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ຖະແຫຼງການບ ໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ

SNAP ແລະ FDPIR ຫຼື ງການຈັດຕັັ້ ງໃນທັັ້ ງຂອງພາກລັດຫຼື ທັ້ ອງຖິໍ່ ນ,

ແລະຜ ັ້ ທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ, ຈະຕັ້ ອງຕອບຖະແຫຼງການບ ໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດແມໍ່ ນດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນ ັ້ :

ເພືໍ່ ອສອດຄໍ່ ອງກັບກົດຫມາຍວໍ່ າດັ້ ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກ າສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ,

USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫັ້ ອງການ, ແລະພະນັກງານ,

ແລະສະຖາບັນເຂົ ັ້ າຮໍ່ ວມໃນການຫືຼການບ ລິ ຫານໂຄງການ USDA

ແມໍ່ ນຖືກຫັ້ າມຈາກທຸກໆການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອ ງໃສໍ່ ເຊື ັ້ ອຊາດ, ສ ຜິວ, ຊາດກ າເນ ດ, ເພດ,

ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສ ງສຸດ, ຄວາມເຊືໍ່ ອຖື ທາງດັ້ ານການເມື ອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກັ້ ແຄັ້ ນຫືຼການໂຕັ້ ຕອບກໍ່ ຽວກັບ ກິດຈະກ າສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກໍ່ ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກ າດ າເນ ນການ ຫືຼທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ USDA.

ຜ ັ້ ຄົນພິການທ ໍ່ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ວິ ທ ການທາງເລື ອກຂອງການສືໍ່ ສານເພືໍ່ ອຂ ັ້ ມ ນຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ:
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍໍ່ , ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອືໍ່ ນໆ),
ຄວນຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທັ້ ອງຖິໍ່ ນ) ບໍ່ ອນທ ໍ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ ານ າໃຊັ້ ຮຽກຮັ້ ອງຂ ຜົນປະໂຫຍດ. 
ບຸກຄົນຜ ັ້ ທ ໍ່ ເປັນຄົນຫ ຫນວກ, ມ ການໄດັ້ ຍິ ນລ າບາກ ຫຼື ປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາ USDA

ຜໍ່ ານບ ລິ ການຖໍ່ າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທ ໍ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນ ັ້ ,

ຂ ັ້ ມ ນຂໍ່ າວສານໂຄງການອາດມ ຢ ໍ່ ໃຫັ້ ໃນພາສາອືໍ່ ນໆ

ເພືໍ່ ອຍືໍ່ ນຄ າຮັ້ ອງທຸກທ ໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສ າເລັດແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນ
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດັ້ ທ ໍ່ ເວັບ:
How to File a Complaint, ແລະມ ໃຫັ້ ຢ ໍ່ ໃນທຸກທ ໍ່ ທ າການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖ ງ USDA

ແລະຂຽນຂ ັ້ ມ ນ ທ ໍ່ ຕັ້ ອງໃສໍ່ ໃນແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນຮວມຢ ໍ່ ໃນຈົດຫມາຍດັ້ ວຍ. 
ເພືໍ່ ອຂ ເອົ າສ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫັ້ ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍືໍ່ ນສໍ່ ງແບບຟອມທ ໍ່ ສ າເລັດແລັ້ ວຂອງທໍ່ ານຫຼື ສໍ່ ງຈົດຫມາຍໄປທ ໍ່  USDA ໂດຍ:

(1) ສໍ່ ງທາງໄປສະນ : U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ທາງອ ເມວ: program.intake@usda.gov

ສະຖາບັນນ ັ້ ແມໍ່ ນເປັນທ ໍ່ ໃຫັ້ ໂອກາດເທົໍ່ າທຽມກັນ.

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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ຖະແຫຼງການບ ໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດຂອງ USDA (ຕ ໍ່ ) 

 

ສ າລັບການອືໍ່ ນໆທັງຫມົດຂອງໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫລື ອໂພຊະນາການ FNS, 

ຂອງລັດຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ ງໃນທັ້ ອງຖິໍ່ ນ, ແລະຜ ັ້ ທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ, 

ຈະຕັ້ ອງປະກາດຄ າຊ ັ້ ແຈງການບ ໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນ ັ້ : 

 

ເພືໍ່ ອສອດຄໍ່ ອງກັບກົດຫມາຍວໍ່ າດັ້ ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກ າສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 

USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫັ້ ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 

ແລະສະຖາບັນເຂົ ັ້ າຮໍ່ ວມໃນການຫຼື ການບ ລິ ຫານໂຄງການ USDA 

ແມໍ່ ນຖື ກຫັ້ າມຈາກທຸກໆການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອ ງໃສໍ່ ເຊື ັ້ ອຊາດ, ສ ຜິວ, ຊາດກ າເນ ດ, ເພດ, 

ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສ ງສຸດ, ຄວາມເຊືໍ່ ອຖື ທາງດັ້ ານການເມື ອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກັ້ ແຄັ້ ນຫຼື ການໂຕັ້ ຕອບກໍ່ ຽວກັບ ກິດຈະກ າສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກໍ່ ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກ າດ າເນ ນການ ຫຼື ທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ USDA.  

