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Nondiscrimination Notice: Discrimination is Against the Law 
Health Care-Related Programs 

 

بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا وال یمیز على أساس العرق أو  Wisconsin Department of Health Services یلتزم

األشخاص أو یعاملھم على نحو   Department of Health Servicesاللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو نوع الجنس. ال یستبعد 

 أو نوع الجنس. مختلف بسبب النوع أو اللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة

  Department of Health Services: 

 یوفر مساعدات وخدمات مجانیة لألشخاص من ذوي اإلعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:•   

 مترجمي لغة إشارة مؤھلین○     

وغیر ذلك من  معلومات كتابیة بتنسیقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبیرة، مواد صوتیة، تنسیقات إلكترونیة متیسرة،○    

 التنسیقات)

 یوفر خدمات لغویة مجانیة لألشخاص الذین لغتھم األساسیة لیست اإلنجلیزیة، مثل:•    

 مترجمین مؤھلین○     

 معلومات مكتوبة بلغات أخرى○     

 Department of Health Services civil rights coordinator (844-201-6870)إذا كنت بحاجة لھذه الخدمات، اتصل بـ  

قد أخفق في توفیر تلك الخدمات أو میز بطریقة أخرى على أساس العرق أو  Department of Health Servicesإذا كنت تعتقد أن 

 Department of Health Services, Attn: Civilاللون أو األصل الوطني أو السن أو اإلعاقة أو الجنس، یمكن أن تتقدم بشكوى إلى: 

Rights Coordinator, 1 West Wilson Street, Room 651, P.O. Box 7850, Madison, WI 53707-7850 ،

4955-267-608 ،TTY: 711 ،1434-267-Fax: 608 ، dhscrc@dhs.wisconsin.gov یمكن أن تتقدم بشكوى شخصیًا أو بالبرید أو .

 Department of Health Services civil rightsبالفاكس أو البرید اإللكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن 

coordinator  .متاح لمساعدتك 

 الصحیة الخدمات وزارة( Department of Health and Human Servicesیمكن أیًضا أن تتقدم بشكوى إلكترونیًا لوزارة 

، Office for Civil Rights Complaint Portalمن خالل مكتب   ،)المدنیة الحقوق (مكتب Office for Civil Rightsمكتب  ، )والبشریة

 أو بالبرید أو الھاتف على: al.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfhttps://ocrport المتوفر على الرابط 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

mailto:DHSCRC@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) (رقم ھاتف الصم والبكم) 

 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlى على الرابط تتوافر نماذج الشكاو

 

  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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USDA Nondiscrimination Statement for SNAP (FoodShare) and FDPIR 
 

 تصریح عدم التمییز

 

(أف دي بي آي آر) من الوالیة او الوكاالت المحلیة، ومستلمیھم الفرعیین ان یعرضوا ھذا التصریح الخالي  FDPIR(سناب) و  SNAPیتوجب على وكاالت 
 من التمییز:

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

یداران أو یموالن من قبل الـ العقائدي، اإلعاقة، العمر، المعتقدات السیاسیة، أو الثأر أو اإلنتقام بسبب نشاط حقوق مدنیة سابق في أي برنامج او نشاط 
USDA. 

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

 (800)على ھاتف  Federal Relay Serviceالمرحل االتحادیة خدمة عبر االتصال ب USDAالسمع او المعانین من اعاقات في الكالم االتصال بالـ 
 . إضافة الى ذلك، یمكن توفیر معلومات البرامج بلغات أخرى.877-8339

) والذي یمكن تنزیلھ من االنترنت على AD-3027، طلب رقم (USDAلغرض رفع شكوى برنامج ضد التمییز، أكمل مأل طلب شكوى التمییز من برنامج الـ 
جمیع المعلومات المطلوبة في بوزود الرسالة  USDAاو بكتابة رسالة معنونة الى الـ  USDAوفي اي مكتب للـ  How to File a Complaintالرابط: 

 عبر: USDA. قدم طلبك المكتمل او رسالتك الى الـ 9992-632 (866)الطلب. لطلب نسخة من طلب الشكوى، اتصلوا على ھاتف 

 ) البرید: وزارة الزراعة االمریكیة1(
 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
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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USDA Nondiscrimination Statement for all other FNS Nutrition Assistance Programs 
 

 لعدم التمییز (یتبع)تصریح وزارة الزراعة االمریكیة 
 

، یتوجب على الوكاالت، سواء التي على صعید الوالیة او المحلیة منھا، ومستلمیھم الفرعیین، ان یظھروا تصریح عدم FNSلجمیع برامج مساعدة التغذیة 
 التمییز التالي:

 
 USDA)، یحضر على الـ USDAاالمریكیة (یو أس دي أي) ( وفقا لقانون الحقوق المدنیة اإلتحادي وتوجیھات وسیاسات الحقوق المدنیة لوزارة الزراعة

ان تمیز بناء على العرق، لون البشرة، القومیة، الجنس، المذھب  USDAووكاالتھا ومكاتبھا، وموظفیھا ومؤسساتھا المشاركة في، أو المدیرة لـ، برامج الـ 
ام بسبب نشاط حقوق مدنیة سابق في أي برنامج او نشاط یداران أو یموالن من قبل الـ العقائدي، اإلعاقة، العمر، المعتقدات السیاسیة، أو الثأر أو اإلنتق

USDA. 
 

، لغة االشارات یتوجب على االشخاص المعاقین المحتاجین الى وسائل إتصال بدیلة لمعلومات البرنامج (مثال، لغة بریل، أحرف كبیرة الحجم،التسحیل الصوتي
عانین من صعوبة في السمع او االمریكیة، الخ) ان یتصلوا بالوكالة في ( الوالیة او المحلیة) حیث یقدموا للحصول على المنافع. یمكن لالشخاص الطرش او الم

. إضافة الى ذلك، یمكن توفیر 8339-877 (800)عبر االتصال بخدمة المرحل االتحادیة على ھاتف  USDAالمعانین من اعاقات في الكالم االتصال بالـ 
 معلومات البرامج بلغات أخرى.

 
) والذي یمكن تنزیلھ من االنترنت على AD-3027، المرقم (USDAطلب شكوى التمییز من برنامج الـ لغرض رفع شكوى برنامج ضد التمییز، أكمل مأل 

وزود في الرسالة جمیع المعلومات المطلوبة في  USDAاو بكتابة رسالة معنونة الى الـ  USDAوفي اي مكتب للـ  tHow to File a Complainالرابط: 
 عبر: USDA. قدم طلبك المكتمل او رسالتك الى الـ 9992-632 (866)الطلب. لطلب نسخة من طلب الشكوى، اتصلوا على ھاتف 

 
 رة الزراعة االمریكیة) البرید: وزا1(

 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
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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