດຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕ່ໍໄປພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ. 

ຖ້າຫາກທ່ານແລກປ່ຽນ (ຊ້ື ຫືຼ ຂາຍ) ຜົນປະໂຫຍດ FoodShare ສໍາລັບສານຄວບຄຸມ/ຢາຜິດກົດໝາຍ, ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
FoodShare ເປັນໄລຍະເວລາສອງປີສໍາລັບການພົບເທ່ືອທໍາອິດ ແລະ ຢ່າງຖາວອນສໍາລັບການພົບເທ່ືອທ່ີສອງ. ຖ້າຫາກທ່ານແລກປ່ຽນ (ຊ້ື ຫືຼ ຂາຍ) ອາວຸດປືນ, 
ລູກປືນ ຫືຼ ລະເບີດ, ທ່ານຈະຖືກປະຕິເສດຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງ FoodShare ຢ່າງຖາວອນ.  

RE:  Federal Regulations 7 CFR 272, 7 CFR 273, 7 CFR 274, 
Wisconsin Statutes 946.92  

 7 U.S. Code §2024  



ຖະແຫຼງການບໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ 

ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກໍາສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 
USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫ້ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 
ແລະສະຖາບັນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຫືຼການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ USDA
ແມ່ນຖື ກຫ້າມຈາກທຸກໆການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ,
ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມເຊື່ ອຖືທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກ້ແຄ້ນຫຼື ການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກ່ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດໍ າເນີ ນການ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ USDA.  

ຜູ້ຄົນພິການທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການທາງເລື ອກຂອງການສື່ ສານເພ່ືອຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ:
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອື່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ.
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເປັນຄົນຫູຫນວກ, ມີ ການໄດ້ຍິ ນລໍ າບາກ ຫືຼປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາ USDA 
ຜ່ານບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທີ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນີ ້ ,
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານໂຄງການອາດມີຢູ່ໃຫ້ໃນພາສາອື່ ນໆ 

ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ກ່ຽວກັບການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສໍ າເລັດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ 
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ ເວັບ: 
How to File a Complaint, ແລະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທໍາການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖີງ USDA 
ແລະຂຽນຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຕ້ອງໃສ່ໃນແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຮວມຢູ່ໃນຈົດຫມາຍດ້ວຍ. 
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫ້ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍື່ ນສ່ງແບບຟອມທີ່ ສໍ າເລັດແລ້ວຂອງທ່ານຫຼື ສ່ງຈົດຫມາຍໄປທີ່  USDA ໂດຍ: 

(1) ສ່ງທາງໄປສະນີ : U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ທາງອີ ເມວ: program.intake@usda.gov

ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນເປັນທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov



