
Washington State WIC Nutrition Program (የዋሺንግተን ስቴት WIC የስነ ምግብ ፕሮግራም) 
የማንነት ማስረጃ የሌለው ቅጽ 
(የማንነት ማረጋገጫ ምስክርነት) 

Staff:  
1. Use this form when proof of identity doesn’t exist, for example the identification documentation was 

stolen or destroyed, doesn’t exist, or requiring it would put the person at risk of harm.  
2. Select “Identity Affidavit” for proof of identification. This form is the person’s proof of identification. 
 
ተሳታፊ፣ ወላጅ አሳዳጊ ወይም እንክብካቤ ሰጪ፡- 
ይህን ቅጽ በመፈረም የሚከተሉትን እገልጻለሁ፡- 
• የማንነት ማስረጃ የለኝም ወይም ወደ WIC ክሊኒክ ላመጣው አልችልም። 
• ለ WIC የምሰጠው መረጃ በሙሉ እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነተኛ እና ትክክለኛ ነው። 
 
ለ WIC ሐሰተኛ መረጃ ከሰጠሁ፣ ቤተሰቤ ከመርኃግብሩ ላይ ሊወገድ ወይም የተቀበልነውን ጥቅማ ጥቅም ለ WIC መልሰን መክፈል 
ሊኖርብን ይችላል።  

 
ተሳታፊዎች/ወላጅ አሳዳጊ/እንክብካቤ ሰጪ ፊርማ     ቀን 
 
የ WIC የአልሚ ምግብ መርኃግብር ማንንም አያገልም፡፡ 
እንደ ፌደራል የሲቪል መብቶች ሕግ እና U.S. Department of Agriculture (USDA, የዩኤስ የግብርና መምሪያ ክፍል) ሕግ፣ የሲቭል 
መብቶች ደንቦች እና መምሪያዎች መሰረት፣ የUSDA፣ ኤጄንሲዎቹ፣ ጽሕፈት ቤቶቹ፣ እና ሠራተኞች፣ የUSDA መርኃግብሮችን ውስጥ 
የተሳተፉ ወይም ያስተዳደሩ ተቋማት በዘር፣ በቆዳ ቀለም በትውልድ አገር፣ በጾታ፣ በአካል ጉዳተኝነት፣ በዕድሜ ላይ መሰረት በማድረግ 
ማግለል፣ ወይም ብቀላ ወይም በማንኛውም መርኃግብር ውስጥ ከሲቪል መብቶች እንቅስቃሴ በፊት፣ ወይም በUSDA በተዘጋጀ ወይም 
የገንዘብ ድጋፍ ለተደረገለትና እንቅስቃሴና አስቀድሞ ለተደረገ ነገር ምክንያት መበቀል የተከለከሉ ናቸው።   
 
የአካል ጉዳት ያለበት ሰው ስለ መርኃግብሩ መረጃን በተለያየ የመገናኛ መንገዶች (ለምሳሌ በብሬል፣ በትልልቅ ጹሑፍ፣ በቴፕ ድምጽ፣ 
በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ፣ ወዘተ) አማራጭ የሚፈልግ ሰው ለጥቅማ ጥቅሙ ባመለከቱበት ቦታ ላይ ኤጄንሲውን (የግዛት ወይም 
የአከባቢውን) ማግኘት አለበት። መስማት የተሳነው፣ መስማት የሚያዳግተው ወይም የንግግር ችግር ያለበት ሰው USDAን Federal Relay 
Service (ፌዴራል የመልሶ ማቋቋም አገልግሎት) በ (800) 877-8339 ላይ ማግኘት አለበት። በተጨማሪም፣ የመርኃግብሩ መረጃ 
ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ውጭ በሆኑ ቋንቋዎችም ሊገኝ ይችላል። 
 
በመርኃግብሩ ላይ ስላጋጠምዎት መድልዎ ቅሬታን ለማስመዝገብ ኦንላይን ላይ፦http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 
ወይም በማንኛውም በ USDA ጽሐፈት ቤት USDA Program Discrimination Complaint Form (የ USDA የመድልዎ ቅሬታ ቅጽን)፣ 
(AD-3027) ይሙሉ፣ ወይም በቅጹ ላይ የተጠየቀውን መረጃ በሙሉ በማካተት ለUSDA ደብዳቤን ይጻፉ። የቅሬታውን ቅጽ ኮፒ ለማግኘት 
በ (866) 632-9992 ላይ ይደውሉ። ለ USDA የተሟላውን ቅጽ ወይም ደብዳቤ በሚከተለው ላይ ያስረክቡ፡-  
 
ፖስታ፦ U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  
 

ፋክስ፡-  (202) 690-7442፤ ወይም 
 
ኢሜይል፡- program.intake@usda.gov 
 
 
 
 
 
 

ይህ ተቋም ለሁሉም እኩል እድል ሰጪ ነው፡፡ 
Washington State WIC Nutrition Program ማንንም አያገልም፡፡ 
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