كب اًبحرم
ِ
جمانرب يف WIC
ناغيشيم ةيالوب

جمانرب وه ام WIC؟
نإ  WICروطتالو ومنال تارتف نم ةمهم ةرتف لالخ الفطألاو عضرالو ءاسنال دعاسُي ةيذغت جمانرب
جمانرب رفوي  WICىإل ةالحألاو ةيعيبطال ةعاضرال معدو و مسجلل ةديفمال ةيئاذغال ةمعطألا
مهتيهافرو نئابزال ةحص معدو نيسحتل ىرخألا ةيعمتجمال جماربال.
Ü

Ü

ةيع يبطال ةعاضرال لعجو لمحال تارتف ءانثأ ةديج ةحصب عتمتلل ةيفيقثتال داومالو معدال ءاسنال ىقلتت

Ü

ةديج ةيادب.
Ü

مهتياعرو راغصال الفطألاو عضرال ةيذغت ةيفيك ةياعرال ومدقمو لهألا ملعتي.

جمانرب نم هعقوتت يذال ام WI C؟
يئاذغال ييثتلال
مدقُي ِِ WICكعم نواعتيس .مهتياعرو يحص لكشب ِكتلئاع ةيذغت يف ِكدعاسيل ةروشمالو حئاصنال
يئاذغال فيقثتال داوم مدقن امك ِ .كترسأ تاجايتحا ةيبلتل نيلجسمال ةيذغتال ويئاصخأو ةيذغتال وراشتسم

عقوم ىلع تنرتنإلا ربع .www.wichealth.org
ةيعيبطال ةعاضرلل ييثتلال و ععلا
جمانرب رفوي  WICيئاصخأو نارقألا يراشتسم لالخ نم ةيعيبطال ةعاضرلل معدالو ةيفيقثتال داومال
جمانربل نكمي امك .تاهمألا تاعومجمو صصحالو ةعاضرال  WICمادختسا ةقيرط يف ِكتدعاسم
لمعال ىال ةدوعال دنع يدثال ةخضم.
لالاحإلا
جمانرب كدعاسُي  WICةيعمتجم جمارب ىإل تالاحإلا رفويو تاميعطتالو ةيحصال ةياعرال داجيأ يف
ىرخأ.

جعانربل ةيئاذغال ةععطألا WIC
جمانرب ِكل رفوي  WICةيحصال ةيئاذغال ةمعطألل عفانم.
ةلعاععال يف ةا واسعال
جمانرب لعاعي  WICلصألا وأ رمعال وأ نولال وأ قرعال نع رظنال ضغب ةقيرطال سفنب نئابزال ةفاك
سنجال وأ ةقاعإلا و يموقال.
ياصنإب ةلعاععال
جمانرب لمع مقاط عم يقفتت مل اذإ عامتسا ةسلج دقع بلط ِكنكمي  WICجمانربل ِكتيلهأ نأشب .WIC
ةعجرلال لاعلخ
جمانربل نكمي ،بلطال ىلع ًءانب  WICةمجرتال تامدخ ريفوت.
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جمانربل لهؤمال نم WIC؟
*

جمانرب يف ءاقبال كنكمي .اًرخؤم ًالفط نبجنأ يتالال وأ اًيعيبط نعضري يتالال وأ لماوحال ءاسنال WIC

اًيعيبط يعضرت مل اذإ رهشأ ةتس ءاقبال وأ اًيعيبط يعضرت ِتنك اذإ كلفط دالو دعب ةدحاو ةنسل.
دحاو ماع رمع ىإل ةدالوال موي نم عضرال.
سماخال مهداليم ديع ىإل دحاو ماع رمع نم الفطألا.
لخدلل ةبولطمال طورشال اوفوتسيو ناغيشيم ةيالو يف نئابزال شيعي نأ بجي.
ةداهش ديدجت ىإل نيجاتحتس  WICءاضتقالا بسح ،اًيونس.

