
یجب على كلّ  من برامج إعانة التغذیة الخاصة بمصلحة المواد الغذائیة والتغذیة (FNS)، ووكاالت الوالیة أو الوكاالت 
المحلیة، والمتلقینّ الفرعیین إبراز وإعالن بیان عدم التمییز ضد اآلخرین التالي نصھ: 

وفقاً لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي واألنظمة والسیاسات المعنیة بالحقوق المدنیة الخاصة بوزارة الزراعة األمریكیة 
(U.S. Department of Agriculture: USDA)، یُحّظر على وزارة الزراعة األمریكیة (USDA) وعلى وكاالتھا 

ومكاتبھا وموظفیھا والمؤسسات المشاركة في برامج USDA أو التي تقوم في إدارتھا التمییز ضد اآلخرین على أساس العرق أو 
اللون أو المنشأ الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو االنتقام أو الثأر لنشاط سابق بشأن الحقوق المدنیة في أي برامج أو نشاط 

تتولى USDA إدارتھ أو تمویلھ. 

ینبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یتط لّبون وسائل بدیلة من التواصل للحصول على معلومات حول البرامج (كالبریل، 
وطباعة النص بحروف كبیرة، وتسجیل المعلومات على شریط صوتي، ولغة اإلشارة األمریكیة، وما إلى ذلك) االتصال بالوكالة 

المعنیة (على مستوى الوالیة أو المستوى المحلي) أینما قاموا بتقدیم طلباتھم للحصول على المخصصات. ویجوز لألفراد الذین 
یعانون من الصمم أو ضعف السمع الشدید أو من إعاقات في النطق االتصال بـ USDA عبر خدمة المرّحل الفیدرالي على الرقم 

8339-877 (800). إضافة إلى ذلك، قد تكون المعلومات حول البرامج متاحة في لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة. 

 Complaint USDA Program Discrimination إلیداع شكوى ضد أي برنامج بشأن التمییز ضد أحد، ینبغي تعبئة
Form (استمارة شكوى ضد أحد برامج USDA بشأن التمییز ضد أحد)، (رقم االستمارة AD-3027) التي یمكن إیجادھا على 

الموقع اإللكتروني التالي: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html، وفي أي مكتب من مكاتب 
USDA، أو كتابة رسالة وإرسالھا إلى USDA  یُذكر فیھا كافة المعلومات المطلوبة في االستمارة. لطلب نسخة من استمارة 

الشكوى، یجب االتصال برقم الھاتف 9992-632 (866). یجب إرسال االستمارة بعد تعبئتھا بشكل كامل أو الرسالة إلى 
USDA بإحدى الطرق التالیة: 

(۱) عبر البرید بإرسالھا إلى العنوان التالي:  
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil 
Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 

(۲) عبر جھاز الفاكس على رقم الھاتف التالي: 690-7442 (202)

 program.intake@usda.gov :(۳) عبر البرید اإللكتروني إلى العنوان التالي

ھذه المؤسسة ملتزمة بتكافؤ الفرص في األعمال التي تقدمھا. 
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