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 ندرێن.ئھو زانیارییانھی کھ لھ باری تاکھکھسییھوە دەناسرێنھوە تھنیا بۆ بھڕێوەبھڕایھتیی ڕاستھوخۆی پڕۆگرامھکانی ھاوکاریی گشتی بھکار دەھێ

 دێیتا بھ نامھ نێردرا بۆ ئھندام ئھندام -ناو 

 ژمارەی کھیس پینی چاوەدێری

 ناونیشانی شھقام

 کۆدزیپ  ویالیھت شار

 ئێمھ پێمان وایھ کھ تۆ تووشی سھرپێچیی بھئھنقھستی پڕۆگرامێک بوویھوە لھ ڕێگھی:
 دروستکردنی بھ ئھنقھستی قسھی ھھڵھ یان ھھڵخھڵھتێنھر. ☐

 پێشکھشکردنی ھھڵھ، ھھڵوەشاندنھوە یان درێغی بھ ئھنقھستی ڕاستییھکان. ☐

، ڕێساکانی پڕۆگرامی پوولی خواردن، یان پێڕەوە ناوخۆییھکانی  )Food Stamp Act(تووشبوون بھ کرداری سھرپێچیی یاسای پوولی خواردن  ☐
ردن ویسکانسن بھ مھبھستی بھکارھێنان، پێشکھشکردن، گواستنھوە، وەدەستھێنان، وەرگرتن، بوون بھ خاوەن یان قاچاغیی یارمھتییھکانی پشکی خوا

)FoodShare(  یان کارتھکانی کوێست)QUEST(. 

 پوختھی سھرپێچی و بھڵگھ
سھرپێچییھ داواکراوە تایبھتییھکان بریتین لھ: 

 :بھڵگھکھی خوارەوە ئھم داوایھ پشتڕاست دەکاتھوە

ھھیھ پێش ھھر جۆرە کردارێک کھ لھ الیھن ویالیھتی ویسکانسن بگردرێتھ بھر، داوای ڕەتکردنھوەی شیاوێتیی تۆ لھ وەرگرتنی  FoodShareتۆ مافی 
 ھاوکارییھکانی پشکی خواردن بکھی. ئھگھر پێت خۆشھ لھ بری واژۆی ئھم فۆڕمھ دانیشتنێکی بھدواداچوونت ھھبێت، مافی ئھوەت ھھیھ:

ھھم لھ ماوەی دانیشتنی بھدوادواچوونھکھ سھیری ئھو بھڵگھنامانھ بکھ کھ لھ دانیشتنھکھدا بھکار دەھێندرێن، و کۆپییھکی  ھھم پێش بھدوادواچوونھکھ و •
 بێ بھرانبھری بھشھ پھیوەستھکانی فایلی کھیسھکھت وەربگری.

ھتیدەرێکی کۆمھ�یھتی کھیسھکھت بۆ کھیسھکھی خۆت پێشکھش بکھ یان ڕێگھ بدە کھسێکی دیکھ وەک پارێزەرێک، ھاوڕێیھک، خزمێک، یان یارم •
ھت پێشکھش بکات. ڕەنگھ خزمھتگوزاریی یاسایی بێبھرانبھر بۆ تۆ لھ بھردەستدا بێت. بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی خزمھتگوزارییھکانی ناوچھک

، یان 0633-278-888-1یان پھیوەندیی بھم ژمارە بگرە  www.legalaction.orgسھردانیی ماڵپھڕی کرادری یاسایی ویسکانسن بکھ بھم ناونیشانھ 
یان پھیوەندیی بھم  www.judicare.org) بکھ بھم ناونیشانھ Wisconsin Judicare, Incسھردانیی ماڵپھڕی خزمھتگوزاریی یاسایی وینسکانسن (

 .1638-472-800-1ژمارەوە بگرە 
 شایھتھکانت لھ گھڵ خۆتدا بھێنھ. •
 بھ شێوەیھکی ئازادانھ باس لھ کھیسھکھت بکھ. •
 پرسیار لھ ھھموو ئھو بھڵگھ و قسانھ بکھ کھ لھ دژی تۆ پێشکھش دەکرێن. •
 ھھموو ئھو بھڵگانھ لھ گھڵ خۆتدا بھێنھ کھ پشتگیریی کھیسھکھت دەکھن. •
 ھر شتێک لھ الیھن تۆوە بکوترێ یان واژۆ بکرێ دەتواندرێت لھ دادگایھکی یاساییدا لھ دژی تۆ بھکار بھێندرێن.دەربارەی تۆمھتھکانت بێدەنگ بھ، چونکھ ھ •
وەدەست  7CFR § 273.16(e)(3)(iv) لھ ڕێگھی پھیوەندی گرتن بھ ئاژانسھکھ، کۆپییھکی ڕەوتھ ب�وکراوەکانی ئاژانسھ حکومییھکان لھ بھی ھھر•

