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 ما المقصود بجلسة االستماع العادلة؟ 
 
جلسة االستماع العادلة ھي جلسة استماع قانونیة، والتي تقومین خاللھا بسرد الوقائع واألمور محل الشكوى للقاضي. وال یكون  

، Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children  )WICالقاضي عضًوا في 
واألطفال). یقرر القاضي ما إذا كانت تتم معاملتك بعدل وإنصاف في برنامج  برنامج التغذیة التكمیلیة الخاص بالنساء، والرضع،

WIC   .أم ال 
 

 ما األسباب التي تدفعك لطلب عقد جلسة استماع عادلة؟ 
 بأي مما یلي:  WICیجوز لك طلب عقد جلسة استماع عادلة إذا قام برنامج 

ر أنك لست مؤھلة للحصول على خدمات البرنامج ألي سبب،  •  لكنك ترین أن البرنامج مخطئ في اتخاذ ھذا القرار.  قرَّ

 ألغى عضویتك في البرنامج، وھو ما تعتقدین أنھ أمر غیر عادل.  •

 طلب منك إعادة األموال إلى البرنامج.  •
 

 كیف یمكنني طلب عقد جلسة استماع عادلة؟ 
 تقومین باستكمال نموذج طلب عقد جلسة استماع عادلة، أو تكتبین خطابًا وترسلینھ إلى ھذا العنوان: 

Department of Health   
Adjudicative Service Unit   

P. O. Box 47879  
Olympia, WA 98504-7879   

 
ن معھا، والسبب وراء طلبك عقد جلسة التي تتعاملی WICیجب أن تذكري في الخطاب اسمك، وعنوانك، واسم عیادة برنامج 

 استماع عادلة. یرجى إبالغنا بما إذا كنت بحاجة إلى الحصول على خدمات الترجمة الفوریة. 
 

 ھل ھناك مھلة زمنیة ُمحدَّدة لطلب عقد جلسة استماع عادلة؟ 
، أو یفید بإلغاء  WICات برنامج یوًما من تاریخ تلقي الخطاب، الذي یفید بأنك غیر مؤھلة للحصول على خدم 60. لدیك نعم

 ، أو یفید بأنھ یتعین علیك إعادة األموال إلى البرنامج، لطلب عقد جلسة استماع عادلة. WICعضویتك في برنامج 
 

 الغذائیة؟  WICھل سأستمر في الحصول على مخصصات برنامج 
التي تكونین فیھا مؤھلة للحصول على  الغذائیة إذا كانت الفترة الزمنیة WICالحصول على مخصصات برنامج  لك یجوز

یوًما من تاریخ تلقي الخطاب الذي یفید   15ال تزال ساریة وطلبت عقد جلسة استماع عادلة في غضون  WICخدمات برنامج  
 . WICبإلغاء عضویتك في برنامج 

 
 تحصلي على المخصصات الغذائیة إذا انتھت الفترة الزمنیة التي تكونین فیھا مؤھلة للحصول على خدمات البرنامج. لن 

 
یوًما من تاریخ تلقي الخطاب الذي  15تحصلي على المخصصات الغذائیة إذا لم تطلبي عقد جلسة استماع عادلة في غضون لن 

 .WICیفید بإلغاء عضویتك في برنامج 
 

 قوقي إذا طلبت عقد جلسة استماع عادلة؟ ما ھي ح
 یوًما من تاریخ تلقي طلبك لعقد جلسة استماع عادلة.  21یجب عقد جلسة االستماع في غضون  •

 أیام على األقل من انعقاد جلسة االستماع.   10یجب أن یصلك اإلشعار الخاص بعقد جلسة االستماع قبل  •

 یجب أن تنعقد جلسة االستماع بالقرب من المكان الذي تعیشین فیھ.   •

 یمكنك اصطحاب أشخاص آخرین لمساعدتك؛ بمن فیھم المساعد القانوني.  •

في جلسة  WICالت التي سیقدمھا برنامج یجوز لك ولمن یساعدونك االطالع على السج •
  االستماع.



 ماذا لو لم أتمكن من الذھاب إلى جلسة االستماع العادلة؟
یجب علیك إبالغ قاضي جلسة االستماع مسبقًا إذا لم تكوني قادرة على حضور جلسة االستماع. وسیتم تحدید موعد جدید النعقاد 

 الجلسة.
 

 ما ھي إجراءات جلسة االستماع العادلة؟
 یتولى القاضي إدارة إجراءات جلسة االستماع العادلة. •

 . ویتأكد القاضي من أنھ تتم معاملتك بعدل وإنصاف.WICیستمع القاضي إلى ما یجب أن تقولیھ أنِت وموظفو برنامج  •

 ن األدلة األخرى.یمكنك طرح األسئلة، وتقدیم المعلومات أو إحضار الشھود، أو غیر ذلك م •

، أو أسباب WICیمكنك شرح أسباب اعتقادك بأنھ یجب أن تكوني أنِت أو طفلك مؤھلین للحصول على خدمات برنامج   •
اعتقادك أنھ یجب أن تكوني قادرة على االستمرار كعضو في البرنامج، أو أسباب اعتقادك أنھ ال یتعین علیك إعادة األموال  

 إلى البرنامج.

