حقوقك لدى برنامج FoodShare
يحق لك:

•تقديم طلب اليوم والحصول على مساعدة في تقديم الطلب.

•الحصول على مخصصات ( FoodShareأو تلقي إشعار إذا
كنت غير مؤه ٍل للتسجيل في البرنامج) في غضون  30يو ًما
من تاريخ الطلب.
•الحصول على مخصصات  FoodShareفي غضون  7أيام
ً
مؤهل
إذا لم يكن لديك مال أو كان لديك القليل من المال وكنت
للبرنامج.
•الحصول على جلسة انتصاف إذا كنت ال تتفق مع أي إجراء
يُتخذ بشأن حالتك.
قدم الطلب اليوم على access.wi.gov
للمساعدة اتصل بالرقم .1-800-362-3002

أو لدى الوكالة التي تتبعها.

بيان عدم ممارسة التمييز الخاص بوزارة الزراعة
طبقًا للقانون االتحادي للحقوق المدنية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية المرعية في وزارة الزراعة األمريكية ،يحظر على الوزارة ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة أو القائمة على إدارتها ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو النوع أو العقيدة الدينية
أو اإلعاقة أو السن أو المعتقدات السياسية أو االنتقام أو الثأر عن نشاط سابق في الحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تنظمه أو تموله وزارة الزراعة.
يتعين على األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات عن البرنامج (مثل طريقة بريل أو حروف كبيرة أو شريط صوتي أو لغة اإلشارة األمريكية ،الخ) االتصال بالوكالة (بالوالية أو المحلية) حيث تم تقديم طلب للحصول على المخصصات .يمكن لألفراد الذين يعانون من
الصمم أو ضعف السمع أو من صعوبات في التحدث االتصال بوزارة الزراعة من خالل خدمة التتابع االتحادية على الرقم  .(800) 877-8339يمكن أيضًا توفير معلومات عن البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية.
لتقديم شكوى ضد التمييز بشأن البرنامج ،إمأل استمارة شكوى تمييز بشأن برنامج وزارة الزراعة ( )AD-3027من على الرابط https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-complaint :وفي أي من مكاتب الوزارة ،أو اكتب خطابًا إلى وزارة الزراعة يحتوي على كافة المعلومات
المطلوبة في االستمارة .لطلب نسخة من استمارة الشكوى اتصل بالرقم  .(866) 632-9992قدم استمارتك المستوفاة أو خطابك إلى الوزارة عن طريق:
( )1البريدU.S. Department of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
;Washington, D.C. 20250-9410
( )2الفاكس ;(202) 690-7442 :أو
( )3البريد اإللكتروني.program.intake@usda.gov :
تتقيد هذه المؤسسة بتكافؤ الفرص.
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