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 المتقدم بالطلب أو العضواسم 
      

 الملفرقم 
      

 تاریخ اإلشعار
      

 الشارععنوان 
      

 المدینة
      

 الوالیة
   

 الرمز البریدي
      

 

 

 

تُعد والیة ویسكونسن أحد مقدمي الخدمات الذین یطبقون نظام تكافؤ الفرص، ولتعلم أن ھذا الخطاب یحتوي 
على معلومات تؤثر على المساعدات التي تتلقاھا، فإذا احتجت للحصول على ھذه المواد في صیغة مختلفة 

             االتصال على  یرجى بسبب إصابتك بإعاقة، أو إذا احتجت لھذا الخطاب مترجماً أو مفسراً بلغتك،
 ؛ فتلك الخدمات مجانیة.                    

 

 

 QUESTعلى بطاقة قریباً  Disaster FoodShare، وستتلقى مساعدات  Disaster FoodShareطلبك للحصول على مساعدات على  الموافقة تمت 
 .     $التي تملكھا بقیمة

 من قبل، سنرسل إلیك واحدة عبر البرید. QUESTإن لم تملك بطاقة  •
 ، ستضاف المساعدات المخصصة لك إلى تلك البطاقة وتصبح متاحة في الیوم التالي لمعالجة طلبك.QUESTإذا كنت بالفعل تملك بطاقة  •
 711(صوتیاً) أو  5164-415-877 رقم الھاتف: على QUESTفیما مضى لكنھا لم تعد بحوزتك، اتصل بخدمة عمالء  QUESTة إذا كنت تملك بطاق •

 (الستخدام المبرقة الكاتبة) لطلب بطاقة بدیلة.
دوالر أمریكي رسم استبدال، وتُخصم الرسوم من مساعدات  2.70مرتبطة بحسابك أو ُسرقت، فقد تضطر لدفع  QUESTإذا فُقدت أي بطاقة  •

FoodShare .المخصصة لك 
 

 .Disaster FoodShareطلبك للحصول على مساعدات  رفض تم 

 ألنك سحبت الطلب. Disaster FoodShareطلبك للحصول على مساعدات  ألغي 

        لألسباب التالیة  Disaster FoodShareلم نتخذ قراراً حول طلبك للحصول على مساعدات  

 توضیح اإلجراءات المتخذة
Instructions to Workers: Please include income and expenses used in the eligibility determination. 

      

، یمكنك طلب جلسة استماع عادلة، وللحصول على معلومات حول جلسات االستماع العادلة انظر FoodShareإذا كنت ال تتفق مع القرار المتعلق بمساعدات 
 الصفحة التالیة.

 إذا كانت لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال بـ:
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 ومسؤولیاتك تجاھھ FOODSHAREحقوقك لدى برنامج 
YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES FOODSHARE 

، حیث أنك FoodShare المساعدات التي یخصصھا لك برنامج الوكالة قبل اتخاذ أي إجراء بوقف أو خفض ذهمن ھ یحق لك الحصول على إشعار كتابيّ 
 أیام على األقل، وذلك بالنسبة ألغلب اإلجراءات. 10ستحصل على خطاب قبل اتخاذ اإلجراء بـ

إذا كنت ال تتفق مع أي من إجراءات الوكالة؛ حیث أنھ یحق لك طلب جلسة  FOODSHAREلك طلب جلسة استماع عادلة للحصول على مساعدات  یحق
ب لك طلكتابیاً أو بصفة شخصیة لدى الوكالة المدرج اسمھا في مقدمة ھذا اإلشعار، ویمكن للوكالة التي تتبعھا أن تتلقى طلبك شفھیاً، كما یحق استماع عادلة 

 Department of Administration, Division of Hearings and Appeals, PO Box 7875, Madison, WIجلسة االستماع العادلة بمكاتبة:
یوماً  90أن یصلنا طلبك خالل یجب  Wis. Admin. Code § HA 3.03 وبموجب، 7709-266-608 رقم الھاتف: أو عبر االتصال على53707-7875

إذا لم تكن متفقاً مع ، وذلك FoodShareأو في أي وقت تأتي فیھ للحصول على مساعدات  FoodShareمن تاریخ التفعیل الذي وضعتھ الوكالة بخصوص 
 مقدار المساعدات التي تتلقاھا.