*

*

*

*

جمانرب عم ِكدعوم يف ثدحي اذام WIC؟
جمانرب ققحتيس  WICال مأ ِكلفط وأ/و ِتنأ ةلهؤم تنك اذإ ام ةفرعمل.
يلي ام راضحإ ىإل نيجاتحتس ِكنأ ينعي:
*

ةيوه تابثإ

*

نكسال تابثإ

*

جمانرب ةقاطب( لخدلل تابثإ  Medicaidيبيرضال جذومنال وأ بتارال كيش بوعك وأ )W-2

*

مدال يف ديدحال ىوتسمو لوطالو نزوال سايق متيس( ِكلفط وأ/و ِتنأ)

نك اذإ çةلهؤم:
*

*

*

ِكترسألو ِكل ةيحصال ةمعطألا لوانتو ةميلسال ةيذغتال صوصخب يحص فرتحم ىإل نيبهذتس.
دئاوفلل ينورتكلإلا ليوحتال ةقاطب نيملتستس ( )EBTنم ةدمتعمال ةيئاذغال تاجتنمال ءارشل
جمانرب .WIC
ةمعطألا يقلت ةلصاومل رهشأ ةثالث لك تنرتنإلا ربع وأ يصخشال روضحالب اًدعوم نيبترتس
جمانرب نم ةيفيقثتال داومالو ةيئاذغال .WIC
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جمانرب يف هنيملعتتس يذال ام  WIC؟ةيذغتال نع
ءاسنال
Ü

ًِ كلفطل كباجنأ دعبو لمحال ةرتف ءانثأ يحصال ماعطال لوانت ةيفيك

Ü

اًمهم اًرمأ هرابتعا ببسو ةيعيبطال ةعاضرال ةيفيك

عضرا
عيضرال ِكلفط ماعطإ ةيفيك

Ü

Ü

ةميلسال ةيذغتال عم ةديج ةحصب عيضرال ِكلفط ىلع ظافحال ةيفيك
ةعاضرال ةجاجز نم جتانال نانسألا سوست نم ةياقولل كلفط نانسأ ةيامح ةيفيك

Ü

ايطألا
كلفط ماعطإ ةيفيك
يندبال طاشنال ةسراممو ةميلسال ةيذغتال عم ةديج ةحصب كلفط ىلع ظافحال ةيفيك

Ü

Ü

لارلخعال و ل وحكال ل وانل و نيخللال
يذؤي نأ نكمي .مهتايح يف تاقوألا عيمج يف دارفألا ىلع تاردخمال يطاعت رثؤي نأ نكمي
ةرسألا دارفأ ةفاك ىلع رثؤيو ِكلفط تاردخمال يطاعتو لوحكال لوانتو نيخدتال.
لعحال ءانتأ
عابت يتال ةيودألا نم هريغ مادختسا وأ لوحكال لوانتو نيخدتلل نكمي ً،الماح ينوكت امدنع
يتال ةيودألاو ةيبطال تافصوال مادختسال نكمي امك .كنينج وأ ِتنأ كيذؤت نأ ةيبط ةفصو نودب
يتال ةيودألا اذه نمضتي ِ .كلفط رضت نأ حيحص ريغ وحن ىلع ةيبط ةفصو نودب فرصت
نيربسألا لثم ةيبط ةفصو نودب فرصت يتال ةيودألاو ًالماح يحبصت نأ لبق ِكبيبط اهفصو
هذه نم ضعبل نكمي .ةيودأ يأ لوانت لبق ِكبيبط ىإل عوجرال ىجرُي .العسال/دربال جالعو
ِكلفطلو ِكل ةايحال ىدم مودي نأ لكاشمال.
لفطال باجنإ لعب
بحال ىلع لوصحلل كيلع كلفط دمتعي .ةيودألا لوانت نع ةديعب ءاقبال ىجرُي ،كلفط ةدالو دعب
وأ ةيبط ةفصو نودب فرصت يتال ةيودألا وأ لوحكال لوانت وأ نيخدتال رثؤي نأ نكمت .ةياعرالو
ا ًضيأ نيدالوال تاراهم ىلع مهمادختسا ةءاسإ وأ ةيبط ةفصوب ةررقمال ةيودألا لوانت.
؟ةلعاسعل جالحت له
جمانرب بتكم يف صخش يأ ىإل ثدحتال ىجرُي  WICةياعرال يف رخآ لماع وأ بيبط وأ
وأ لوحكال لوانت وأ نيخدتال نع عالقإلل ةدعاسم ىإل تجتحا اذإ ةيعامتجالا ةمدخال وأ ةيحصال
ةدعاسمال يقلتل هيإل نيبهذت يذال ناكمال نوفرعيس .ىرخألا تاردخمال يطاعت.
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يالثمال ماعطال – ةيعيبطال ةعاضرال
ةيعيبطال ةعاضرال

