Звернення і Справедливий судовий розряд --WIC Program
Якщо ви не задоволені з будь яким рішенням що було прийнято щодо право на
обрання з WIC Програмними бенефітами, поговоріть з WIC працівником в цій клініці чи в іншій. Ви
також можете попросити порозмовляти з WIC Координатором для цього відділу.
Якщо ви ще не задоволені, ви можете подати запит для розгляду від штату WIC Звертаючись по
телефону 800-392-8209, чи можете вислати письмовий запит за адресою:
Nutrition Services & WIC
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102
На протязі 60 днів після того як рішення було прийнято про вашу кваліфікацію, не кваліфікацію,
зняття допомоги чи тимчасової відставки ви мусите подати свій запит. Бенефіти будуть
продовжуватися до того часу як буде прийнято рішення в суді якщо запит був поданий на протязі 15 днів
після прийняття рішення. WIC офіцер котрий буде приймати рішення звяжеться з вами на
протязі 5 робочих днів, і прослуховування буде назначено на протязі 21 робочих днів, після того як
запит був отриманий. Прослуховування буде назначено в час і місце по графіку, але може бути змінено
якщо ви чи ваш представник зробите запит на зміну часу і місця проведення. Цей запит повинен бути
зроблений через WIC Fair Hearing Officer. The WIC Fair Hearing Officer вишле вам і місцевому WIC
Координатору щодо рішення в вашій справі на до 45 днів з дня вашого запиту.
Ви маєте право щоб вам допомагали чи представляли будь хто кого ви оберете, навіть адвокат. Ви, ваш
представник чи ваш адвокат можете отримати детально копію WIC Fair Hearing Rules and Regulations від
штату WIC Директорів по адресу поданому зверху.
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Американський Департмент з Аграрної культури забороняє дискримінацію проти їх клієнтів, працівників
і представників на роботу на основі раси, кольору шкіри, національного походження , віку, інвалідства,
статі, генетична ідентичність, ралігіі і де є можливим політичні погляди, статус одруження, статус по
сім'ї і сексуальної орієнтації нотації, і також всі частини іддинтифікаціі персонального доходу котре є
отриманий від будь якої іншої публічної програми, чи захищеної інформації про працевлаштування чи
іншої програми котра є спонсорована Депарментом. (Не всі заборонені бази будуть впливати на всі
програми і працевлаштувальні діяльності. ) Якщо ви хочете подати скаргу про дискримінацію в
Громадьські Права програму (Civil Rights program ) , заповнить ЮСДА програму Дискримінаційна
Скарга Форма (USDA Program Discrimination Complaint Form), котру можна знайти по адресі
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-ComplaintForm-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf чи в офісі ЮСДА, чи зателефонуйте за
телефоном (866) 632-9992 щоб подати запит на форму. Ви можете також написати листа щоб
поскаржитися на всю інформацію котру потрібно подавати в цій формі. Висилайте вашу заповнену форму
чи лист до нас по адресу U. S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication,
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, по факсу (202) 690-7442 чи електронною
поштою на адресprogram.intake@usda.gov. Громадяни з слуховими і розмовними вадами можете
зв'язатися з USDA the Federal Relay Service по телефону (800) 877-8339; чи (800) 845 6136 (Іспанська). USDA є роботодавець котрий створює повноцінні можливості/позитивні дії.
Інші форми цієї публікації для інваліда можна знайти зв'язавшися з Міссурі Департамент охорони здоров'я
та людей по справaм похилого віку за телефоном 573-751-6204DHSS- є роботодавець котрий створює
повноцінні можливості/позитивні дії.
Послуги, що надаються на основі законy. Інші форми цієї публікації для інваліда можна знайти
зв'язавшися з Міссурі Департамент охорони здоров'я та людей по справaм похилого віку за телефоном
573-751-6204. Громадяни з слуховими і розмовними вадами телефонуйте 711.
USDA є рівноправним постачальником можливостей і роботодавцем Так як було сказаного вище, всі бази
котрі є захищеними не впливають на цю програму, " перші шість основних баз закону раси, кольору
шкіри, національного походження , віку, інвалідства, та статі, і також розділяють шість захищених баз для
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подавачів і отримувачів Дитячої програми Харчування.