 

ຜ ັ້ ຄົນພິການທ ໍ່ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ວິ ທ ການທາງເລື ອກຂອງການສືໍ່ ສານເພືໍ່ ອຂ ັ້ ມ ນຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ: 
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍໍ່ , ເທັບສຽງ, ພາສາມື ອາເມຣິ ກາ, ແລະອືໍ່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທັ້ ອງຖິໍ່ ນ) ບໍ່ ອນທ ໍ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ ານ າໃຊັ້ ຮຽກຮັ້ ອງຂ ຜົນປະໂຫຍດ. 
ບຸກຄົນຜ ັ້ ທ ໍ່ ເປັນຄົນຫ ຫນວກ, ມ ການໄດັ້ ຍິ ນລ າບາກ ຫຼື ປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາ USDA 

ຜໍ່ ານບ ລິ ການຖໍ່ າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທ ໍ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນ ັ້ , 
ຂ ັ້ ມ ນຂໍ່ າວສານໂຄງການອາດມ ຢ ໍ່ ໃຫັ້ ໃນພາສາອືໍ່ ນໆ 

 

ເພືໍ່ ອຍືໍ່ ນຄ າຮັ້ ອງທຸກທ ໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສ າເລັດແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນ  
USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດັ້ ທ ໍ່ ເວັບ How to File a 

Complaint, ແລະມ ໃຫັ້ ຢ ໍ່ ໃນທຸກທ ໍ່ ທ າການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖ ງ USDA ແລະຂຽນຂ ັ້ ມ ນ 
ທ ໍ່ ຕັ້ ອງໃສໍ່ ໃນແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນຮວມຢ ໍ່ ໃນຈົດຫມາຍດັ້ ວຍ. ເພືໍ່ ອຂ ເອົ າສ າເນົ າແບບຟອມ, 

ໃຫັ້ ໂທຫາ (866) 632-9992. ຍືໍ່ ນສໍ່ ງແບບຟອມທ ໍ່ ສ າເລັດແລັ້ ວຂອງທໍ່ ານຫຼື ສໍ່ ງຈົດຫມາຍໄປທ ໍ່  USDA 

ໂດຍ: 
 

(1)  ສໍ່ ງທາງໄປສະນ : U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

 

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື   

 

(3)  ທາງອ ເມວ: program.intake@usda.gov 

 

ສະຖາບັນນ ັ້ ແມໍ່ ນເປັນທ ໍ່ ໃຫັ້ ໂອກາດເທົໍ່ າທຽມກັນ. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaintfilingcust.html
http://www.ascr.usda.gov/complaintfilingcust.html
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ຖະແຫຼງການບ ໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດຂອງ USDA (ຕ ໍ່ ) 

 

ແບບຟອມຂຽນຄ າຮັ້ ອງຮໍ່ ວມ (Joint Application Form (HHS)) 

 

ອງການນ ັ້ ແມໍ່ ນຖື ກຫັ້ າມຈາກທຸກໆການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອ ງໃສໍ່ ເຊື ັ້ ອຊາດ, ສ ຜິວ, 

ຊາດກ າເນ ດ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ, ເພດ, ແລະໃນບາງກ ລະນ  ສາດສະຫນາ, 

ຄວາມເຊືໍ່ ອຖື ທາງດັ້ ານການເມື ອງ 
 

ແລະກະຊວງກະສິ ກ າສະຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) 

ກ ແມໍ່ ນຖື ກຫັ້ າມຈາກທຸກໆການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອ ງໃສໍ່ ເຊື ັ້ ອຊາດ, ສ ຜິວ, ຊາດກ າເນ ດ, 

ເພດ, ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສ ງສຸດ, ຄວາມເຊືໍ່ ອຖື ທາງດັ້ ານການເມື ອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກັ້ ແຄັ້ ນຫຼື ການໂຕັ້ ຕອບກໍ່ ຽວກັບ ກິດຈະກ າສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກໍ່ ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກ າດ າເນ ນການ ຫຼື ທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ USDA.  

