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ز الصادر عن إدارة الزراعة األمريكية ز الصادر عن إدارة الزراعة األمريكية بيان عدم التميي   بيان عدم التميي 

األسبوعيالشهريالسنوي

1$25,520$2,126$490

2$34,480$2,873$663

3$43,440$3,620$835

4$52,400$4,366$1,007

5$61,360$5,113$1,180

6$70,320$5,860$1,352

7$79,280$6,606$1,524

8$88,240$7,353$1,696

$8,960$746$172

 بحاجة للطعام 1
 اإليرادات2 

  برنامج3

عدد كبار السنعدد االطفالعدد أفراد األرسة
ن  عدد المحاربي 
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. هذه المؤسسة تقدم فرص متكافأة للجميع

ا للقانون الفيدرالي للحقوق المدنية و أنظمة وسياسات الحقوق المدنية التابعة إلدارة الزراعة األمريكية 
ً
، ُيحظر عىل إدارة   (USDA)وفق

ز عىل أساس العرق   ي برامج وزارة الزراعة األمريكية التميي 
ز
الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة ف

ي أي برنامجأو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو االنتقام 
ز
أو الثأر بسبب نشاط سابق للحقوق المدنية ف

.(USDA)أو نشاط تقوم بِه أو تموله إدارة الزراعة األمريكية 

نامج  مثل طريقة برايل،  )يجب عىل األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إل وسائل تواصل بديلة للحصول عىل معلومات الير

ي األرسة أضف
ز
ي ف

ز
لكل فرد إضاف

األهلية

األهلية .(866)-632-9992 لطلب نسخة من إستمارة الشكوى، إتصل عىل الرقم 

يد (1: أرسل إستمارتك أو خطابك المكتمل إل إدارة الزراعة األمريكية عن طريق مكتب إدارة الزراعة األمريكية لمساعد وزير الحقوق  : الير
؛ ( 202 )690-7442:  الفاكس (2 ؛ 1400Independence Avenue, SW  Washington, D.C. 20250-9410 المدنية عىل العنوان 

ي (3 أو 
ونز يد اإللكير .program.intake@usda.gov:  الير

______________________________________  إسم الوكالة                     

_______________________________________  عنوان الموقع  

اإلسم كتابة

حجم األرسة

عنوان الشارع والمدينة 

ي حاالت   (TEFAP)تعتمد أهلية الحصول عىل منافع برنامج المساعدة الغذائية الطارئة 
ز
عىل الحاجة إل الغذاء ف

ي برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضع 
ز
ي األرسة إرشادات الدخل التالية أو تشارك ف

ز
الطوارئ، وتستوف

ي المحميات الهندية  (WIC)واألطفال 
ز
ع الغذاء ف ي  (FDPIR)أو برنامج توزي    

ز
أو  برنامج السلع الغذائية التكميلية ف

ي المدرسة/ أو يتلقر الطفل وجبات مجانية  (CSFP) ميشيغان 
ز
.مخفضة ف

، ولغة اإلشارة األمريكية، الخ ي
يط صونر ة، والتسجيل عىل رسر حيث ( الوالية أو المحلية)، اإلتصال بالوكالة  (والطباعة بأحرف كبي 

ي الكالم اإلتصال بإدارة الزراعة . تقدموا للحصول عىل األنظمة
ز
يمكن لألشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقات ف

حيل الفيدرالية عىل الرقم (USDA)األمريكية   إل ذلك، يمكن توفي  معلومات . (800)-877-8339-من خالل خدمة الير
ً
إضافة

ية ز نامج بلغات أخرى غي  اإلنجلي  .الير

ي برنامج وزارة الزراعة األمريكية ذي الرقم 
ز
ز ف نامج، أكمل إستمارة شكوى التميي  ي الير

ز
ز ف الموجودة    (AD-3027)لتقديم شكوى بخصوص التميي 

نت عىل الرابط ي أي مكتب تابع إلدارة الزراعةhttp://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html: عىل اإلنير
ز
 ، وف

ي اإلستمارة(USDA) األمريكية 
ز
. ، أو أكتب رسالة موجهة إل إدارة الزراعة األمريكية وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة ف
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