अ�पल र �नष्प� सुनवाइ—वइ
ु क (WIC) --- कायर्क्रम

वइ
े ा, वइ
ु क (WIC) कायर्क्रमका योग्यताकाबारे मा ग�रएको कुनैप�न �नणर्यमा तपाइलाइ �चत्त नबझ
ु म
ु कका

कमर्चार�सगँ सम्बन्धत िक्ल�नकमा या ठाउँ मा कुरा गनर् सक्नुहुनेछ। तपाइँले त्यस �ेत्रका वुइक समन्वयकतार्सगँ
भेट्नकाला�ग अनुरोधप�न गनर् सक्नुहुनेछ।
त्यसप�छप�न तपाइँलाइ �चत्त नपरे मा प्रािन्तय वुइक कायर्क्रममा �नष्प� सुनवाइकाला�ग

८००-३९२-८२०९ मा सम्पगर् गन�, या �नष्प� सुनवाइकाला�ग �ल�खत �नवेदन �नम्न ठे गानामा पठाउनेः
Nutrition Services &
WIC PO Box 570

Jefferson City, MO 65102

तपाइँलाइ वइ
ु क कायर्क्रमकाला�ग योग्य, अयोग्य, खा�रज या �नलम्वन ग�रएका �नणर्यका �वरूध्दमा ६० �दन

�भत्रमा सु नवाइकाला�ग अनरु ोध गनर् सक्नह
े । य�द १५ �दन �भत्रमा �नवेदन प्राप्त भएमा, तपाइँले पाउँदै
ु न
ु छ
गरेको स�ु वधा अक� सु नवाइको �नणर्य नहुनज्यलसम्म पाउनु हुनछ
े ।

�नवेदन पाएको ५ �दन�भत्रमा वइ
ु का �नष्प� सन
ु वाइ अ�धकृतले �नवेदन पाएको जानकार� गराउनेछन ् र सन
ु वाइका

ला�ग �नवेदन पाएको २१ �दन�भत्रमा �म�त र समायता�लका �मलाइनेछ। तपाँइ या तपाँइका प्र�त�न�धले सुनवाइको

�निश्चत समाय र स्थान बारे मा अनरु ोध नगरको अवस्थामा, हामीवाट तो�कएको समायाता�लका वमोिजम सुनवाइ

हुनेछ। �नष्प� सन
ु वाइ अ�धकृ त म ाफतर् �निश्चत समाय र स्थान छनोट बारे मा अनरु ोध गनुर् पदर्छ। तपाँइको मद्द
ु ाको
फस
ै ला
े �नष्प� सन
ु क संयोजकलाइ
ु वाइ अ�धकृ त म ाफतर् �नवेदन गरेको ४५ �दन�भत्रमा तपाइँ र त्यहाँको स्था�नय वइ

पठाइनेछ। तपाइँलाइ वक�लले या तपाइँले रोजेको ब्यिक्तले सहयोग गनुर् तपाइँको अ�धकार हो। वइ
ु कको प्रािन्तय
�नद� शनालयबाट �नष्प� सन
ु वाइको �वष्तत
ृ �नयम र �नयमावा�ल बारे जानकार� पत्र मा�थ उल्ल�खत ठेगानाबाट

अ।उनेछ।

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
समयुक्त राज्य अमेर�काको कृ�ष �वभागले (USDA) उस्का ग्राहक, कमर्चार�, र रोजगारकाला�ग अ।वेदकहरूलाइ जा�त,

रगँ, रािष्ट्रयताको उद्गम, उमेर, अपाङ्गता,�लङ्ग, �लङ्ग प�हचान, धमर्, प्र�तशोध,र जाहँ लागु हुन्छ, राजनै�तक अ।स्था,
ं अ।यश्रोत लोक
वैवा�हक अवस्था, पा�रवार�क अवस्था, लैङ्�गक अनुस्थापन, या ब्यािक्तको सबै अथवा अ।�श क
कल्यणकार� कायर्क्रम भएप�न, या रोजगारमा सरं��त बशांणोगत सूचना, या यस �वभागले गद� अ।एको कुनैप�न

कृयकलापमा यस �वभागले अ।�थर्क सहयोग पुयार्एका कुनैप�न कायर्क्रममा भेदभाव �नषे�धत गदर्छ। (तर सबै �नषे�धत

अ।धारहरू सबै कायर्क्रमहरू र/अथवा रोजगार कृ याकलापमा लागु हुद�नन ।् )
य�द तपाइँलाइ नागर�क अ�धकार कायकर्रम
् सिम्बन् धत भेदभावको उजूर� गन� �वचार भएमा, USDA को भेदभाव उजूर�
फारम यस अनलाइन ठेगानामा https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-

Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf भनर् सक्नुहन
ु ेछ, या यस �वभागका कुनैप�न कायलर्यमा, या
(८६६)-६३२-९९९२ मा सम् पगर् गर� फारम पाउनकाला�ग अनुरोध गनर् स�कन् छ।

यस फारममा तो�कएका सबै सूचनाहरू समेटेर पतर्प�न पठाउन सक्नुहन
ु ेछ। तपाँइका सबै �ववरणहरू पुरा ग�रएको उजूर�
पतर् यस ठेगानामा पठाउनेः U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, फ् य।क् श गदार्ः (२०२) ६९०-७४४२ या इमेल
ठेगाना होः program.intake@usda.gov. ब�हरा, कम सुन् न सक् ने या बोल् न नसक् ने िब्यक् तहरूले USDA को फडरल
े
�रले स�भसर्माः (८००) ८७७-८३३९; या (८००) ८४५-६१३६ (स्पे�नश) मा फोन गन�। USDA समान अवसर दाता र

�नयोक् ता हो। मा�थ जनाए बमोिजम, सबै �नषे�धत अ।धारहरू सबै कायकर्रम
् हरू र/अथवा रोजगार कृ याकलापमा लागु
हुद�नन ्, “प�हलाका ६ वटा सरं��त अ।धारहरूः जा�त, रगँ, रािष् टर्यताको उद्गम, उमेर, अपा ् गता र �ल ् ग भने बाल

पोषण कायकर्रम
् को �नवेदक र पर्ापकका ६ वटा सरं��त अ।धारहरू हुन ।्
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