وزارة الصحة وخدمات المسنين بوالية ميزوري
قسم المجتمع والصحة العامة
خدمات  WICوالتغذية

إخطار بعدم األهلية أو اإلنهاء لبرنامج WIC
اسم المشارك أو المتقدم

بطاقة هوية الوالية لبرنامج WIC

تاريخ بدء الصالحية

الشخص الوارد اسمه أعاله غير مؤهل لاللتحاق ببرنامج  WICالخاص بوالية ميزوري لألسباب التالية:
] [ ليس معرضًا لخطر نقص التغذية
ً
مؤهال للحصول على الخدمات حتى مع ضم دخله مع شخص أخر.
] [ يتعدى شروط الدخل الخاصة ببرنامج  WICوليس
] [ ال يعيش أو يعمل أو يحصل على خدمات صحية في والية ميزوري.
ً
مؤهال حسب الفئة.
] [ ليس
] [ أخرى_______________________________________________________________ :

إذا لم تكن راضيًا عن القرار الوارد أعاله والذي تم التوصل إليه بشأن اشتراكك أنت أو طفلك في برنامج  WICبوالية ميزوري ،فيمكنك
المطالبة بجلسة استماع منصفة عبر الهاتف باالتصال بمسئول جلسة االستماع المنصفة على الرقم  800-392-8209أو بالمراسلة على
التالي:
WIC Fair Hearing Officer
WIC Program
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570
[مالحظة] يجب استالم طلبات جلسة االستماع خالل  60يوم من تاريخ إرسال أو استالم المشارك إلخطار اإلجراء السلبي.
اسم الجهة

االسم والمسمى الوظيفي للمسئول المحدد لغير األهلية

عنوان الجهة

توقيع المسئول المُحدد لغير األهلية

التاريخ


اسم المشارك ،أو الوالد ،أو الوصي

توقيع المشارك ،أو الوالد ،أو الوصي

التاريخ


تحظر وزارة الزراعة األمريكية التمييز بين عمالئها ،والعاملين لديها ،والمتقدمين للعمل على أساس العِرق ،أو اللون ،أو األصل ،أو السن ،أو اإلعاقة ،أو الجنس ،أو النوع،
أو الدين ،أو المعاملة ،وأينما ينطبق ،على أساس االنتماءات السياسية ،أو الحالة الزوجية ،أو الوضع العائلي أو األبوي ،أو االتجاهات المتعلقة بالجنس ،أو أن كل أو جزء
من دخل الشخص يأتي من برنامج الخدمة االجتماعية ،أو المعلومات الوراثية السرية المتعلقة بالعمل أو أي برنامج أو نشاط تجريه أو تموله الوزارة( .لن تنطبق جميع
األسس المحظورة في جميع البرامج و/أو األنشطة المتعلقة بالعمل).

إذا كنت ترغب في رفع شكوى حقوق مدنية ضد البرنامج بشأن التمييز ،فيرجى إكمال نموذج شكوى التمييز الخاص ببرنامج  ،USDAالمتوفر على الرابط
 http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlأو في أي مكتب  ،USDAأو االتصال بالرقم  )866( 632-9992لطلب النموذج.
كما يمكنك كتابة رسالة تتضمن كافة المعلومات المطلوبة في النموذج .قم بإرسال نموذج الشكوى الكامل أو الرسالة بالبريد على العنوان التالي:
U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W.,
 ،Washington, D.C. 20250-9410أو بالفاكس على الرقم  ،)202( 690-7442أو بالبريد اإللكتروني على العنوان
 .program.intake@usda.govيمكن لألفراد الصم أو الذين لديهم صعوبة في السمع أو لديهم إعاقة في المخاطبة االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل
خدمة التواصل الفيدرالية ( )Federal Relay Serviceعلى الرقم  )800( 877-8339أو ( )800( 845-6136للغة اإلسبانية).
وزارة الزراعة األمريكية هي جهة موظِ فة تقدم فرص عمل متساوية/تخضع للتمييز اإليجابي .كما ورد أعاله ،ال تنطبق كافة األسس المحمية على جميع البرامج ،و"األسس
المحمية الستة األولى التي تتمثل في العِرق ،واللون ،واألصل ،والسن ،واإلعاقة ،والجنس هي األسس المحمية الستة للمتقدمين للبرنامج والمستفيدين من برامج تغذية
األطفال.
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