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عدم تبعیض)بیانیه(  میثاق

 نهادهایو ( FDPIRبومیان آمریکا )در مناطق اختصاصی  ییغذامواد برنامۀ توزیع و ( SNAP) ه تکمیلیتغذی برنامۀکننده در مشارکت های ایالتی یا محلیسازمان
 عدم تبعیض را منتشر نمایند.  ه )میثاق(باید این بیانیآنها ۀ زیرمجموع

بر اساس قانون  این وزارتخانه هایبرنامهکنندۀ و یا ادارهکننده مشارکتهای سازمان، و ها، دفاتر، و کارمندان آنسازمان(، USDAوزارت کشاورزی ایاالت متحده )
، سن، ناتوانیدینی،  ۀنژاد، رنگ، تبار، جنسیت، عقید پایۀتبعیض بر اعمال وزارت کشاورزی ایاالت متحده از های حقوق مدنی حقوق مدنی فدرال و مقررات و سیاست

شده یا تأمین اجرا های ها یا فعالیتنۀ حقوق مدنی در هر یک از برنامهدر زمی گذشتههای فعالیتبه خاطر  مقابله به مثلیا  جویانهاقدامات تالفیباورهای سیاسی، و یا 
 اند. منع شدهاین وزارتخانه  توسطمالی شده 

حروف درشت، نوارهای افراد دچار ناتوانی که برای دسترسی به اطالعات این برنامه نیازمند ابزارهای جایگزین )کمکی( ارتباطی )مانند خط بریل، مطلب چاپی با 
اند، تماس بگیرند. افرادی که ناشنوا، دادهکه در آنجا جهت دریافت مزایا درخواست  (ایالتی یا محلی)شنیداری، زبان اشارۀ آمریکایی، و غیره( هستند باید با سازمان 

تماس بگیرند. این وزارتخانه  با 8339-877(800)شمارۀ تلفن  باخدمات انتقال پیام )رله( فدرال توانند از طریق های گفتاری هستند میشنوا، و یا دچار ناتوانیسخت
 ز وجود دارد.های دیگر نیه به زبانافزون بر این، امکان ارائۀ اطالعات این برنام

 Complaint Hot to File a( را که در نشانی اینترنتی 3027-AD) USDAبرای طرح شکایت از این برنامه در رابطه با تبعیض، فرم شکایت از تبعیض برنامۀ 
ای را خطاب به وزارت کشاورزی ایاالت متحده باشد، تکمیل کنید و یا نامهدر دسترس می (USDAو نیز در هر یک از دفاتر وزارت کشاورزی ایاالت متحده )

(USDA) 9992-632(866)رۀ تلفن شده در این فرم را ارائه دهید. جهت درخواست یک نسخه از فرم شکایت با شمابفرستید و در آن نامه همۀ اطالعات درخواست
 بفرستید: (USDAتماس بگیرید. فرم تکمیل شده و یا نامۀ خود را از طرق زیر به وزارت کشاورزی ایاالت متحده )

 مراسالت پستی: (1)
U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

نمابر )فکس(: (2)
(202)690-7442

یا

 پست الکترونیک: (3)
program.intake@usda.gov

های برابر است.دهندۀ فرصتاین سازمان ارائه

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 وزارت کشاورزی ایاالت متحده )ادامه(عدم تبعیض )میثاق( ۀبیانی

منتشر باید بیانیه عدم تبعیض زیر را همگی کنندگان زیرمجموعۀ آنها،دریافتو ( FNS)یهایالتی یا محلی سازمان خدمات غذایی و تغذیه های کمکی تغذبرنامه دیگر
 : نمایند

بر اساس قانون  وزارتخانه اینهای برنامه کنندۀادارهکننده و یا مشارکتهای سازمانها، دفاتر، و کارمندان آن، و (، سازمانUSDAوزارت کشاورزی ایاالت متحده )
، رنگ، تبار، جنسیت، ناتوانی، سن، و یا اقدامات نژادپایۀ های حقوق مدنی وزارت کشاورزی ایاالت متحده از اعمال تبعیض بر حقوق مدنی فدرال و مقررات و سیاست

منع این وزارتخانه های اجرا شده یا تأمین مالی شده توسط ها یا فعالیتز برنامههای گذشته در زمینۀ حقوق مدنی در هر یک اجویانه یا مقابله به مثل به خاطر فعالیتتالفی
 اند. شده

 

حروف درشت، نوارهای افراد دچار ناتوانی که برای دسترسی به اطالعات این برنامه نیازمند ابزارهای جایگزین )کمکی( ارتباطی )مانند خط بریل، مطلب چاپی با 
اند، تماس بگیرند. افرادی که ناشنوا، که در آنجا جهت دریافت مزایا درخواست داده (ایالتی یا محلی)ایی، و غیره( هستند باید با سازمان شنیداری، زبان اشارۀ آمریک

تماس بگیرند. وزارتخانه  این با 8339-877(800)توانند از طریق خدمات انتقال پیام )رله( فدرال  با شمارۀ تلفن های گفتاری هستند میشنوا، و یا دچار ناتوانیسخت
 های دیگر نیز وجود دارد.افزون بر این، امکان ارائۀ اطالعات این برنامه به زبان

 