ام لك وهو ! ِكلفطل ا ًصيصخ ِكبيلح عنصُي

ةدمل ِكلفط هجاتحينإ .ىلوألا تسال رهشألا

ِِكلفط ربك املك ِ .كلفط لقع ةيمنتل مهم رمأ
ةيئاجفال عضرال ةافوو ضارمألاو ىودعال.

ط ةياقو يف
بيلحال رّيغت املك ،دعاسي .هتاجايتحا بسانيل
ثاحبألا ترهظأو مه اًيعيبط اوعضري م ل نيذال الفطألا نأ

نم ِكلف
كألاj

ضارمألاب ةباصإلل ةضرع.
تاهمألل ةمهم ةيعيبطال ةعاضرال نأ امك!

ةعاضرال كدعاسُتنزوال نادقف ىلع ةيعيبطال

قنعو يدثال ناطرس ضارمأب ِكتباصإ رطخ ليلقتو ِكماظعبائتكألاو ضيبمالو محرال

5

ىلع ظافحالو
ةدالوال دعب.

ةحص

مادختساب اهيلع لوصحال يننكمي يتال ةمعطألا ام
جمانربل ةصصخمال ةقاطبال  WIC؟ناغيشيم ةيالوب

ينادوسال لوفال ةدبز
لوفال وأ ةفاجالو ةبلعمال ايلوصافالو

ضيبالو ةنبجالو بيلحال

لماكال حمقال نم ةدعُمال ةنوركمال
يدابزال
لوف تابورشم
ايوصال

بلعمال كمسال
ريصعال

عضرال ةمعطأ:
موحلالو تاورضخالو هكاوفال
عضرلل اليريسال بوبح

ةجزاطال تاورضخال

اليريسالبوبح

ةمعانال ةرذال رئاطف
ةلماكال حمقال ةبحو

نافوشالو ينبال زرألاو كعكالو ةلماكال بوبحال/لماكال حمقال زبخ
ةجزاطال هكاوفال

6

جمانرب عقوتي  WICيلي ام ِكنم:
ليعا وعالب عازللالا
ةدايعب الصتالا ىجرُي  WICاًدعوم ديدحت ةداعإ ىإل ةجاحب ِتنك اذإ.
ةعاعال بالآلا
جمانرب لمع مقاط ةلماعم ىجرُي  WICةقابلو مارتحاب رجتمالو.
ةناعألا
جمانرب يف ةكراشمال ِكنكمي  WICيفظومل اًمئاد ةقيقدال تامولعمال ريفوت ىجرُي .طقف ةدحاو ةدايع يف
جمانرب لمع  .WICيرطضت وأ جمانربال نم ِكلصف متي دقف ،ةحيحص ريغ ةمدقمال تامولعمال تناك اذإ
ةينوناقال مهتال ههجاوم وأ اهيقلتت ال نأ ضرتفمال ةيئاذغال داومال لباقم الومألا ةداعإ ىإل.
جعانربل ةصصخعالةقاطبال عالخلسا ىجرُي  WICةيال وب øحيحص  وحن ىلع ناغيش
يلي ام كلذ ينعي:
Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