 بھێنھ.

http://www.legalaction.org/
http://www.judicare.org/
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انی لھم دانیشتنی بھدوادواچوونھ خۆ پبارێزی. ئھگھر خۆت لھ دانیشتنی بھدوادواچوونھکھ ببوێری، خێزانھکھت یارمھتییھکانی ئھگھر پێت خۆشھ، دەتو
 دادەبھزێت و شیاویی وەرگرتنی پشکی خۆراکھکھی ڕەت دەکرێتھوە بۆ:

 چونکھ ئھمھ یھکھم سھرپێچیی تۆ دەبێت. یھک ساڵ ☐
 چونکھ ئھمھ دووھھم سھرپێچیی تۆ دەبێت. دوو ساڵ ☐
 کھ یارمھتییھکان لھ مامھڵھیھکدا دەبێتوەرگرتنی بھکارھێنان یان ویالیھتی، یان خۆجێی بۆ چونکھ ئھمھ یھکھم سزای تۆ لھ دادگایھکی فیدیڕاڵ، دوو ساڵ  ☐

 لھ فرۆشتنی مادە سڕکھرەکانھوە گالوە.
بۆ ھھمیشھ چونکھ ئھمھ یھکھم سزای سھرپێچیی پالنی بھئھنقھستی تۆ بووە کھ لھ الیھن دادگایھکی فیدیڕاڵ، ویالیھتی، یان خۆجێی بۆ بھکارھێنان یان  ☐

 .وەرگرتنی یارمھتییھکانھ لھوانیش فرۆشتنی چھکی گھرم، چھک و تفاق، یان تھقھمھنی
بۆ ھھمیشھ چونکھ ئھمھ دووھھم سزای تۆ لھ دادگایھکی فیدیڕاڵ، ویالیھتی، یان خۆجێی بۆ بھکارھێنان یان وەرگرتنی یارمھتییھکان لھ مامھڵھیھکدا دەبێت  ☐

 .کھ لھ فرۆشتنی مادە سڕکھرەکانھوە گالوە
 .بۆ ھھمیشھ چونکھ ئھمھ سزای دادگایھکی فیدیڕاڵ، ویالیھتی، یان خۆجێیی بۆ ھۆی قاچاغی یارمھتییھکان بھ بڕی 500 دۆالر یان زیاتر دەبێت ☐
یارمھتییھکان لھ سھر بنھمای قسھ یان  بھئھنقھستی پالن بھ ھۆی وەرگرتنی دووبارەیچونکھ ئھمھ یھکھمین یان دووھھمین سزای سھرپێچیی ساڵ  10 ☐

 نوێنھرایھتیی فێڵ دەبێت.
 سھرپێچیی بھ ھۆی ھھر کام لھمانھی سھرەوە دەبێت. سێھھمین سزایچونکھ ئھمھ بۆ ھھمیشھ  ☐

بھدوادواچوونت ھھبێت یان نا، ئھمھ پێش لھوە ناگرێت کھ پارێزەری ناوەند بھ ھۆی سھرپێچیی بھئھنقھستی پالن لھ دادگایھکی مھدەنی یان چ دانیشتنی 
ھ ساڵ یان زیاترە، ل 18تاوانکاریی یان ئاژانسێکی کۆکردنھوەی تێچووی زیادەدا دادگاییت نھکات. تۆ یان ئھندامانی دیکھی خێزانھکھت کھ تھمھنیان 

 ماوەی پێدانی زیادەدا بۆ دانھوەی پارەی یارمھتیی بھھھڵھ وەرگیراودا بھرپرسیار دەبن.

ھ پێشکھشت ئھگھر سھرپێچییھکھ واژۆ بکھی، دەبێ یھکێک لھم بژاردانھی خوارەوەش ھھڵبژێری کھ پێشانی بدەن ئاخۆ تۆ ڕاستییھکانی سھرەوە بھم شێوەی ک
کام لھم تاوانانھ قھبوڵ بکھی. تۆ ئھو مافھت ھھیھ لھ پھیوەندیی لھ گھڵ تاوانھکاندا بێدەنگ بمێنییھوە، چونکھ ھھر کران قھبوڵ دەکھی یان نا. ناچار نی ھیچ 

 شتێک کھ لھ الیھن تۆوە بکوترێت یان واژۆ بکرێت لھ دادگایھکی یاساییدا لھ دژی تۆ بھکار دەھێندرێت.

 تێدەگھم کھ سزای ڕەتکردنھوەی شیاوەتی بھ سھر مندا دەسھپێدندرێت ئھگھر ئھم سھرپێچییھ واژۆ بکھم. من شتھکان بھم شێوەیھی کھ پێشکھشم کران قھبوڵ دەکھم و ☐

ھۆی  من قھبوڵی ناکھم کھ ئھو شتانھی پێشکھشم کارن ڕاست بن. ئھگھرچی من واژۆ کردنی ئھم سھرپێچییھم ھھڵبژاردووە و لھوە تێدەگھم کھ دەبێتھ ☐
 سزای ڕەتکردنھوەی شیاوەتیی.

