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 محکمھ منصفانھ چیست؟
 

محکمھ منصفانھ یک محکمھ قانونی است. در یک محکمھ منصفانھ شما ماوقع را برای قاضی شرح می دھید. قاضی شامل 
، برای زنان، نوزادان و کودکان) نیست. قاضی تصمیم می گیرد For Women, Infants and Children )WICپروگرام 

 با شما منصفانھ رفتار کرده است.  WICکھ آیا پروگرام  
 

 دالیل درخواست محکمھ منصفانھ چھ ھستند؟ 
 : WICشما می توانید محکمھ منصفانھ درخواست کنید اگر 

 تان اشتباه می کنند.  می گوید شما بھ ھر دلیلی واجد شرایط پروگرام نیستید و بھ نظر •

 شما را از پروگرام خارج می کند و بھ نظرتان این ناعادالنھ است.   •

 از شما می خواھد برای پروگرام پول پرداخت کنید.  •
 

 چگونھ درخواست محکمھ منصفانھ بدھم؟ 
 شما یک فورم محکمھ منصفانھ را خانھ پری می کنید یا یک نامھ نوشتھ و آن را بھ آدرس ذیل روان می کنید:  

Department of Health   
Adjudicative Service Unit   

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

 
محکمھ منصفانھ داشتھ باشید ذکر کنید. اگر  و دلیلی را کھ می خواھید WICدر نامھ باید نام خویش، آدرس، نام کلینیک 

 ترجمان دارید ما را مطلع سازید. ضرورت بھ
 

 آیا برای محکمھ منصفانھ محدودیت زمانی وجود دارد؟  
خارج می شوید، یا برای پروگرام باید پول پرداخت  WICنیستید، از  WICاز تاریخ نامھ مبنی بر اینکھ واجد شرایط  بلھ.

 روز برای محکمھ منصفانھ فرصت دارید.   60کنید، 
 

 را دریافت خواھم کرد؟   WICآیا ھمچنان مزایای غذایی 
، WICروز از تاریخ نامھ با موضوع حذف از برنامھ  15ھستید و طی   WICاگر ھنوز در مدت زمان واجد شرایط برای 

 بھره مند شوید.   WICاز مزایای غذایی  توانیدمی ھ منصفانھ بدھید، درخواست محکم 
 

 کرد.  نخواھیدچنانچھ دوره زمانی واجد شرایط بودن شما بھ پایان رسیده باشد، مزایای غذایی را دریافت 
 

، مزایای درخواست محکمھ منصفانھ نکنید WICروز از تاریخ ارسال نامھ با موضوع حذف از برنامھ  15چنانچھ در مدت  
 کرد.  نخواھیدغذایی دریافت 

 
 چنانچھ درخواست محکمھ منصفانھ داشتھ باشم، چھ حقوقی دارم؟ 

 روز از تاریخ دریافت درخواست شما برای محکمھ منصفانھ تدویر گردد.  21جلسھ محکمھ باید در مدت  •

 روز قبل از جلسھ بھ شما برسد.  10اعالن جلسھ محکمھ باید کم از کم  •

 ھ باید نزدیک بھ محل زندگی شما باشد. جلسھ محکم •

 شما می توانید افراد دیگری؛ بشمول از وکیل حقوقی را برای کمک با خودتان بیاورید.  •

در جلسھ ارائھ می کند، نگاھی  WICشما و کسانی کھ کمک می کنند، می توانید بھ رکوردھای کھ پروگرام  •
  بیندازید. 



 منصفانھ بروم چی می شود؟اگر نتوانم بھ جلسھ محکمھ 
چنانچھ نتوانید بھ جلسھ محکمھ بروید، باید قبل از موعد بھ قاضی رسیدگی کننده اطالع دھید. تاریخ محکمھ جدیدی سیت  

 خواھد شد. 
 

 افتد؟در محکمھ منصفانھ چھ اتفاقی می
 قاضی محکمھ منصفانھ را انجام می دھد. •

اظھار می کنند، گوش می دھد. قاضی از رفتار منصفانھ با شما یقین  WICقاضی بھ آنچھ شما می گویید و آنچھ کارکنان  •
 حاصل می کند.

 می توانید سوال بپرسید و معلومات، شاھدان یا دیگر شواھد را ارائھ دھید. •

باشید، چرا باید در پروگرام بمانید، یا  WICط توانید توضیح دھید چرا فکر می کنید شما یا فرزندتان باید واجد شرایمی  •
 چرا نباید مجبور بھ پرداحت پول برای پروگرام باشید. 

یا ماندن در پروگرام، یا اینکھ باید برای پروگرام  WICقاصی بر پایھ شواھد در پیوند با واجد شرایط بودن شما برای  •
WIC .پول پرداخت کنید، تصمیم می گیرد 

روز از زمانی کھ شما درخواست محکمھ می کنید، فیصلھ مکتوب را ارائھ کند. نامھ فیصلھ   45قاضی باید در مدت  •
 قاضی را از طریق پوست دریافت خواھید کرد. نامھ فیصلھ شامل اعالنی بھ نام تقاضای تجدیدنظر خواھد بود.

