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 اتفاقیة قبول فقدان األھلیة
 DISQUALIFICATION CONSENT AGREEMENT 
 برامج المعونة الحكومیة بشكل مباشر. تقدیملن یتم استخدام المعلومات الشخصیة إال لغرض 

 تاریخ االتفاقیة رقم الملف العضو -االسم 

 رقم المبنى واسم الشارع

 الرمز البریدي الوالیة المدینة

 نعتقد أنك قد تعمدت مخالفة قواعد البرنامج ألنك:

 تعمدت تقدیم بیان فیھ معلومات مضللة أو خاطئة. �

 تعمدت حجب أو إخفاء حقائق أو التالعب بھا. �

أو أي قانون من قوانین ویسكونسن بغرض استخدام  Food Stamp Programأو قوانین برنامج  Food Stamp Actأقدمت على عمل مخالف لقانون  �
 .QUESTأو بطاقات  FoodShareأو تقدیم أو نقل أو الحصول على أو تلقي أو امتالك أو االتجار بمخصصات 

حقة القضائیة المدنیة أو الجنائیة بسبب االحتیال أو التالعب. ھناك أدلة تدعم ھذه التھمة. بإمكانك تجنب المالحقة لمقاطعة للمالمحامي اتمت إحالة ملفك إلى 
ن األھلیة . ستتلقى العقوبة المدرجة أدناه بتوقیعك ھذه االتفاقیة. سیتم تطبیق ھذه العقوبة لمدة فقداواإلقرار بالذنب القضائیة بتوقیع اتفاقیة قبول فقدان األھلیة ھذه

 المذكورة بدون عقد جلسات وبالرغم من عدم ثبوت ذنبك بالقیام باالحتیال أو التالعب مدنًیا أو جنائًیا.

 FoodShare ستفقد أھلیتك لالشتراك ببرنامج _________________________________ ، ________________اعتباًرا من 
Wisconsin :لمدة 

 مخالفة لك.ألنھا أول عام واحد  �

 ألنھا ثاني مخالفة لك.عامین اثنین  �

 ألنھا أول إدانة لك في محكمة فیدرالیة أو محلیة أو محكمة والیة بتلقي أو استخدام المخصصات في عملیة تشمل بیع المخدرات.عامین اثنین  �

والیة بتلقي أو استخدام المخصصات في عملیة تشمل بیع األسلحة أو ألنھا ستكون أول إدانة لك في محكمة فیدرالیة أو محلیة أو محكمة مدى الحیاة  �
 الذخیرة أو المتفجرات.

 ألنھا ستكون ثاني إدانة لك في محكمة فیدرالیة أو محلیة أو محكمة والیة بتلقي أو استخدام المخصصات في عملیة تشمل بیع المخدرات.مدى الحیاة  �

 دوالر أمریكي أو أكثر. 500في محكمة محلیة أو فیدرالیة أو محكمة الوالیة باالتجار المخصصات بقیمة إجمالیة تبلغ ألنھا ستكون إدانة لك  مدى الحیاة �

 ألنھا ستكون أول أو ثاني عقوبة لك لمخالفتك البرنامج بشكل متعمد حیث تلقیت المخصصات مرتین بناًء على تمثیل أو بیان مزور قدمتھ.سنوات  10 �

 ألنھا ثالث مخالفة لك ألي من الحاالت المذكورة أعاله. ةمدى الحیا �

ات تم استالمھا أنت وكل البالغین في مجموعتك التي تلقت المساعدة خالل فترة ارتكاب المخالفة والمبلغ الزائد الناتج عن ذلك مسؤولون عن سداد أي مخصص
 بسبب فقدان أھلیتك وقد ُتخفّض السترداد المبلغ الزائد. FoodShareبالخطأ. سیتم تخفیض مخصصات أسرتك مستقبًال من  FoodShareمن 

ووقع االتفاقیة في المكان المشار إلیھ. یجب على رب األسرة كذلك أن یوقع ھذه االتفاقیة إن لم  2للموافقة على فقدان األھلیة، اقرأ البیان الوارد في الصفحة 
 تكن أنت رب األسرة.



اتفاقیة قبول فقدان األھلیة 
F-16025AR 

 2من  2صفحة 

SANC 

قدان األھلیة سیتم تنفیذ التبعات الموضحة أعاله وستطبق العقوبة/العقوبات الموضحة أعاله. أدرك بأنھ مع موافقتي على ف

 تاریخ التوقیع المشارك - التوقیع

 تاریخ التوقیعرب األسرة  - التوقیع

 تاریخ التوقیع القاضي أو المدعي العام أو المسؤول -التوقیع

 بیان وزارة الزراعة األمریكیة بعدم التمییز
تھا وموظفیھا بموجب قوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة وسیاسات ونظم الحقوق المدنیة لدى وزارة الزراعة األمریكیة، یمنع على وزارة الزراعة ووكاال

المعتقدات الدینیة أو اإلعاقة  والمؤسسات المشاركة فیھا أو التي تقدم برامج تابعة لھا التمییز بین األشخاص بناًء على العرق أو اللون أو األصل أو الجنس أو
نشاط تقیمھ أو تمولھ  أو السن أو التوجھات السیاسیة، كما یمنع علیھا القیام بأي أعمال ثأر أو انتقام بسبب أنشطة متعلقة بالحقوق المدنیة في أي برنامج أو

 وزارة الزراعة األمریكیة. 

أو طباعة بخط على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون لوسائل اتصال بدیلة للحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج (مثًال طباعة بریل للمكفوفین 
ب الحصول على المخصصات ألمریكیة إلخ) االتصال بالوكالة (المحلیة أو التابعة للوالیة) التي قدموا طلاكبیر أو عن طریق وسائل مسموعة أو لغة اإلشارة 

االتصال بوزارة الزراعة األمریكیة عن طریق خدمة التواصل الفیدرالیة  أو من لدیھم إعاقات في النطق والكالم وضعیفي السمعللصم والبكم  فیھا. یمكن لألفراد
 جلیزیة.. باإلضافة إلى ذلك، یمكن توفیر معلومات عن البرنامج بلغات غیر اإلن)800( 877-8339على الرقم 

لتقدیم شكوى عن حدوث تمییز في البرنامج، امأل استمارة الشكوى التابعة لوزارة الزراعة األمریكیة  
الموجودة على العنوان التالي:    (AD-3027) USDA Program Discrimination Complaint Form

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer وفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة 
األمریكیة، أو اكتب رسالة موجھة إلى وزارة الزراعة األمریكیة تشمل كل المعلومات المطلوبة في االستمارة. لطلب الحصول على نسخة من استمارة 

تقدیم الشكوى اتصل بالرقم 9992-632 (866). أرسل الرسالة أو االستمارة بعد ملئھا إلى وزارة الزراعة األمریكیة عن طریق: 
 U.S. Department of Agriculture البرید: ) 1( 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

؛ أو 7442-690 (202)  الفاكس: )2(

 .program.intake@usda.gov: أو البرید اإللكتروني )3(

 ھذه المؤسسة توفر الخدمات للجمیع بدون تمییز.

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.usda.gov/oascr/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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