 گھر تۆ سھرپھرشتی خێزانھکھ نی، ئھوە پێویستھ سھرپھرشتی خێزانھکھش ئھم گرێبھستھ واژۆ بکات.ئھ

 ا ڕیز کراون: بۆ پێشگرتن لھ بھڕێوەچوونی دانیشتنی بھدوادواچوون، پێویستھ ئھم سھرپێچییھ واژۆ کراوە بگھڕێندرێتھوە بۆ ئھو ئاژانسانھی لھ خوارەوەد

.  

 .      ھھیھ، دەتوانی پھیوەندیی بھم ژمارەوە بکھی:ئھگھر ھھر جۆرە پرسیارێکت 

 ژمارە تھلھفۆن نوێنھرایھتیی ئاژانس

 ناونیشان

 زیپ کۆد ویالیھت شار

 بھرواری واژۆکردن ئھندام – واژۆ

 بھرواری واژۆکردن سھرپھرشتیاری خێزان (ئھگھر لھ ئھندامھکھ جیاوازە) – واژۆ
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 )USDAوەزارەتی کشتوکاڵی ویالیھتھ یھکگرتووەکانی ئھمھریکا (ڕاگھیھندراوی دژایھتیی ھھ�واردنی 
، ئاژانسھکانی، (USDA) ،(USDA)بھ پێی یاسای مھدەنیی فیدیراڵ و یاسا و ڕێسا مھدەنییھکان و سیاسھتھکانی وەزارەتیی کشتوکاڵی ویالیھتھ یھکگرتووەکانی ئھمھریکا 

دەکھن بۆیان نییھ لھ سھر بنھمای ڕەگھز، ڕەنگی پێست،  USDAکھ بھشداریی لھ بھڕێوەبھریی پڕۆگڕامھکانی  نووسینگھکانی، و فھرمانبھرەکانی، و ئھو دامھزراوانھی
پێشتر لھ ھھر جۆرە پڕۆگرامێک یان سھرچاوەی نھتھوەیی، سێکس، ئایین، کھمئھندامی، تھمھن، باوەڕە ئایینییھکان، یان تۆڵھسھندنھوە یان تۆڵھکردنھوە بۆ مافھ مھدەنییھکانی 

 دابین دەکرێن، مامھڵھ و ڕەفتار بکھن. USDAکییھکدا کھ لھ الیھن چاال

ڕیڵ، چاپی گھورە، بیستھکی ئھو کھسانھی کھ کھمئھندامن بۆ زانیارییھکانی پڕۆگرام پێویستییان بھ ھھندێک ئامرازی پھیوەندیگرتنی بھدیل ھھیھ (بۆ نموونھ ڕێنووسی ب
پێویستھ پھیوەندیی بکھن بھ ئاژانسی (ئی ویالیھت یان خۆجێی) ئھو شوێنھی کھ داواکاریی ھاوکارییھکانیان پێشکھش کردووە. دەنگی، زمانی ئاماژەی ئھمھریکی و ھتد ) ، 

) 800اڵ بھ ژمارەی (ئھو کھسانھی کھ نابیستن، گوێچکھیان گرانھ یان کێشھی قسھکردنیان ھھیھ (زمانیان دەگیرێت) دەتوانن لھ ڕێگھی خزمھتگوزاریی ڕێڵھی فیدیڕ
 بکھن. ھھروەھا، زانیارییھکانی پڕۆگرام جگھ لھ زمانی بھ زمانھکانی دیکھیش لھبھردەستدا دەبێت. USDAپێوەندیی بھ  877-8339

بۆ تۆماری داوای یاساییی ھھ�واردن، فۆڕمی داوای یاسایی ھھ�واردنی بھرنامھی  USDAپڕ بکھوە (AD-3027) کھ بھ شێوەی سھرھڵ ێلھم ماڵپھڕە:  
 USDA و لھ ھھر کام لھ نووسینگھکانی ,https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer

وەدەست دەکھوێت، یان نامھیھک بۆ ناونیشانی USDA بنێرە و ھھموو ئھو زانیارییانھی کھ لھ فۆڕمھکھدا نووسراون لھ نامھکھدا پێشکھش بکھ. بۆ داواکاریی 
کۆپییھکی فۆڕمێکی تۆماری یاساییھکھ پھیوەندیی بھ ژمارەی (866)  632-9992بکھ. فۆڕمھ پڕکراوەکھ یان نامھکھت بۆ USDA بنێرە لھ رێگھی:  

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

; یان 7442-690) 202فاکس: ( )2(

 .program.intake@usda.govئیمھیل:  )3(

 ئھم دامھزراوەیھ دابینکارێکی دەرفھتھ یھکسانھکانھ.

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