 
 اگر با تصمیم قاضی مخالف باشم، چھ کنم؟

 رت صحت) بخواھید کھ فیصلھ را بررسی کند.(وزا Department of Healthمی توانید از 

 ,Department of Healthبرای بازنگری در مورد فیصلھ، تقاضای تجدیدنظر را خانھ پری کنید و آن را بھ 
Adjudicative Service Unit  روز از تاریخ نامھ فیصلھ انجام دھید.  15ارسال کنید. شما باید این کار را در مدت 

 فیصلھ را تغییر خواھد داد اگر:  Department of Healthسکریتر 

 خطاھایی در قانون وجود داشتھ باشد. •

 محکمھ بھ درستی انجام نشده باشد.  •

 قاضی ھدایات واضح نداده باشد.  •

 شواھد کافی برای توجیھ این فیصلھ وجود نداشتھ باشد. •
 

مکتوب سکریتر شامل دستورات در پیوند با  شما حق دارید از محکمھ بخواھید فیصلھ سکریتر را بازنگری کند. فیصلھ 
 تقاضای بازنگری محکمھ خواھد بود.

 
ایالتی بھ تماس شوید. نمبر تلفون  WICمحلی یا دفتر   WICاگر در مورد جلسات محکمھ منصفانھ سؤالی دارید با کلینیک 

 است. 1410-841-800-1رایگان اداره دولتی 
 

(مقررات پروگرام  Federal WIC Program Regulationsاز  7CFR 246.9مراحل محکمھ منصفانھ بر اساس بخش 
 است.  520-08-246و  10-246(کود اداری واشنگتن)  Washington Administrative Code) و WICفدرال 

  



 
 
 
 
 

 بخش وقا�ه و صحت جامعه
 دف�ت خدمات تغذ�ه 

 Washington WICپروگرام 
 
 

Washington WIC  .تبعیضی قائل نمی شود 
  U.S. Department of Agricultureھای حقوق مدنی مطابق با قانون حقوق مدنی فدرال و مقررات و پالیسی 

)USDA ھا، دفاتر و کارمندان آن، و  ، وزارت زراعت ایاالت متحده)، وزارت زراعت ایاالت متحده، ایجنسی
دارند، از تبعیض بر پایھ نژاد، رنگ جلد،  اشتراک کرده یا نقش اجرائیوی USDAھای  مؤسساتی کھ در پروگرام 

نی قبلی در ھر پروگرام یا فعالیتی کھ ملیت، جندر، معلولیت، سن، یا تالفی یا مجازات برای فعالیت ھای حقوق مد 
 مین مالی می شود، منع می گردند. انجام شده یا تا USDAتوسط 

افراد دارای معلولیت کھ برای معلومات پروگرام بھ وسایل ارتباطی جایگزین (مانند خط بریل، چاپ بزرگ، نوار 
مزایا کرده  التی یا محلی) کھ در آن درخواستصوتی، لسان اشاره آمریکایی و غیره) نیاز دارند، باید با ایجنسی (ای

افرادی کھ ناشنوا، کم شنوا یا مصاب ناتوانی در گفتار ھستند، می توانند از طریق خدمات رلھ اند بھ تماس شوند. 
عالوه بر این، معلومات   بھ تماس شوید. USDAبا  8339-877 (800)بھ نمبر  (Federal Relay Service)فدرال 

 است بھ لسان ھای دیگری غیر از انگلیسی در دسترس باشند.  پروگرام ممکن

بھ  را  )  AD-3027(  قط انگلیسی)(ف USDAفورم شکایت تبعیض پروگرام برای ثبت شکایت پروگرام مبنی بر تبعیض، 
، یا یک نامھ خطاب بھ USDAو در ھر دفتر  ، (فقط انگلیسی) نحوه ثبت شکایتصورت آنالین در ذیل تکمیل کنید: 

USDA  بنویسید و در نامھ تمام معلومات درخواست شده در فورم را ارائھ دھید. برای درخواست کاپی فورم شکایت با
 ارسال کنید:  USDA) بھ تماس شوید. فورم یا نامھ تکمیل شده خود را از طریق ذیل برای 866( 9992-632نمبر 

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

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

 program.intake@usda.gov  ایمیل:

 7442-690 (202) فکس: 
 

 این نھاد فراھم کننده فرصت برابر است.
Washington WIC .تبعیضی قائل نمی شود 

 
�ان ناشنوا �ا  1410-841-800-1برای درخواست این سند به هر فورمت د�گر، با نم�ب  به تماس ش��د. مش�ت

 با شمارە 
�
 آدرس) به تماس شوند �ا به Washington Relay( 711افرادی که به سخیت � شنوند لطفا

WIC@doh.wa.gov  .ا�م�ل روان نمایند 
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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/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
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

	برای درخواست این سند به هر فورمت دیگر، با نمبر 1-800-841-1410 به تماس شوید. مشتریان ناشنوا یا افرادی که به سختی می شنوند لطفاً با شماره 711 (Washington Relay) به تماس شوند یا به آدرس WIC@doh.wa.gov ایمیل روان نمایند.

