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 عادالنھ اورٻدنھ څھ ده؟ 
 

 ,Womenقاضي د  .  پھ عادالنھ ا ورٻدنھ کې بھ تاسو خپلھ کیسھ قاضي تھ کوئ.  عادالنھ اورٻدنھ حقوقي اورٻدنې تھ ویل کیږي
Infants and Children  )WICقضاوت کوي چې قاضي بھ دا  .  پروګرام سره څھ تړاو نھ لري  )، ښځې، کوچنیان او ماشومان

 . پروګرام ستاسو سره پھ عادالنھ توګھ چلند کړی او کنھ WICآیا د 
 

 د عادالنھ اورٻدنې د غوښتنې الملونھ څھ دي؟ 
 : WICتاسو د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ کوالی شئ کھ چیرې 

 . ھغوی پھ غلطھ ديتاسو تھ د کوم علت لھ کبلھ وایي چې د دې پروګرام لپاره وړ نھ یئ او تاسو فکر کوئ چې  •

 .  تاسو د دې پروګرام څخھ وباسي او تاسو فکر کوئ چې دا بې انصافي ده •

 .  لھ تاسو څخھ غواړي چې دې پروګرام تھ پیسې واپس کړئ •
 

 زه بھ څنګھ د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ کوم؟  
یا بھ لیک ولیکئ او دې ادرس تھ ډکھ کړئ ) Fair Hearing Request Form(تاسو بھ د عادالنھ اورٻدنې د غوښتنې فورمھ 

 :  بھ یې واستوئ
Department of Health   

Adjudicative Service Unit   
P. O. Box 47879  

Olympia, Washington 98504-7879   
 

کھ تاسو . د کلېنیک نوم او د عادالنھ اورٻدنې د غوښتنې علت ورکړئ WICپھ دغھ لیک کې تاسو باید خپل نوم، ادرس، د 
 . ن تھ اړتیا لرئ، لطفاً موږ تھ خبر راکړئترجما

 
 د عادالنھ اورٻدنې لپاره د وخت محدودیت شتھ؟ 

څخھ وویستل شئ، یا تاسو  WICلپاره وړ نھ یئ، یا کلھ چې د  WICد ھغھ لیک لھ نیټې څخھ وروستھ چې وایي تاسو د  .ھو
 . عادالنھ اورٻدنې د غوښتنې لپاره لرئورځې د  60اړتیا لرئ چې دې پروګرام تھ پیسې واپس کړئ، تاسو 

 
 د خوړو ګټې ترالسھ کوم؟  WICزه بھ بیا ھم د  

لپاره وړ یئ او تاسو د ھغھ لیک لھ  WICکھ چیرې تاسو پھ دغھ وخت کې د  ترالسھ کړئ خوړو ګټې WICد ښایي تاسو 
 . عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ وکړئ  ورځو کې دننھ د 15پروګرام څخھ وویستل شوئ، پھ  WICنیټې څخھ، چې وایي تاسو د 

 
 . ترالسھ کوئ کھ چیرې ستاسو د وړتیا موده ختمھ شوې وينھ بھ د خوړو ګټې تاسو 

 
پروګرام څخھ وویستل  WICترالسھ کوئ کھ چیرې تاسو د ھغھ لیک لھ نیټې څخھ، چې وایي تاسو د نھ د خوړو ګټې  تاسو بھ

 .اورٻدنې غوښتنھ ونھ وکړئورځو کې دننھ د عادالنھ  15شوئ، پھ 
 

 کھ زه د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ وکړم نو زما حقوق څھ دي؟ 
ورځو کې بھ دننھ ستاسو اوریدنھ ترسره  21پھ کومھ نیټھ چې تاسو د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ وکړه، لھ ھغې څھ پھ  •

 . کیږي

 . ورځې مخکې در ورسي  10د اورٻدنې خبرتیا باید تاسو تھ لږ تر لږه لھ اورٻدنې څخھ  •

 .  اورٻدنھ باید ستاسو د اوسیدو د ځای سره نږدې ترسره کړل شي •

 . تاسو د مرستې لپاره نور خلک راوستالی شئ، او حقوقي مرستھ ترالسھ کوالی شئ •

پروګرام یې پھ اورٻدنھ کې وړاندې   WICتاسو او ھغھ کسان چې ستاسو سره مرستھ کوي، ھغھ ثبتونھ کتلی شئ چې د  •
  .کوي