 

ຜ ັ້ ຄົນພິການທ ໍ່ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ວິ ທ ການທາງເລື ອກຂອງການສືໍ່ ສານເພືໍ່ ອຂ ັ້ ມ ນຂອງໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ: 
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍໍ່ , ເທັບສຽງ, ພາສາມື ອາເມຣິ ກາ, ແລະອືໍ່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທັ້ ອງຖິໍ່ ນ) ບໍ່ ອນທ ໍ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ ານ າໃຊັ້ ຮຽກຮັ້ ອງຂ ຜົນປະໂຫຍດ. 
ບຸກຄົນຜ ັ້ ທ ໍ່ ເປັນຄົນຫ ຫນວກ, ມ ການໄດັ້ ຍິ ນລ າບາກ ຫຼື ປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາ USDA 

ຜໍ່ ານບ ລິ ການຖໍ່ າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທ ໍ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນ ັ້ , 
ຂ ັ້ ມ ນຂໍ່ າວສານໂຄງການອາດມ ຢ ໍ່ ໃຫັ້ ໃນພາສາອືໍ່ ນໆ 

 

ເພືໍ່ ອຍືໍ່ ນຄ າຮັ້ ອງທຸກທ ໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການຈ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສ າເລັດແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນ  
USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດັ້ ທ ໍ່ ເວັບ How to File a 

Complaint, ແລະມ ໃຫັ້ ຢ ໍ່ ໃນທຸກທ ໍ່ ທ າການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖ ງ USDA ແລະຂຽນຂ ັ້ ມ ນ 
ທ ໍ່ ຕັ້ ອງໃສໍ່ ໃນແບບຟອມການຮັ້ ອງຮຽນຮວມຢ ໍ່ ໃນຈົດຫມາຍດັ້ ວຍ. ເພືໍ່ ອຂ ເອົ າສ າເນົ າແບບຟອມ, 

ໃຫັ້ ໂທຫາ (866) 632-9992. ຍືໍ່ ນສໍ່ ງແບບຟອມທ ໍ່ ສ າເລັດແລັ້ ວຂອງທໍ່ ານຫຼື ສໍ່ ງຈົດຫມາຍໄປທ ໍ່  USDA 

ໂດຍ: 
 

(1)  ສໍ່ ງທາງໄປສະນ : U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

 

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື   

 

(3)  ທາງອ ເມວ: program.intake@usda.gov 

 

 

ສ າຫລັບຂ ັ້ ມ ນອືໍ່ ນ ໆ ທ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂັ້ ອງກັບບັນຫາໂຄງການຊໍ່ ວຍເຫຼື ອ ການເສ ມໂພຊະນາການ (Supplemental 

Nutrition Assistance Program ຫຼື  SNAP), ບຸກຄົນນັັ້ ນຄວນຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາ USDA SNAP Hotline 

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.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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ທ ໍ່ ໂທລະສັບ (800) 221-5689 ຊ ໍ່ ງມ ໃຫັ້ ເປັນພາສາສະເປນດັ້ ວຍ ຫຼື ໂທຫາຂ ັ້ ມ ນ State / ເບ ໂທລະສັບ 

(ຄລິ ກລິ ງຄ໌ ສ າລັບເລັກສາຍດໍ່ ວນຂອງແຕໍ່ ລະລັດ); ເບິ ອອນໄລນ໌: SNAP Hotline. 

 
 

ເພືໍ່ ອຍືໍ່ ນຄ າຮັ້ ອງຮຽນເລືໍ່ ອງການເລື ອກປະຕິບັດທ ໍ່ ກໍ່ ຽວກັບການໂຄງການທ ໍ່ ໄດັ້ ຮັບການຊໍ່ ວຍເຫຼື ອທາງດັ້
ານການເງິ ນລັດຖະບານກາງໂດຍຜໍ່ ານພະແນກສຸຂະພາບແລະບ ລິ ການມະນຸດ ສະຫະລັດ (U.S. 

Department of Health and Human Services ຫຼື  HHS), ໃຫັ້ ຂຽນຫາ: ຜ ັ້ ອ ານວຍການ HHS, 

ຫັ້ ອງການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນ, ທ ໍ່  HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ຫຼື ໂທຫາ (202) 619-0403 (ສຽງ) ຫຼື  (800) 537-

7697 (TTY)  

 

ສະຖາບັນນ ັ້ ແມໍ່ ນເປັນທ ໍ່ ໃຫັ້ ໂອກາດເທົໍ່ າທຽມກັນ. 
 
 

http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm

