स्वास्थ्य र जेष्ठ नागर�क सेवा �वभाग �मजौर�
समुदाय र सावर्ज�नक स्वास्थ्य

वुइक (WIC) र पोषण सेवाहरू

अयोग्यता अथवा समािप्तबारे वुइकको (WIC) सूचना

सहभागी या �नवेदकको नाउँ

वुइक प्रािन्तय प�रचयपत्र

कायार्न्वयन �म�त

�नम्नकारण(हरू)ले गदार् उल्ले�खत ब्यािक्त �मजौर� वुइक कायर्क्रममा अयोग्य ठहर�एः
 पोषण जो�खममा छै नन ् ।

 वुइकको �नयमावा�लमा तो�कएको भन्दा बढ� अ।यश्रोतका कारण वुइक सेवा �लन अयोग्य।

 �मजौर�मा नबसेको, काम नगरे को या स्वास्थ्य सेवा न�लएको।

 पण
ु र् रूपले अयोग्य।

 अन्य कारणहरू: --------------------------------------------------------------------------------------।
तपाइँ या तपाइँको बच्चाको �मजौर� वुइक कायर्क्रममा सहभा�गता सम्बन्धमा उिल्लखत फैसला दे �ख असण्टुष्ट हुनुभएमा,
टे लेफोन माफर्त ग�रने �नष्प�क सुनवाइकाला�ग यस नम्वरमा सम्पगर् गन� ८००-३९२-८२०९ या �ल�खतमा यस ठे गानामा
पत्रचार गन� :

WIC Fair Hearing Officer
WIC Program
PO Box 570

Jefferson City, MO

65102-0570

[जानकार�] वुइक सहभा�गको �वप�मा भएको फैसलाको सूचना-पत्र प्राप्त गरे को ६० �दन �भत्रमा नै �नष्प� सुनवाइका
�निम्त अनुरोध गनुर् पदर् छ।

�नकायको नाउँ

�नकायको ठे गाना

अयोग्यता ठहर गन� कमर्चार�को नाउँ र दजार् अयोग्यता ठहर गन� कमर्चार�को स�ह
सहभा�ग, बाबअ
ु ।मा या अ�भभावकको नाउँ



सहभा�ग, बाबअ
ु ।मा या अ�भभावकको स�ह

�म�त
�म�त



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, वैवा�हक अवस्था, पा�रवार�क अवस्था, लैङ्�गक
अनुस्थापन, या ब्यािक्तको सबै अथवा अ।�शंक अ।यश्रोत लोक कल्यणकार� कायर्क्रम भएप�न, या रोजगारमा सरं ��त बशांणोगत सच
ू ना, या यस

�वभागले गद� अ।एको कुनैप�न कृयकलापमा यस �वभागले अ।�थर्क सहयोग पुयार्एका कुनैप�न कायर्क्रममा भेदभाव �नषे�धत गदर् छ। (तर सबै �नषे�धत

अ।धारहरू सबै कायर्क्रमहरू र/अथवा रोजगार कृयाकलापमा लागु हुद�नन ्।) य�द तपाइँलाइ नागर�क अ�धकार कायर्क्रम सम्बिन्धत भेदभावको उजरू �
गन� �वचार भएमा, USDA को भेदभाव उजरू � फारम यस अनलाइन ठे गानामा http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html भनर्
सक्नह
ु ु नेछ, या यस �वभागका कुनैप�न कायर्लयमा, या (८६६)-६३२-९९९२ मा सम्पगर् गर� फारम पाउनकाला�ग अनरु ोध गनर् स�कन्छ।

यस फारममा तो�कएका सबै सूचनाहरू समेटेर पत्रप�न पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाँइका सबै �ववरणहरू पुरा ग�रएको उजरू � पत्र यस ठे गानामा पठाउनेः
U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.

20250-9410, फ्य।क्श गदार्ः (२०२) ६९०-७४४२ या इमेल ठे गाना होः program.intake@usda.gov. ब�हरा, कम सुन्न सक्ने या बोल्न नसक्ने

ब्यिक्तहरूले USDA को फेडरल �रले स�भर्समाः (८००) ८७७-८३३९; या (८००) ८४५-६१३६ (स्पे�नश) मा फोन गन�। USDA समान अवसर दाता

र �नयोक्ता हो। मा�थ जनाए बमोिजम, सबै �नषे�धत अ।धारहरू सबै कायर्क्रमहरू र/अथवा रोजगार कृयाकलापमा लागु हुद�नन ्, “प�हलाका ६ वटा
सरं ��त अ।धारहरूः जा�त, रगँ, रािष्ट्रयताको उद्गम, उमेर, अपाङ्गता र �लङ्ग भने बाल पोषण कायर्क्रमको �नवेदक र प्रापकका ६ वटा सरं ��त
अ।धारहरू हुन ्।
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