 کھ زه عادالنھ اورٻدنې لھ نھ شم تلالی نو څھ بھ کیږي؟
د اورٻدنې لپاره بھ نوي نیټھ وټاکل . کھ تاسو نھ شئ کوالی چې اورٻدنې تھ حاضر شئ، نو باید دمخھ قاضي تھ خبر ورکړئ

 .شي
 

 پھ عادالنھ اورٻدنھ کې څھ کیږي؟
 .قاضي عادالنھ اورٻدنھ ترسره کوي •
قاضي بھ دا ډاډه کوي چې ستاسو سره پھ منصفانھ توګھ چلند  . د کارکونکیو خبرې واوري WICقاضي بھ ستاسو او د  •

 . وکړل شي
 .تاسو پوښتنې کوالی شئ او معلومات، شواھد یا ثبوت وړاندې کوالی شئ •
لپاره وړ یئ، ولې باید تاسو پھ دې پروګرام  WICماشومھ د /تاسو دا وضاحت کوالی شئ چې ولې تاسو یا ستاسو ماشوم •

 .کې پاتې شئ، یا ولې باید تاسو پیسې واپس دې پروګرام تھ تادیھ نھ کړئ
لپاره وړ یئ او کنھ، یا دا چې پھ دې پروګرام کې پاتې  WICقاضي بھ د ثبوت پھ رڼا کې دا پریکړه کوي چې آیا تاسو د  •

 .پروګرام تھ بھ پیسې واپس ورکوئ او کنھ WICکیدی شئ او کنھ، یا دا چې 
تاسو بھ پھ پوستھ کې د  . ورځو کې دننھ پریکړه وکړي 45و د اورٻدنې د غوښتنې لھ نیټې څخھ پھ قاضي باید ستاس •

د پریکړې پھ دغھ لیک کې بھ یوه خبرتیا شاملھ وي چې د بیاکتنې لپاره غوښتنھ . قاضي د پریکړې لیک ترالسھ کړئ
)Petition for Review (بلل کیږي. 

 
 یم نو څھ بھ کیږي؟  کھ زه د قاضي د پریکړې سره موافق نھ

لھ سیکرټري څخھ غوښتنھ کوالی شئ چې د دغھ پریکړې بیاکتنھ   )ګېانڅ د ایروغت( Department of Healthتاسو د 
 . وکړي

 Department ofبشپړه کړئ او د ) Petition for Review(د پریکړې خالف د استیناف لپاره، د بیاکتنې لپاره غوښتنھ 
Health ،Adjudicative Service Unit تاسو باید دا غوښتنھ د پریکړې د لیک لھ نیټې څخھ پھ  . تھ یې پھ پوستھ واستوئ

 .ورځو کې دننھ واستوئ 15
 :سیکرټري بھ دغھ پریکړه تغیر کړي، کھ چیرې Department of Healthد 
 .پھ قانون کې څھ تیروتنھ وي •
 .اورٻدنھ پھ سمھ توګھ نھ وه ترسره شوې •
 . څرګندې الرښوونې نھ وي ورکړيقاضي  •
 .د پریکړې د توجیھ کولو لپاره مناسب ثبوت موجود نھ و •

 
د سیکرټري پھ لیکل شوي پریکړه کې بھ دا  . تاسو د سیکرټري د پریکړې خالف د محکمې د بیاکتنې کولو حق لرئ

 .الرښوونې شوې وي چې د محکمې د بیاکتنې غوښتنھ بھ څنګھ کوئ
 

د ایالتي  .  ایالتي دفتر تھ زنګ ووھئ  WICکلېنیک یا د  WICعادالنھ اورٻدنې پھ اړه څھ پوښتنې لرئ، خپل د کھ تاسو د 
 . ده 1410-841-800-1دفتر ټول فري شمیره 

 
د برخھ  )د مقرراتو رامګپرو WICفدرال د ( Federal WIC Program Regulationsد عادالنھ اورٻدنې کړنالرې د 