لسة االستماع العادلة قبیل تاریخ تفعیل اإلجراء، فلن تتوقف مساعدات جطلب  Division of Hearings and Appealsفي أغلب الحاالت، وإذا تلقت 
FoodShare لكن إذا الذي قدمتھ االلتماس، على األقل حتى یُتخذ قرار بشأن ك ستستمر في تلقي المساعدات المخصصةالتي تتلقاھا ولن تُخفض؛ حیث أن ،

أنك  وجدتالمخصص لك، وإذا وقع تغییر آخر ستتلقى خطاب جدید. إذا  FoodShareوقع تغییر آخر غیر ذا صلة في تلك األثناء فقد یتغیر مقدار مساعدات 
، فیمكنك تقدیم التماس بطلب جلسة استماع عادلة ثانیة، وإذا قضى قرار جلسة االستماع العادلة بوقف المساعدات راٍض عن قرار جلسة االستماع العادلة غیر

 رار تلقیك للمساعدات.؛ لذلك یمكنك أن تطلب وقف استمالمخصصة لك أو بخفضھا، فقد تضطر لرد أي مساعدات تلقیتھا بینما كان التماسك قید النظر

، ولتعلم بأنھ ال محامّي أو صدیق أو أي شخص آخر تختارهسواًء كان في جلسة االستماع أو االجتماعات  من یمثلكیحق لك أن تمثل نفسك أو أن تفوض 
 یمكننا دفع أتعاب محامّي یمثلك، لكن قد تحصل على خدمات قانونیة مجانیة إذا كنت مؤھالً للحصول علیھا.

 یُرد رداً نھائیاً.وسإذا لم تتمكن من الحضور أنت أو من فوضتھ لیمثك في جلسة االستماع بدون مسبب وجیھ، فسنعتبر أنك قد تخلیت عن التماسك 

 Department ofالفحص اإللكترونّي: إذا كنت تعمل، فسنتحقق من صحة األجر الذي أبلغتنا بھ إلكترونیاً مقابل األجور التي أبلغ بھا صاحب العمل 
Workforce Development،  كذلك قد نتصل بكل منThe Internal Revenue Service وSocial Security Administration 

 فیما یتعلق بالدخل وبما قد تملكھ من أصول. Department of Transportationو Unemployment Insurance Divisionو

 البد لك من اتباع ھذه القواعد: إذا كنت تتلقى مساعدات أو خدمات،
 تقدم معلومات غیر صحیحة وال تخفي معلومات كّي تحصل على مساعدات أو كي تستمر في الحصول علیھا. ال •
 ).QUESTأو تبیعھا (بطاقة  FoodShareتتاجر في مساعدات  ال •
 تبدل البطاقات للحصول على مساعدات ال یحق لك الحصول علیھا. ال •
 لشراء أشیاء غیر مقبولة، مثل الكحولیات ومنتجات التبغ. FoodShareتستخدم مساعدات  ال •
 .التي یملكھا شخص آخر ForwardHealthأو بطاقة  QUESTتستخدم بطاقة  ال •

 FOODSHARE تحذیر بعقوبات
شھراً بعد  24شھراً بعد االنتھاك األول للوائح، و 12لمدة  FoodShareكسر أي من القواعد التالیة یمكن منعھ من برنامج إذا تعمد أي من أفراد بیتك 

 الث للوائح.االنتھاك الثاني للوائح أو إذا تضمن االنتھاك األول للوائح مواد محظورة خاضعة للرقابة، وقد یمنع بصفة دائمة عند وقوع االنتھاك الث

 أو لالستمرار في الحصول علیھا. FoodShareتقدیم معلومات غیر صحیحة أو إخفاء معلومات للحصول على مساعدات  •
 أو بیعھا. FoodShareاإلتجار في مساعدات  •
 لشراء عناصر غیر غذائیة مثل الكحولیات أو منتجات التبغ. FoodShareاستخدام مساعدات  •
 .التي تخص شخص آخرأو بطاقات ھویة أو غیرھا من الوثائق   FoodShareاستخدام مساعدات  •