، أو ما إذا كنت قادرة على االستمرار  WICا إذا كان یجب أن تكوني مؤھلة للحصول على خدمات برنامج یقرر القاضي م •
 ، وذلك بناًء على األدلة المتوفرة لدیھ.WICكعضو في البرنامج، أو ما إذا كان یتعین علیك إعادة األموال إلى برنامج 

تاریخ طلبك عقد جلسة االستماع. ستتلقَین الخطاب الذي یوًما من  45یجب أن یصدر القاضي قراًرا كتابیًا في غضون  •
 یتضمن قرار القاضي عبر البرید العادي. سیتضمن خطاب القرار إشعاًرا یسمى "التماس إعادة النظر". 

 
 ماذا لو لم أوافق على قرار القاضي؟ 

 رار. (وزیر الصحة) مراجعة الق Secretary of the Department of Healthیمكنك أن تطلبي من 

 Department of Health, Adjudicativeللطعن في القرار، استكملي التماس إعادة النظر، وأرِسلیھ بالبرید العادي إلى 
Service Unit .  یوًما من تاریخ تلقي الخطاب الذي یتضمن القرار. 15یجب علیك القیام بذلك في غضون 

 بتغییر القرار إذا: Secretary of the Department of Healthسیقوم 

 كانت ھناك أخطاء في القانون. •

 لم یتم إجراء جلسة االستماع بشكٍل صحیح. •

 لم یعِط القاضي توجیھات واضحة. •

 افیة لتبریر القرار الصادر. لم تكن ھناك أدلة ك •
 
لدیك الحق في أن تطلبي من إحدى المحاكم مراجعة قرار وزیر الصحة. سیتضمن القرار الكتابي الذي یصدره الوزیر توجیھات 

 حول كیفیة تقدیم طلب إلحدى المحاكم لمراجعة قرار.
 

التابع للوالیة إذا كانت لدیك أي أسئلة حول جلسات االستماع   WICالمحلیة أو مكتب برنامج  WICاتصلي بعیادة برنامج 
 . 1410-841-800-1العادلة. الرقم المجاني لمكتب الوالیة ھو 

 
(اللوائح  Federal WIC Program Regulationsمن  7CFR 246.9تستند إجراءات جلسة االستماع العادلة إلى القسم 

(القانون  Washington Administrative Codeمن  520-08- 246و 10-246) والقسَمین  WICالفیدرالیة لبرنامج 
 اإلداري لوالیة واشنطن). 

  



 
 
 
 
 

 قسم الوقا�ة وصحة المجتمع 
 مكتب خدمات التغذ�ة

 Washington WICبرنامج 
 
 

 أي نوع من أنواع التمییز.  Washington WICال یمارس برنامج 
 U.S. Department of Agricultureوفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالیة ولوائح وسیاسات الحقوق المدنیة لـ 

)USDA وزارة الزراعة األمریكیة)، یُحَظر على ،USDA  ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا والمؤسسات التي تدیر
، أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو  أو تشارك فیھا، ممارسة التمییز على أساس الِعرق USDAبرامج 

اإلعاقة، أو السن، أو العمل االنتقامي، أو الثأر من أجل نشاط سابق للحقوق المدنیة في أي برنامج أو نشاط تقوم بھ 
USDA   .أو تمّولھ 

(مثالً، طریقة  یجب على ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یحتاجون إلى وسائل بدیلة لالطالع على معلومات البرنامج
برایل، والطباعة بحجم كبیر، والتسجیل الصوتي، ولغة اإلشارة األمریكیة، وغیر ذلك)، االتصال بالوكالة (المحلیة أو  

التابعة للوالیة)، حیث قدموا طلبات الحصول على المخصصات.  یمكن لألشخاص الذین یعانون من الصمم أو  
(الخدمة الفیدرالیة   Federal Relay Serviceعبر  USDAاصل مع مشكالت في السمع أو إعاقة في الكالم التو 

.  إضافة إلى ذلك، یمكن توفیر معلومات عن البرنامج بلغات 8339-877 (800)لترحیل االتصاالت) على الرقم 
 أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة.

،  (باللغة اإلنجلیزیة فقط) للشكوى ضد التمییز في البرنامج  USDAنموذج لتقدیم شكوى بخصوص التمییز في البرنامج، أكملي 
)3027-AD :وفي أي مكتب من مكاتب ،  (باللغة اإلنجلیزیة فقط) كیفیة تقدیم شكوى) المتاح عبر اإلنترنت علىUSDA أو ،

النموذج. لطلب نسخة من استمارة الشكاوى،  واذكري فیھ جمیع المعلومات المطلوبة في USDAاكتبي خطابًا موّجًھا إلى 
 عبر:  USDA. أرسلي االستمارة كاملة البیانات أو الخطاب إلى 9992-632 (866)اتصلي على الرقم 

   U.S. Department of Agriculture البرید:
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

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

 program.intake@usda.gov  البرید اإللكتروني: 

 7442-690 (202) فاكس: 
 

 تعمل ھذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص. 
 أي نوع من أنواع التمییز.  Washington WICال یمارس برنامج 

 
ف . 1410-841-800-1لطلب هذە الوث�قة بأي ص�غة أخرى، اتِص�ي ع� الرقم   ف�ما �خص العمالء المصابني

ي السمع، ُير�ب االتصال ع� الرقم  
ي إ�: Washington Relay( 711بالصمم أو صع��ة �ف

وىف ) أو إرسال ب��د إل��ت
WIC@doh.wa.gov . 
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https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:WIC@doh.wa.gov

	لطلب هذه الوثيقة بأي صيغة أخرى، اتصِلي على الرقم 1-800-841-1410. فيما يخص العملاء المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع، يُرجى الاتصال على الرقم 711 (Washington Relay) أو إرسال بريد إلكتروني إلى: WIC@doh.wa.gov.