 How to File a Complaint( را که در نشانی اینترنتی 3027-AD) USDAبرای طرح شکایت از این برنامه در رابطه با تبعیض، فرم شکایت از تبعیض برنامۀ 
خطاب به وزارت کشاورزی ایاالت متحده را ای باشد، تکمیل کنید و یا نامهدر دسترس می (USDAو نیز در هر یک از دفاتر وزارت کشاورزی ایاالت متحده )

(USDA)  9992-632(866)شده در این فرم را ارائه دهید. جهت درخواست یک نسخه از فرم شکایت با شمارۀ تلفن همۀ اطالعات درخواستبفرستید و در آن نامه 
 بفرستید: (USDAخود را از طرق زیر به وزارت کشاورزی ایاالت متحده )نامۀ تماس بگیرید. فرم تکمیل شده و یا 

 مراسالت پستی: (۱)
U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

 نمابر )فکس(:( ۲) 
(202)690-7442 

 پست الکترونیک:( ۳) 
program.intake@usda.gov 

 های برابر است.دهندۀ فرصتاین سازمان ارائه

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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 )میثاق( عدم تبعیض وزارت کشاورزی ایاالت متحده )ادامه( بیانیۀ

 ( HHS)مشترک ۀتقاضانامفرم 

 ، رنگ، تبار، ناتوانی، سن، جنسیت، و در برخی موارد باورهای دینی و سیاسی منع شده است. بر اساس نژادتبعیض اعمال از  سازماناین 

 

، رنگ، تبار، جنسیت، عقیده دینی، ناتوانی، سن، باورهای سیاسی، و یا اقدامات پایۀ نژاد( همچنین اعمال تبعیض بر USDAوزارت کشاورزی ایاالت متحده )
را تخانه این وزار های اجرا شده یا تأمین مالی شده توسطها یا فعالیتهای گذشته در زمینۀ حقوق مدنی در هر یک از برنامهجویانه یا مقابله به مثل به خاطر فعالیتتالفی

 کند. منع می

 

حروف درشت، نوارهای افراد دچار ناتوانی که برای دسترسی به اطالعات این برنامه نیازمند ابزارهای جایگزین )کمکی( ارتباطی )مانند خط بریل، مطلب چاپی با 
اند، تماس بگیرند. افرادی که ناشنوا، دریافت مزایا درخواست دادهشنیداری، زبان اشارۀ آمریکایی، و غیره( هستند باید با سازمان ایالتی یا محلی که در آنجا جهت 

تماس بگیرند. این وزارتخانه  با 8339-877(800)توانند از طریق خدمات انتقال پیام )رله( فدرال  با شمارۀ تلفن های گفتاری هستند میشنوا، و یا دچار ناتوانیسخت
 های دیگر نیز وجود دارد.برنامه به زبانافزون بر این، امکان ارائۀ اطالعات این 

 

USDA(USDA Program Discrimination Complaint Form )تبعیض برنامۀبرای طرح شکایت از این برنامه در رابطه با تبعیض، فرم شکایت از 
(3027-AD را که در نشانی اینترنتی )How to File a Complaint و نیز در هر یک از دفاتر (وزارت کشاورزی ایاالت متحدهUSDA) باشد، در دسترس می

شده در این فرم را ارائه دهید. جهت بفرستید و در آن نامه همۀ اطالعات درخواست (USDAخطاب به وزارت کشاورزی ایاالت متحده )را ای تکمیل کنید و یا نامه
 وزارت کشاورزی ایاالت متحده خود را از طرق زیر به ۀتماس بگیرید. فرم تکمیل شده و یا نام 9992-632(866)درخواست یک نسخه از فرم شکایت با شمارۀ تلفن 

(USDA)  :بفرستید 

 

 مراسالت پستی:  (۱)
U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

 نمابر )فکس(: (۲)
(202)690-7442 

 پست الکترونیک:( ۳) 
program.intake@usda.gov 

( افراد باید یا با شمارۀ تلفن خط ویژۀ برنامۀ کمکی تغذیۀ الحاقی SNAPکالت مربوط به برنامۀ کمکی تغذیۀ الحاقی )جهت کسب هرگونه اطالعات دیگر در رابطه با مش

شود، و یا با شماره تلفن های اطالعات/خط ویژۀ ایالتی ارائه می اسپانیولی نیزکه به زبان  221-5689(800)( USDA SNAPوزارت کشاورزی ایاالت متحده )

(State Information/Hotline Numbers ) ( این .زیر کلیک کنید پیوندهای خط ویژه بر اساس ایاالت روی )برای مشاهدۀ فهرستی از شماره تلفنتماس بگیرند

 SNAP Hotline نشانی زیر قابل دریافت است: فهرست از

کمک مالی فدرال (HHSوزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحدۀ آمریکا ) طرفهایی که از از برنامه هریکبرای ثبت شکایت در رابطه با اعمال تبعیض در 

 با نشانی زیر مکاتبه کنید:توانید میکنند، دریافت می

HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
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-537(800)با شماره تلفن TTYبه صورت  ا  با خط تلفن خاص ناشنوایانو ی تماس گرفته  (گویا) 0403-619(202)با شمارۀ تلفن  شما همچنین می توانید 

 ارتباط برقرار نمایید.7697

 های برابر است.دهندۀ فرصتاین سازمان ارائه