 ً سنة،  20دوالر أمریكي، أو سجنك حتى  250,000قیمة المساعدات التي تحصلت علیھا بصفة غیر مشروعة، یمكن تغریمك مبلغ قد یصل إلى  على وقوفا
شھراً إضافیة، كما ستُعتبر غیر ذا أحقیة بصفة دائمة إذا أدنت باإلتجار  18لمدة  FoodShare Wisconsinأو كالھما، كما یمكن للمحكمة أن تمنعك من 

وإذا وجدنا أنك قد قدمت إفادة احتیالیة أو تمثیل احتیالّي فیما یتعلق بالھویة دوالر أمریكي أو أكثر،  500لـ  تھاقیمتصل  FoodShareفي مساعدات 
، كذلك لن یتمكن سنوات 10لمدة  FoodShare Wisconsinوقت فلن تتمكن من المشاركة في ومحل السكن للحصول على عدة مساعدات في نفس ال

، كما قد تخضع للمزید من FoodShare Wisconsinالمجرمون الفارین ومنتھكي إطالق السراح المشروط أو شروط المراقبة من المشاركة في 
 الدعاوى القضائیة بموجب القوانین الفیدرالیة الساریة.
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ستُمنع من ، فمقابل الحصول على مواد محظورة خاضعة للرقابة أو مواد مخدرة غیر قانونیة FoodShareإذا قایضت (اشتریت أو بعت) مساعدات 
الذخیرة لمدة سنتین في المرة األولى، وستُمنع بصفة دائمة في المرة الثانیة، وإذا تاجرت (اشتریت أو بعت) في األسلحة الناریة أو  FoodShareبرنامج 

 .FoodShare Wisconsinأو المتفجرات فستُمنع بصفة دائمة من 

 

RE: Federal Regulations 7 C.F.R. pt. 273 and 42 C.F.R. pts. 431, 433, and 435 
Wis. Stat. §§ 49.22, 49.45, 49.49, and 49.95 

 



 التمییز عدمتصریح 
 

)، یحضر USDAوفقا لقانون الحقوق المدنیة اإلتحادي وتوجیھات وسیاسات الحقوق المدنیة لوزارة الزراعة االمریكیة (یو أس دي أي) (
ان تمیز بناء على العرق، لون  USDAووكاالتھا ومكاتبھا، وموظفیھا ومؤسساتھا المشاركة في، أو المدیرة لـ، برامج الـ  USDAعلى الـ 

ي أي البشرة، القومیة، الجنس، المذھب العقائدي، اإلعاقة، العمر، المعتقدات السیاسیة، أو الثأر أو اإلنتقام بسبب نشاط حقوق مدنیة سابق ف
 .USDAبرنامج او نشاط یداران أو یموالن من قبل الـ 

التسجیل  تصال بدیلة لمعلومات البرنامج (مثال، لغة بریل، أحرف كبیرة الحجم،یتوجب على االشخاص المعاقین المحتاجین الى وسائل إ
لغة االشارات االمریكیة، الخ) ان یتصلوا بالوكالة في (الوالیة او المحلیة) حیث قدموا للحصول على المنافع. یمكن لالشخاص  الصوتي ،

المرحل االتحادیة خدمة عبر االتصال ب USDAالكالم االتصال بالـ  الطرش او المعانین من صعوبة في السمع او المعانین من اعاقات في
Federal Relay Service  إضافة الى ذلك، یمكن توفیر معلومات البرامج بلغات أخرى.8339-877 (800)على ھاتف . 

) والذي یمكن AD-3027، طلب رقم (USDAلغرض رفع شكوى برنامج ضد التمییز، أكمل مأل طلب شكوى التمییز من برنامج الـ 
وزود  USDAاو بكتابة رسالة معنونة الى الـ  USDAوفي اي مكتب للـ  How to File a Complaintتنزیلھ من االنترنت على الرابط: 

. قدم طلبك 9992-632 (866)لب الشكوى، اتصلوا على ھاتف جمیع المعلومات المطلوبة في الطلب. لطلب نسخة من طبالرسالة 
 عبر: USDAالمكتمل او رسالتك الى الـ 

 وزارة الزراعة االمریكیة) البرید: 1(
 مكتب مساعد الوزیر للحقوق المدنیة

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

Washington, D.C. 20250-9410؛ 
 
 ؛ أو7442-690 (202)) بالفاكس على ھاتف 2(
 
  program.intake@usda.gov) البرید االلكتروني: 3(
 

 وفر التكافؤ في الفرصھذه المؤسسة ت

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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