7CFR 246.9  او دWashington Administrative Code ) پر  520-08-246او  10-246 )قانون ويییاجرا د نګټواشن
 . اساس وي

  



 
 
 
 
 

ې روغت�ا څانګه ن  د مخنیوي او ټولن�ي
 د غذای�ت د خدماتو دف�ت 

 پروګرام   Washington WICد 
 
 

Washington WIC تبعیض نھ کوي. 
  ) وزارت  ېد کرن  االتویمتحده ا،  U.S. Department of Agriculture  )USDAد قانون او د    د فدرال د مدني حقوقو

، د دې موسسې، دفترونھ او کارکوونکي، او ھغھ سازمانونھ چې  USDAد مدني حقوقو د مقرراتو او پالیسیو لھ مخې  
د    USDAد   اداره کوي،  دا  یا  پھ    USDAپھ پروګرامونو کې برخھ اخلي  تمویلیدونکي لھ خوا  یا  ترسره کیدونکي 

پروګرام یا فعالیت کې د پورتھ ذکر شوي حقوقو د فعالیت لپاره د توکم، رنګ، ملي مبدا، جنس، معیوبیت، عمر، انتقام  
 . یا غچ اخیستنې پر اساس لھ تبعیض څخھ منع کیږي

لکھ، برٻلي، غټ (تھ اړتیا لري    ھغھ معیوبیت لرونکي کسان چې د پروګرام د معلوماتو پھ اړه د ارتباط بدیلو وسیلو
موسسې سره اړیکھ ونیسي  )  ایالتي یا محلي(باید لھ ھغھ  )  چاپ، آډیو ټېپ، د آمرٻکې د اشارو ژبھ، او داسې نور

ھغھ کسان چې پھ غوږو درانھ وي، پھ اورٻدو یا خبرو کې مشکل   .چیرې چې دوی د ګټو لپاره عریضھ کړي وه
ھمدغھ راز، د دې    .اړیکھ نیولی شي  8339-877 (800)دمت لھ الرې پھ  سره د فدرالي ریلی خ  USDAلري، د  

 .پروګرام معلومات د انګلیسۍ سربېره پھ نورو ژبو کې ھم وړاندې کیدی شي

AD-( ،  )یوازې انګلیسي(  د پروګرام د تعبیض د شکایت فورمھ  USDAپھ دې پروګرام کې د تبعیض د شکایت کولو لپاره، د  
پھ    USDAاو د  ,  )یوازې انګلیسي(  شکایت بھ څنګھ درج کوئ:  بشپړه کړئ، چې آنالین یې دلتھ ترالسھ کولی شئ)  3027

د شکایت .  پھ ادرس لیک واستوئ او پھ دغھ لیک کې د فورمې غوښتل شوي ټول معلومات ورکړئ  USDAھر دفتر کې، یا د  
تھ پھ الندې    USDAخپلھ بشپړ شوي فورمھ یا لیک  .  تھ زنګ ووھئ  9992-632 (866)لپاره،  د فورمې د نقل غوښتلو  

 :  ادرس واستوئ

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

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

 program.intake@usda.gov :دې پتھ برٻښنالیک واستوئموږ تھ پھ 

 7442-690 (202) : فاکس
 

 .دا سازمان مساوي فرصت چمتو کوونکی دی
Washington WIC تبعیض نھ کوي . 

 
ې لپارە،   ې د دې سند د غوښتېن ې په اور�دو �ې کا�ه  .  ته زنګ وو�ئ   1410-841-800-1په بله بېن� �ان �پ �ا هغه مش�ت

ي وکړئ  
ته ب��ښنال�ک   WIC@doh.wa.govته زنګ وو�ئ �ا    )(Washington Relay  711ستونزە لري، مه��این

 . واستوئ
 

 
 
 

DOH 962-105 December 2021 Pashto 

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

	په بله بڼې د دې سند د غوښتنې لپاره، 1-800-841-1410 ته زنګ ووهئ. کاڼه یا هغه مشتریان چې په اورېدو کې ستونزه لري، مهرباني وکړئ 711 (Washington Relay) ته زنګ ووهئ یا WIC@doh.wa.gov ته برېښنالیک واستوئ.