جمانربل ةدمتعمال رجاتمال يف قوستال .WIC
ِِكب ةصاخال قوستال ةمئاق يف ةجردمال ةمعطألا الإ يرتشت ال.
جمانربل ةصصخمال ةقاطبال يمدختسا  WICقوستال ةمئاق يف ةج ردمال خيراوتال نيب.
جمانرب ةمعطأ يعجرت ال  WICجمانربل ةصصخمال ةقاطبال عيب وأ ةيدقن الومأ ىلع لوصحلل WIC
جمانرب ةمعطأ عيب وأ .WIC
جمانربل ةصصخمال ةقاطبال ةمالس ىلع يظفاح  .WICجمانربل ةصصخمال ةقاطبال تدقف اذإ WIC
مقر ىلع ءالمعل ا ةمدخب الصتالا ىجرُي ،تقرس وأ . 1-888-678-8914

عفانم يقلت ةلصاوم لجأ نم ،يركذت
جمانرب WICعيمج المكإ ِكيلع بجي ،
ةبولطمال ِكتارايز.

ج

م

ا

ن

ر

ب

ل

ة

ص

ص

خ

م

ال

ال و م أل ا ل ث م ي ه ف .
.WIC

ة

ق

ا

ط

ب

ال

ة

م

ال

س
ي

ظ

ى

ل

ع

ف

ا

ح

7

جمانربل ةصصخمال ةقاطبال مادختس ا يننكمي فيك WIC
؟ةالقبال رجتم يف ناغيشيم ةيالول

عيقوتال
مسالاب

فرحأب مسالا
ةحضاو

8

1

يمدختسا جمانربل قوستال ةمئاق  WICدنع
ناغيشيم .دوجومال مسقال ىإل عوجرال ىجرُي

؟يب "
ة ص ا خ ال

2
3

ةمئاق مادختساب

ةقاطبالبقوستال

جمانربل ةصصخمال  WICةيالول

ةحفص يف  11ة م ع ط أل ا د ئ ا و ف
"ديصر فرعأس فيك

لوصحال قرطل جمانربب ةصاخال ةمعطألا ديصر ىلع  WICيالحال.

ِWICكنكمي ،
ةيالحال قوستال جمانربل  WICجمانربل يئاذغال ليلدالو
ِ

ىإل باهذال

ةيئاذغال داومال جمانربل  WICاهئارش نيبغرت يتال.
ديدحتو رجتمال
جمانربل  WICةيئاذغال داومال نع
ةدمتعمال ةيئاذغال داومال لصف ديفمال نم نوكي نأ نكمي

ىرخألا

باسحال عفد دنع.
جمانربل  WICناغيشيم ةيالول.

4

ىجري ب ريشاكال رابخإiةصصخمال ةقاطبال مدختست ك

5

ررمتس عيبال طاقن زاهج ىلع ةقاطبال ريشاكال وأ تنأ (( )POSوأ

6

ىجرُي ماقرأ  4نم نوكمال يص خشال فيرعتال مقر الخدإ.

7

ىجرُي وأ عنصمال نم مصخلل مئاسق يأ ريشاكال ءاطعإ

ةقاطبال ئراق).

رجتمال.

جمانرب ةمعطأل ةدمتعمال فانصألا دحأ هنأ نم دكأتلل فنص لك ريشاكال حسميس  WICهنأو

8
مويال كلذ.

9
10
11

لخديس ريشاكال

ةيئاذغال فانصألا عيم ج يالمجإو مصخال مئاسق غالبم

ناك اذإ يالمجإ

ةيدقنال ةميقال نم ربكأ تاورضخالو ةهكافال تايرتشم

جمانربل .WIC
ِِكنكمي ِكل ةحومسمال

قرفال عفد.
اًينورتكإل دئاوفال ليوحتب ًالاصيإ ريشاكال ِكيطعيس ( )EBTجمانربب ص اخال  .WICنم يدكأت
رجتمال ةرداغم دنع الصيإلاو ةقاطبال ىلع ِكلوصح.

