
 أداة العرق واإلثنية 

 اإلبالغ عن معلومات العرق واإلثنية. WICيطلب منا 

  Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Childrenبرنامج نستخدم هذه المعلومات للتعرف على من يخدم 

(WIC ، برنامج التغذية التكميلي الخاص .)للنساء والرضع واألطفال 

 ال يؤثر ذلك على أهليتك أو حالة الهجرة الخاصة بك.
 

 السؤالين التاليين:  WICسيطرح عليك موظف 

 هل تعتبر نفسك/طفلك أمريكيًا من أصل إسباني أو من أصل التيني؟  .1

الثقافة واألصول الكوبية أو المكسيكية أو البروتوريكية أو من أمريكا الجنوبية أو أمريكا الوسطى، أو  المقصود باألصل األسباني أو الالتيني الشخص ذي 

 من أصول أو ثقافة غير إسبانية بغض النظر عن العرق. 

 من أصول غير إسبانية     من أصول إسبانية
 

 كيف تصف عرقك/عرق طفلك؟  .2

 اختر كل ما ينطبق عليك/على طفلك.

حد سكان هندي أمريكي أو أ

 أالسكا األصليين

لديه أصول من الشعوب األصلية في أالسكا، كندا، الواليات المتحدة، المكسيك، أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية  

 وأحفاظ على االنتماء القبلي أو االرتباط المجتمعي.

آسيا أو شبه القارة الهندية، بما في  لديه أصول في أي من السكان األصليين بمنطقة الشرق األقصى أو جنوب شرق  آسيوي

 ذلك على سبيل المثال، كمبوديا والصين والهند واليابان وكوريا وماليزيا وباكستان وجزر الفلبين وفيتنام.

 من ذوي البشرة السوداء أو  

 أمريكي أفريقي

 لديه أصول في أي من الجماعات العرقية السوداء بأفريقيا.

 لديه أصول في أي من السكان األصليين في أوروبا أو الشرق األوسط أو أمريكا الشمالية.  البيضاءمن ذوي البشرة 

أحد سكان هاواي األصليين 

 أو سكان المحيط الهادي

 لديه أصول في السكان األصليين في هاواي أو غوام أو ساموا أو جزر المحيط الهادئ األخرى.

 

 في واشنطن أي نوع من أنواع التمييز.  WICال يمارس برنامج 

، وزارة الزراعة األمريكيةU.S. Department of Agriculture (USDA ،)وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية بـ 

)بما في ذلك الهوية الجنسانية والميل الجنسي( أو اإلعاقة أو  يُحظر على الوزارة التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة

 العمر أو االنتقام أو االنتقام من نشاط سابق للحقوق المدنية. 

ول على قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية. يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحص

لمحلية أو بالوالية ت البرنامج )على سبيل المثال، طريقة برايل، والطباعة الكبيرة، واألشرطة الصوتية، ولغة اإلشارة األمريكية، إلخ( االتصال بالوكالة ا معلوما

التكنولوجيا توفر ، TARGET Center (Technology & Accessible Resources Give Employment Todayالمسؤولة التي تدير البرنامج أو 

من خالل   USDA( )صوتيًا والهاتف النصي للمعاقين سمعياً( أو االتصال على 202) 720-2600على  USDAالتابع لـ  والموارد المتاحة فرص عمل اليوم( 

 . 8339-877 (800)على الرقم  Federal Relay Serviceخدمة 

 Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Formإكمال لتقديم شكوى بشأن التمييز في البرنامج، يجب على مقدم الشكوى 

(، والذي يمكن الحصول عليه عبر اإلنترنت AD -3027)نموذج شكوى التمييز ببرنامج وزارة الزراعة األمريكية، النموذج 

Form-Complaint-OASCR%20P-https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-0508-0002-508-11-28- على:

17Fax2Mail.pdf )من أي مكتب تابع لـ )باللغة اإلنجليزية ،USDA (، أو عن طريق كتابة رسالة 866)  632-9992، عن طريق االتصال على الرقم

. ويجب أن تتضمن الرسالة اسم صاحب الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه ووصفًا مكتوبًا لإلجراء التمييزي المزعوم بتفصيل كاٍف إلبالغ  USDAموجهة إلى 

Assistant Secretary for Civil Rights (ASCRبطبيعة وتاريخ االنتهاك المزعوم للحقوق المدنية. يجب إرسال ، األمين المساع )د للحقوق المدنية

 عن طريق:  USDAالمكتمل أو الخطاب إلى  AD-3027النموذج 

 البريد:  .1

U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 ؛ أو 

 فاكس: .2

 أو ؛7442-690 (202) أو 256-1665 (833)

 البريد اإللكتروني  .3

program.intake@usda.gov 

 

  تعمل هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص.

 في واشنطن أي نوع من أنواع التمييز.  WICال يمارس برنامج 
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