
የዘር እና የጎሳ መሣሪያ 
WIC የዘር እና የጎሳ መረጃን እንድንዘግብ ይጠይቀናል። 

ይህንን መረጃ Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC፣ ለሴቶች፣ ጨቅላዎች እና ሕፃናት ልዩ 
ተጨማሪ የስነ ምግብ ፕሮግራም) ማንን እንደሚያገለግል ለማወቅ እንጠቀምበታለን።  

ይህ የእርስዎን ብቁነት ወይም የኢሚግሪሽን ሁኔታ አያስተጓጉልም። 
 

የ WIC ሰራተኞች የሚከተሉትን ሁለት ጥያቄዎች ይጠይቁዎታል፡ - 

1. ራስዎን/ልጅዎን እንደ ላቲኖ ወይም ሂስፓኒክ ይቆጥራሉ? 
ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ማለት ኩባዊ፣ ሜክሲኳዊ፣ ፖርቶሪኳዊ፣ የደቡብ ወይም የመካከለኛ አመሪካዊ፣ ወይም የስፔን ባህል ወይም ምንጭ፣ ዘሩ 
ምንም ይሁን ምን ማለት ነው። 

ሂስፓኒክ    ሂስፓኒክ ያልሆነ 
 

2. የእርስዎን/የልጅዎን ዘር እንዴት ይገልጹታል? 
እርስዎን/ልጅዎን የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ። 

የአሜሪካ ህንድ ወይም 
የአላስካ ተወላጅ 

ከአላስካ፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሜክሲኮ፣ መካከለኛው ወይም ደቡብ አሜሪካ ህዝቦች ውስጥ እና የጎሳ 
ግንኙነት ወይም ማህበረሰብ ትስስር መነሻ ያለው መሆን። 

እስያዊ ከሩቅ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እስያ፣ ወይም የህንድ ንዑስ አህጉር ህዝቦች ለምሳሌ ካምቦዲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ 
ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ማሌዥያ፣ ፓኪስታን፣ የፊሊፒንስ ደሴቶች፣ ታይላንድ እና ቬትናም ጨምሮ ካሉ ህዝቦች ጋር 
መነሻ ያለው መሆን። 

ጥቁር ወይም  
አፍሪካ አሜሪካዊ 

በአፍሪካ ጥቁር የዘር ቡድኖች ውስጥ መነሻ ያለው መሆን። 

ነጭ በአውሮፓ፣ መካከለኛው ምስራቅ፣ ወይም ሰሜን አሜሪካ ካሉ ህዝቦች መነሻ ያለው መሆን። 

የሃዋይ ወይም የፓስፊክ 
ደሴት ተወላጅ 

በሃዋይ፣ ጓም፣ ሳሞአ፣ ወይም ሌሎች ፓስፊክ ደሴቶች ካሉ ህዝቦች መነሻ ያለው መሆን። 

 

የዋሺንግተን WIC መድልዎ አያደርግም። 

በፌደራል የሲቪል መብቶች ሕግ እና የ U.S. Department of Agriculture (USDA፣ የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና ሚኒስቴር) የሲቪል መብቶች ደንቦችና 
ፖሊሲዎች መሰረት ይህ ተቋም በዘር፣ ቀለም፣ ዜግነት፣ ጾታ፣ (የሥርዓተ-ፆታ ማንነት እና የፆታ-ግንኙነት ዝንባሌን ጨምሮ)፣ አካል ጉዳት፣ ዕድሜ ወይም 
ከዚህ በፊት ጥሰት በተፈጸመበት ህግ ላይ ተመስርተው ማግለል አይችሉም። 

የመርሃ ግብሩ መረጃ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ውጪ በሌሎች ቋንቋዎች ሊገኝ ይችላል። የፕሮግራም መረጃን ለማግኘት አማራጭ የመገናኛ ዘዴ 
የሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኞች (ለምሳሌ፡ ብሬይል፣ ትልቅ ህትመት፣ የድምፅ ቅጅ፣ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ)፣ ፕሮግራሙን የሚያስተዳድረው ኃላፊነት 

ያለበትን ግዛት ወይም የአካባቢ ኤጀንሲን ወይም የ USDA Technology & Accessible Resources Give Employment Today (TARGET፣ 
ቴክኖሎጂ እና ተደራሽ ሃብቶች ዛሬ የስራ ቅጥር ይሰጣሉ) ማዕከልን በ (202) 720-2600 (ድምጽ እና TTY) ወይም USDA Federal Relay Service በ 
(800) 877-8339 ማግኘት አለባቸው። 

Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form (ቅሬታ አቅራቢው በ AD-3027፣ USDA ፕሮግራም መድልዎ ቅሬታ ቅጽን 
መሙላት አለበት) ይህም በመስመር ላይ በ: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-
0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf (በእንግሊዝኛ)፣ ከማንኛውም የ USDA ቢሮ፣ በ (866) 632-9992 በመደወል ወይም ለ USDA የተላከ ደብዳቤ 
በመጻፍ የፕሮግራም መድልዎ ቅሬታን ማቅረብ ይችላሉ። ደብዳቤው የአቤቱታ አቅራቢውን ስም፣ አድራሻ፣ የስልክ ቁጥር እና ስለተፈፀመበት አድሎአዊ 
ድርጊት የጽሁፍ መግለጫ በበቂ ዝርዝር ሁኔታ ለ Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR፣ ሲቪል መብቶች ረዳት ጸሐፊ) ስለ ሲቪል መብቶች 
ጥሰት ተፈጥሮ እና ቀን ማሳወቅ አለበት። የተሞላው AD-3027 ቅጽ ወይም ደብዳቤ ለ USDA በ 

1. ሜይል፦  
ማስገባት አለበት 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; ወይም 

2. ፋክስ፦ 
(833) 256-1665 ወይም (202) 690-7442፤ ወይም 

3. ኢሜይል፦ 
program.intake@usda.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ይህ ተቋም ለሁሉም እኩል እድል አቅራቢ ነው።  
Washington WIC መድልዎ አያደርግም። 
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