ج م ا ن ر ب ل  W I Cم ه ل ي د ب ت و أ ع ض ر ال ء ا ذ غ ة ف ص و و
ة ي ئ ا ذ غ ال ف ا ن ص أل ا ع ا ج ر إ ن ك م ي ال  ،ي ر ك ذ ت
ى ر خ أل ا ت ا ج ت ن م ال ن م م ه ر ي غ و أ ال و م أل ا ل ب ا ق م .
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جمانربل قوستال ةمئاق يف دوجوم  WICيف اهئارش متي نأ نكمي ةيئاذغال فانصألا هذه نأو

جمانرب نم دحاو ماع WIC
جمانرب لمع ةقيرطل يئرم حرش ىلع لوصحلل هاندأ ينايبال مسرال ىإل عوجرال ىجرُي  WICرمتسا اذإ
ةلماك ةنسل تازايتمأىلع لوصحلل جمانربال يف صخش.

ةﻮﻄﺨلا 1
ﻤﺘعاا ﺔلباثعi
• ةلاﯿع يي ىﺮﺠل WIC
• ﺔﯿلﻫﻷا ﺪيﺪﺤل
• ﺮﺒﺘﺨﻤلا ةرايز
• ﻞﺠﺴع ﺔيﺬﻐل يئاﺼخأ/ﺔيﺬﻐل راﺸﺘﺴع ﻞباق
• عياﻨﻤلا ﻦع ﺮﻬﺷأ ﺔتالت راﺪصإ

ةﻮﻄﺨلا 2
ﺔﯿعﻮﺘلا
ﺔﯿئاﺬﻐلا
• ةلاﯿع يي يﺮﺠل WIC
ﺖنﺮﺘنﻹا ﺮﺒع  وأ
• عياﻨﻤلا ﻦع ﺮﻬﺷأ ﺔتالت راﺪصإ

ءالﻤعلا ﻞﺼﺤي
ﺔيﺬﻐﺘلا لاراﺸﺘسا ﻰلع

عبرأ
ماعلا ي ي لاﺮع

ةﻮﻄﺨلا 4
ﺔﯿئاﺬﻐلا ﺔﯿعﻮﺘلا
• ةلاﯿع يي يﺮﺠل WIC
ﺖنﺮﺘنﻹا ﺮﺒع  وأ
• عياﻨﻤلا ﻦع ﺮﻬﺷأ ﺔتالت راﺪصإ

ةﻮﻄﺨلا 3
ﻞفﻄلا/عﯿضﺮلا ﻢﯿﯿثل
• ةلاﯿع يي ىﺮﺠل WIC
• ﺮﺒﺘﺨﻤلارايز
• ﻞﺠﺴع ﺔيﺬﻐل يئاﺼخأ/ﺔيﺬﻐل راﺸﺘﺴع ﻞباق
• عياﻨﻤلا ﻦع ﺮﻬﺷأ ﺔتالت راﺪصإ

؟كنكس نم ِتلقتنا اذإ ثدحي اذام
ةدايع لمع يفظومب الصتالا ِكيلع بجي ِِ WICكنكمي .ناونعال رييغت وأ ِكنكس نم القتنالل تططخ اذإ
جمانربب الصتالا  WICجمانربل رقم برقأ داجيإل .اًروف ةديدجال ِكتقطنم يف ، WICناغيشيم ةيالو يف
مقر ىلع الصتالا كنكمي .211
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؟) (8914-678-888-1ءالمعال ةمدخب لصتا ىتم
Ü

Ü

ةقاطبال دقفب ِكملع تقو اًمئاد الصتالا ىجرُي .اهتقرس وأ ةقاطبال دقف دنع الصتالا ِكنكمي.
لمعت ال تحبصأ وأ ةقاطبال تفِلُت اذإ الصتالا ِكنكمي.

