
يحق لك:
تقديم طلب اليوم والحصول على مساعدة في تقديم الطلب. 
الحصول على مخصصات FoodShare )أو تلقي إشعار إذا 	 

كنت غير مؤهٍل  للتسجيل في البرنامج( في غضون 30 يوًما 
من تاريخ الطلب.

الحصول على مخصصات FoodShare في غضون 7 أيام 	 
إذا لم يكن لديك مال أو كان لديك القليل من المال وكنت مؤهًل 

للبرنامج.
الحصول على جلسة انتصاف إذا كنت ال تتفق مع أي إجراء 	 

يُتخذ بشأن حالتك.

Wisconsin Department of Health Services
P-00102AR  (09/2016)

بيان عدم ممارسة التمييز الخاص بوزارة الزراعة
طبًقا للقانون الاتحادي للحقو قالمدنية ولوائح وتاسا يسالحقوق المدنية المرعية في وزارة الزراعة الأمريكية، يحظر لعى الوزارة ووكاالتها ومكاتبها وموظيفها والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة أو القائمة لعى إدارتهامم ارسة التييمز لعى أساس العرق أو اللون أو الأصل القويم أو النوع أو العقيدة الدينية أو 

ة. الإاقعة أو السن أو العمتقدات الياسيسة أو الانتقما أو الأثر نع نشاط سابق في الحقوق المدنية في أي برنماج أو نشاط تنظهم أو تموله وزارة الزراع 

يتليعع نى الأشخاص ذوي الإاقعة الذي يحتاجون إلى وسائل اتصال بدلية للحصولع لى لعمونمع ات البرنماج )لمث طريقة برلي أو حروف كبيرة أو شريط صوتي أو لغة الإشارة الأمريكية، الخ( الاتصال بالوكالة )بالولاية أو المحيلة( حثي تم تقديم طلب للحصولع لى المخصصمي .اتكن للأفراد الذاعي نينونم ن الصمم أو 
ة. ضفع العمس أو نم صعوبتا في التحدث الاتصال بوزارة الزراعة نم خلال خدمة التتابع الاتحادية لعى الر(800) 877-8339ممي . قكن أيضً اتوفير لعمونمع ات البرنماج بلغ تاأخريى غر الإني جلزي

لتقديم شكوى ضد التييمز بشأن البرنماج، إملأ استامرة شكوى تييمز بشأن برنماج وزارة الزراعة (لم )AD-3027ع نى الرابط: https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer وفي أي م نمكاتب الوزارة، أو اكتب خطابًا إلى وزارة الزراعة يحتوي 
لعى كافة اللعموتام المطلوبة في الاستامرة. لطلب نسخة نم استامرة الشكوى اتصل بالر(866) 632-9992 . قمقدم استامرتك السمتوف ةاأو خطابك إلى الوزارنع ة طرق:ي 

U.S. Department of Agriculture البريد:    )1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

الفاكس: 7442-690 (202); أو   )2(
.program.intake@usda.gov :البريد اإللكتروني  )3(

تتقيد هذه المؤسسة بتكافؤ الفرص.

قدم الطلب اليوم على access.wi.gov         أو لدى الوكالة التي تتبعها.
للمساعدة اتصل بالرقم 1-800-362-3002.

FoodShare حقوقك لدى برنامج
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