
 

 

 التاريخ: ______________

 

 

 عزيزتي __________________________،

 

ع واألطفال )  افتقدناك في الموعد الخاص بك لـ: (WICنسعد بتواصلك معنا في برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والُرضَّ

 

                   

ع واألطفال بما في ذلك فحص األطعمة الم لتحديد  غذية. يُرجى االتصال اآلنال تفوتي األشياء العظيمة التي يقدمها لِك برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والُرضَّ

 موعد. سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الوقت الذي يناسبِك. 

 تصال في أقرب وقت ممكن إلعادة تحديد موعٍد لِك.فنحن نهتم بسالمتك. يُرجى اال

 

 المكلفين بالتعامل معك WICموظفي برنامج 

 اسم المؤسسة ورقم الهاتف:

 

 

 من حقك الحصول على جلسة استماع عادلة

بال عامل معك على الحصةة ل  العكلرين WICمةةيسةةاعدظ م برن برنامج . وترى أن ذلك أمر غير عادل، اطلب عقد جلسةةا امةة عاد عادلا WICإذا تم إخراجك من برنامج 

كعكالك أنت أو أحد أصةةدقا ك أو أقربا ك حةةرج ال انب . 1-800-841-1410بال لكا على الرقم  WICعلى جلسةةا امةة عاد عادلا أو كعكالك التصةةال  اتريا بعك ب برنامج 

 .الخطاب ك ماً من تاركخ  ذا 60وك ب عليك طلب عقد جلسا ام عاد عادلا فن غض ن . الخاص بك من الع ض د

 

 غير قائم على التمييز. WICبرنامج التغذية 
ياسييييييياي الحقوق المدنية لدى وألارة الزراعة األمريكية،  يُحظر على وألارة الزراعة األمريكية وأجهزتها ومكاتبها وفقا للقانون الفيدرالي للحقوق المدنية ولوائح وسييييييي

ل القومي أو الجنس أو اإلعاقة وموظفيها والمؤسساي المشاركة في برامج وألارة الزراعة األمريكية أو القائمة على إدارتها التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو األص

  حقوق مدنية ُمسبق في أي برنامج أو نشاط تم إجراءه أو تمويله من قبل وألارة الزراعة األمريكية.أو العمر أو األعمال االنتقامية أو الثأر بسبب نشاط 

 

باعة برايل، والطينبغي على األشييييخاص ذوي االحتياجاي الخاصيييية الذين يحتاجون إلى وسييييائل اتصييييال بديلة للحصييييول على المعلوماي الخاصيييية بالبرنامج  مثل طريقة 

داخل  ووالشييريا الصييوتي، ولغة اإلشييارة األمريكية، وما إلى ذلكص، االتصييال بالهيتة التي تقدموا إليها بطلب الحصييول على االسييتحقاقاي  محليا  ا كبيرة،باسييتخداأ أحر  

ريق خدمة تسييهيل التواصييل بإمكان األفراد الذين يعانون من الصييمم، أو ضييعا  السييمع، أو ذوي إعاقاي في التحدا االتصييال بوألارة الزراعة األمريكية عن ط الواليةص.

 باإلضافة إلى ذلك، قد تكون المعلوماي الخاصة بالبرنامج متاحة  بلغاٍي أخرى غير اإلنجليزية. ص.800  877-8339الفيدرالية على الرقم 

 

ص الموجود على االنترنت على 3027- وألارة الزراعة  نموذج شيييييكوى ضيييييد التمييز في برنامج وألارة الزراعة األمريكيةللتقدأ بشيييييكوي ضيييييد أي تمييز بالبرنامج، ام  

وليدى أي مكتيب تيابع لوألارة الزراعية األمريكيية، أو من خالل كتيابية خطياب موجيه إلى ، www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlhttp//:الرابا: 

ص. أرسل نموذج 866  632-9992وألارة الزراعة األمريكية، وقدأ في ذلك الخطاب كافة المعلوماي المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل بالرقم 

ا الملف:  إلىأو خطاب الشكوى بعد إكماله   وألارة الزراعة األمريكية مستخدم 

 

 وألارة الزراعة األمريكية  البريد:

 مكتب األمين المساعد للحقوق المدنية 

 1400 دبليو اس افينيو، إندبندنس

 20250-9410 العاصمة واشنطن

 program.intake@usda.gov  البريد اإللكتروني:

 

 ص 202  690-7442   فاكس:

 

 هذه المؤسسة من المؤسسات التي توفر تكافؤ الفرص.
 بوالية واشنطن غير قائم على التمييز. WICبرنامج التغذية 

 

 الوثيقة بصيغ أخرى عند الطلب.يمكن ل شخاص ذوي االحتياجاي الخاصة الحصول على هذه 

 ص.1-800-833-6388جهاأل االتصاالي لضعا  السمع/ وجهاأل الهاتف النصي   1-800-841-1410لتقديم طلب، يُرجى االتصال بالرقم 

 

          .2017فبراير  962-003وألارة الصحة 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