جمانربل يئاذغال ديصرال ةفرعم ىإل تجتحا اذإ الصتالا ِكنكمي  WICوأ قوستلل ةمئاق ِكيدل سيل

https://www.connectebt.com/ebtcard/miwic/index.jsp

Ü

عقوم ةرايز نم ينكمتت ال وأ ريخألا رجتمال الصيإ ةفرعم
Ü

Ü

يص خشال فيرعتال مقر تيسن اذإ الصتالا ِكنكمي ( )PINهرييغت يف يتبغر اذإ وأ.
ةقاطبال مادختساب ةدعاسم ىإل تجتحا وأ تاراسفتسا ِكيدل ِتناك اذإ الصتالا ِكنكمي.

؟ةيئاذغال دئاوفال ديصر فرعأس فيك
جمانربل يئاذغال ديصرال ىلع لوصحال كنكمي  WICيلي ام لالخ نم:
ريخألا رجتمال الصيإ ةعجارم.
Ü

Ü

Ü

رجتمال يف ديصرال نع مالعتسالا ةدحو مادختساب.

عقومال ةرايز https://www.connectebt.com/ebtcard/miwic/index.jsp
مقر ىلع ءالمعال ةمدخب الصتالا . 1-888-678-8914

Ü

؟يصخشال فيرعتال مقر تيسن ول ثدحي اذام
مقر ىلع ءالمعال ةمدخب الصتالا ىجرُي ،يصخش ال فيرع تال مقر تيسن اذإ 1-888-678-8914
رايتخا ِكيلع نيعتي .ديدج يصخش فيرعت مقر رايتخال jعب jبعصي نكل ،مهركذت ِكيلع لهسي ماق
مهتفرعم ِكريغ صخش يأ ىلع.

؟ئطاخ يصخش فيرعت مقر تلخدأ ول ثدحي اذام
مقر ىلع الصتالا ىجرُي ،يصخشال فيرعتال مقر ركذت يف ةلكشم ِكتهجاو اذإ 1-888-678-8914
ىرخأ صرف ثالث كيدلف ،ئطاخ يصخش فيرعت مقر تلخدأ اذإ .ديدج يصخش فيرعت مقر رايتخال
نلف ،ةعبارال ةلواحمال يف حيحصال يصخشال فيرعتال مقر الخدإ متي مل اذإ .حيحصال مقرال الخدإل
يقرشال يسايقال تيقوتلل اًقفو يالتال مويال نم ا ًحابص  12:01ةعاسال ىتح ةقاطبال مادختسا نم ينكمتت.

؟ةيئاذغال ةمعطألا رجتمال ىدل نكي مل ول اذام
جمانرب يف ةلجؤم تاكيش ميدقتب نيالقبلل حمسي ال  .WICةيئاذغال ةمعطألا نم اًمئاد ةالقبال رجتم ىلخ اذإ
جمانربب ةصاخال قوستال ةمئاق يف ةجردمال WICكيدل تالز ام اذإ .رجتمال ريدم عم ثدحتال ىجرُي ،
جمانربل ةيلحمال ةدايعال ىلع الصتالا كنكمي كوكش  WICجمانرب بتكمب الصتالا وأ  WICةيالوالب
مقر ىلع . 1-800-942-1636

.

ةدايعب الصتالا ىجرُي  WICةيالتال تالاحال يف:
ةدعاسم ىلع لوصحال يف يتبغر وأ ةيعيبطال ةعاضرال وأ ةيذغتال نع تاراسفتسا ِكيدل تناك اذإ
ةيعيبطال ةعاضرال يف.
Ü

Ü

Ü

يالتال دعومال ىلع ظافحال نم ينكمتت مل اذإ.
ِكفتاه مقر وأ ِكناونع وأ ِكمسا ريغت اذإ.
ةصصخمال ةقاطبال صوصخب ةدعاسم ىلع لوصحال ىإل يجاتحت وأ تاراسفتسا ِكيدل تناك اذإ
جمانربل .WIC
انل ةعﻬم كالعفأ ل ولر.فواخمو تاقيلعت ِكيدل تناك اذإ.
Ü

Ü

 W I Cل ض ف أ ن ا ك  ،ت ع ر س أ ا م ل ك  ً .ال م ا ح ِ ك ن أ ِ ك ت ف ر ع م د ر ج م ب
ج م ا ن ر ب ب ال ص ت ال ا ِ ك ن ك م ي
ِِ ك ل ف ط ل و ِ ك ل !

