
 

 

 سامان نژاد و قومیت 

WIC  خواهد که معلومات نژاد و قومیت را راپور دهیم. از ما می 

 ,Special Supplemental Nutrition Program for Womenما از این معلومات برای اطالع از اینکه پروگرام تغذیه مکمل مخصوص برای 

Infants, and Children (،WIC به چه کسی خدمت میزنان، نوزادان و اطفال یمکمل مخصوص برا هیپروگرام تغذ )کنیم.کند استفاده می 

 این موضوع باالی شرایط یا وضعیت مهاجرت شما کدام تأثیر ندارد. 
 

 دو سوال زیر را از شما پرسان خواهند شد: WICپرسونل 

 دانید؟میآیا خودتان/اطفالتان را نژاد هسپانوی یا نژاد التین   .1

ها یا منشاء هسپانوی، بدون  هسپانوی یا التین به معنای یک شخص کوبایی، مکسیکیایی، پورتوریکویی، آمریکای جنوبی یا مرکزی، یا سایر فرهنگ

 نظرداشت نژاد است.

 غیر هسپانوی     هسپانوی 
 

 دهید؟ نژاد خود/نژاد طفلتان را چی طور تشریح می .2

 کند را انتخاب کنید. شما/طفلتان صدق میهمه مواردی که برای 

هندوی امریکایی االصل یا  

 االسکا االصل 

منشاء مردمان اصلی آالسکا، کانادا، ایاالت متحده، مکسیکو ، آمریکای مرکزی یا جنوبی و حفظ وابستگی 

 قبیلوی یا وابستگی به جامعه. 

شرقی، یا شبه قاره هند بشمول کامبوج، چین، هند،  داشتن منشاء در مردمان اصلی شرق دور، آسیای جنوب  آسیایی

 جاپان، کوریا، مالیزیا، پاکستان، جزایر فیلیپین، تایلند و ویتنام دارند. 

 سیاه یا 

 آفریقایی آمریکایی 

 های نژاد سیاه آفریقا دارد. منشاء در گروپ 

 منشاء در مردمان اصلی اروپا، شرق میانه یا آمریکای شمالی دارد. سفید 

بومی هاوایی یا جزایر 

 اقیانوس آرام 

 ریشه در مردمان اصلی هاوایی، گوام، ساموآ یا سایر جزایر اقیانوس آرام دارد.

 

WIC .واشنگتن تبعیض قائل نمی شود 

، وزارت زراعت ایاالت متحدهU.S. Department of Agriculture (USDA ،)های حقوق مدنی مطابق با قانون حقوق مدنی فدرال و قوانین و پالیسی 

یشین حقوق پ این نهاد از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، جنسیت )شامل هویت و گرایش جنسی(، معلولیت، سن، تالفی یا مقابله به مثل به دلیل فعالیت

 مدنی منع می باشد.

اشخاص معلول که برای به دست آوردن معلومات پروگرام به وسایل معلومات پروگرام ممکن به زبان های دیگر غیر از انگلیسی در دسترس قرار بگیرند. 

آمریکایی(، باید با ایالت مسئول یا آژانس محلی که پروگرام را ضرورت دارند )طرز مثال خط بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، لسان اشاره ارتباطی بدیل 

تکنالوجی و منابع ، TARGET Center USDA (Technology & Accessible Resources Give Employment Todayکند یا مرکز مدیریت می

با   8339-877 (800)با نمبر  Federal Relay Service( در تماس شوند یا ذریعه TTY)صوتی و  2600-720 (202)با نمبر  (عامل اشتغال امروز

USDA .در تماس شوند 

)فورم  Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Formبرای درج شکایت تبعیض در پروگرام، شکایت کننده میبایست 

را که به صورت آنالین از آدرس ذیل قابل دستیابی   (USDAشکایت تبعیض پروگرام 

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

17Fax2Mail.pdf )از هر دفتر )به زبان انگلیسی ،USDA ( یا با نوشتن نامه ای عنوانی 866)-632-9992، از طریق تماس باUSDA  بدست آورده

 Assistantئیات مکمل برای اطالع تکمیل نماید. مکتوب باید بشمول اسم، آدرس، نمبر تلیفون شاکی و شرح مکتوب از اقدام تبعیض آمیز ادعایی با جز

Secretary for Civil Rights (ASCR) ( دستیار منشی حقوق مدنی(ASCR درباره ماهیت و تاریخ نقض ادعایی حقوق مدنی باشد. فورم تکمیل شده ))

AD-3027  یا نامه باید از طریق ذیل بهUSDA  :ارسال شود 

 پست: .1

U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410یا  ؛ 

 فکس: .2

 (؛ یا 202) 690-7442( یا 833)  256-1665

 ایمیل:  .3

program.intake@usda.gov 

 

 این یک نهاد فراهم کننده فرصت برابر می باشد. 

WIC .واشنگتن تبعیض قائل نمی شود 
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