
_____________________________________________                   التاري    خ

ز (USDA) بيان وزارة الزراعة األمريكية  بشأن عدم التميي 

ا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي وأنظمة
ً
وفق

،(USDA) وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية

ي تديرها
ي برامج وزارة الزراعة األمريكية أو الت 

 
 ُيحظر عىل وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة ف

، الجنس، اإلعاقة، السن، االنتقام التميي   عىل أساس العرق، اللون، األصل القومي

سنوًيا شهرًيا أسبوعًيا ي أي برنامج أو نشاط تم تنفيذه أو تموله وزارة الزراعة األمريكية
 
.أو الثأر من نشاط سابق للحقوق المدنية ف

1 $27,180 $2,265 $523 نامج  ، طريقة برايل)يجب عىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إل وسائل اتصال بديلة للحصول عىل معلومات عن الير
ً
مثال ،

2 $36,620 $3,052 $704 ، لغة اإلشارات األمريكية، وإلخ ي
ة، التسجيل الصوت  ي الوالية أو عىل المستوى المحىلي)، االتصال بالوكالة (.الطباعة بأحرف كبي 

 
حيث تقدموا( ف

3 $46,060 $3,838 $886 ي النطق االتصال. بطلب للحصول عىل المنافع
 
يمكن لألشخاص الذين يعانون من الصم أو ضعف السمع أو الذين يعانون من إعاقات ف

4 $55,500 $4,625 $1,067 حيل الفيدرالية عىل الرقم  (USDA) بوزارة الزراعة األمريكية إضافة إل ذلك، يمكن أن يتم. (800) 877-8339من خالل خدمة الي 

5 $64,940 $5,412 $1,249 ية نامج بلغات أخرى غي  اإلنكلي   .توفي  معلومات عن الير

6 $74,380 $6,198 $1,430 نامج، أكمل استمارة الشكوى المتعلقة بالتميي   ضد برنامج وزارة الزراعة األمريكية ي الير
 
،لتقديم شكوى متعلقة بالتميي   ف

$9,440 $6,198 $1,430

                                                                                                                     (AD-3027) نت عىل الموقع ,http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html :المتوفرة عىل اإلني 

ي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية، أو اكتب رسالة موجهة إل وزارة الزراعة األمريكية مع تقديم جميع
 
وف

ي الرسالة
 
ي االستمارة ف

 
632-9992لطلب نسخة عن استمارة الشكوى، اتصل عىل الرقم .  المعلومات المطلوبة ف  (866).

يد (1: عن طريق (USDA) أرسل استمارتك أو رسالتك المكتملة إل وزارة الزراعة األمريكية  وزارة الزراعة األمريكية: الير ،

1400مكتب مساعد وزير الحقوق المدنية    Independence Ave، SW Washington، D.C. 20250-9410؛

ي( 3؛       (202 )690-7442: الفاكس (2 
وت  يد اإللكي  .program.intake@usda.gov: الير

عدد أفراد األرسة عنوان الشارع والمدينة
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________________________________: اسم الوكالة

_______________________________: عنوان الموقع

االسم المطبوع

حجم األرسة

ي حاالت الطوارئ 
 
وط التأهل للحصول عىل منافع برنامج المساعدة الغذائية ف ي حاالت الطوارئ وأن تكون األرسة (TEFAP)تعتمد رسر

 
عىل الحاجة إل المواد الغذائية ف

ي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 
 
ي بإرشادات الدخل الواردة أدناه أو تشارك ف

أو برنامج السلع الغذائية  (FDPIR)، أو برنامج توزي    ع المواد الغذائية عىل المحميات الهندية (WIC)، أو برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع واألطفال (SNAP) تف 

(CSFP)التكميلية 

ي المدرسة/ أو أن يكون الطفل يتلف  وجبات مجانية 
 
.مخفضة الكلفة ف

ي من أفراد األرسة يضاف مبلغ
 
لكل فرد إضاف

ي أيار
ز
2022مايو /تم التحديث ف

ي   
 
7/2020تمت المراجعة ف