جيأ iجمانرب ةدايع :WIC
جمانربل ةدايع برقأ داجيأل  WICعقومال ةرايز كنكمي ،ناغيشيم يف www.michigan.gov/WIC
جمانربل ةيلحمال تالاكوال ىلع رقنال ىجرُي  WICمقرب الصتالا وأ .211

.

جمانربب ريوزتال لوح ةلئسأ :WIC

جمانرب شغي ًاليمع وأ اًرجتم نأ يتملع اذإ ، WICهمادختسا ءيسي وأ

مقر ىلع الصتالا ىجرُي )-CALL-WIC (1-800-225-5942ينورتكإل ديرب السرإ وأ 800-1
ىإل wicfraudinvestigations@michigan.gov
.

جمانربل ةصصخمال ةقاطبلل ءالمعال ةمدخ :WIC
1-888-678-8914

ةدحتمال تايالوالب ةعارزال ةرازول ةيندمال قوقحلل تاسايسالو حئاولالو ةيالرديفال ةيندمال قوقحال نوناقل اًقفو ()USDAتايالوالب ةعارزال ةرازو ىلع رظحي ،
ةدحتمال ( )USDAةدحتمال تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازو جمانرب يف كراشت يتال تاسسؤمالو اهيفظومو اهبتاكمو اهتالاكوو ( ًِ )USDAءانب زييمتال هريدُت وأ
طاشن وأ جمانرب يأ يف لبق نم ةيندمال قوقحال طاشن ةسراممل رأثالب ذخألا وأ ماقتنالا وأ ر معال و أ ةقاعإلا و أ س نجال و أ يموقال لصألا وأ نولال وأ قرعال ىلع
ةدحتمال تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازو لبِق نم لومُي وأ رادُي (.)USDA
،ةريبك فرحأب ةعابطال ،ليارب ةقيرطب ةباتكال لثم( جمانربال تامولعم ىلع لوصحلل ةليدب الصتا لئاسو نوبلطي نيذال ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا ىلع نيعتي
نوناعي نيذال صاخشألل نكمي .ايازمال ىلع لوصحلل بلط اومدقي ثيح )ةيالوالب وأ ةيلحمال( ةالكوال ىلع )كلذ ىإل امو ،ةيكيرمألا ةراشإلا ةغل ،يعامس طيرش
ةدحتمال تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازوب ةيمالك ةقاعإ وأ عمسال يف ةبوعص نم نوناعي وأ ممصال ( )USDAمقر ىلع ةيالرديفال ليحرتال ةمدخ لالخ نم
ةيزيلجنإلا ةغلال ريغ ىرخأ تاغلب جمانربال تامولعم رفوتت دق ،كلذ ىإل ةفاضإلاب .8339-877 (800) .
ةدحتمال تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازو جمانربل زييمتالب ةقلعتم ىوكش جذومن المكإ ىجرُي ،جمانربالب زييمتلل ىوكش ميدقتل ()AD-3027( ،)USDA
عقوم ىلع تنرتنإلا ىلع ةدوجومال http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html :تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازول بتكم يأ يفو
ةدحتمال ( )USDAةدحتمال تايالولل ةعباتال ةعارزال ةرازو ىإل ةهجوم باطخ السرإ وأ ( )USDAجذومنال يف ةبولطمال تامولعمال عيمج ةالسرال يف مدقتو.
ىإل باطخال وأ لمتكمال جذومنال السرإ ىجرُي  9992-632 (866) .ىلع الصتالا ىجرُي ،ىوكشال جذومن نم ةخسن بلطل  USDAقيرط نع
(ديربال )U.S. Department of Agriculture : 1
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410؛
سكافال ) (2وأ)202( 690-7442 :
ينورتكلإلا ديربال ) (3وأ.program.intake@usda.gov :
صرفال ؤفاكتل اًرفوم ةسسؤمال هذه دعُت.
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