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የWA አዋቂ ገበሬዎች ስነ-ምግብ ግብይት ፕሮገራም ማመልከቻና ብቁነት ማረጋገጫ 

 
*ስም: ________________________________   *የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓ።ም): ______________ 

 
 አድራሻ:  _________________________________________   Apt #: ______________ 

 
 ከተማ:  _________________________   ዚፕ ኮድ: _____________ ካዎንቲ: _____________  

 
 ስልክ፡  __________________________   

 
የአዋቂ ገበሬዎች ስነ-ምግብ ግብይት ፕሮገራም (SFMNP) ጤናና የስነ-ምግብ ሁኔታቸውን 
ለማሻሻል አነስተኛ ገቢ ላላቸው አዋቂ ሰዎች ትኩስ አትክልትና ፍራፍሬ ያቀርባል።  በገበሬ 
ገበያዎች መጠቀምንና የመንገድ ዳር ሽያጮችን እንዲጨምር በማድረግ የአከባቢውን 
እርሻንም ይደግፋል። 

 
ለSFMNP ብቁ ለመሆን፥ የሚከተሉትን ሁሉ መሟላት ይጠበቅቦታል፡   
 

  ከ60 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን ይኖርቦታል (ወይም 55+ ትውልዴ-
አሜርካዊ/የአላስካ ተወላጅ ከሆኑ) 

 
  ገቢዎ ከፈደራሉ የድህነት ወለል በታች 185% ያህል መሆን አለበት።  ይህ ማለት፡ 

o $25,142 ዓመታዊ ወይም $2,096 ወራዊ ገቢ ለ1 ሰው  

o $33,874 ዓመታዊ ወይም $2,823 ወራዊ ገቢ ለ2 ሰዎች  

o ተለቅ ላሉ አባወራዎች፥ ይጨምሩ $728 ለእያንዳንዱ ተጨማሪማሪ ሰው 
 

  የዋሽንግተን ግዛት ነዋሪ መሆን አሎት 

 
ይህንን ቅጽ በመፈረም፥ ከላይ ያሉትን የብቃት መረጋገጫ መስፈርቶችን ሁሉ ማሟላትዎን ያረጋግጣሉ፥ 
የSFMNP መብቶችና ኃላፊነቶች መረጃ እንደተሰጠዎት ዕውቅና ይሰጣሉ። 

 
*____________________________________             *__________________ 
 የተሳታፊ ፊርማ     ቀን  

 
 
እባክዎትን ከታች ያሉትን ሁለቱን ጥያቄዎች ይመልሱ፡ 

 

1. እራስዎን እንደ እስፓንክ/ላትኖ ይቆጥራሉ?     አዎ                   አይደለም 

 

2. ተገቢነት ባላቸው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉባቸው።    አሜርካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ትውልድ     አሽያዊ    

አፍርካ አሜርካዊ             ካውኬሽያን   የአዋህያን ትውልድ ወይም ሌሎች የፓስፍክ ደሴት  

 
 

ያሉትን አማራጭ ያረጋግጡ #___________________ለ______________________ የፕሮግራሙ ዓመት 

2022 



2022 AM 

በፈደራሉ ሕግና የዩ ኤስ የግብርና መምሪያ ፖሊሲ መሠረት፥ ይህ ተቋሚ በዘር፥ በቀለም፥ በመጡበት ሀገር፥ በፆታ፥ በዕድሜ፥ 
በአካል ጉዳተኝነት ወይም በቅም በቀል ወይም ቅም ለመወጣት፥ በማንኛውም ፕሮገራም ውስጥ ለሲቪል መብቶች የቀደመ 
እንቅስቃሴ በማድረግ ወይም በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ወይም በUSDA የገንዝብ ድጋፍ በመደረጉ ምክንያት እንዳያዳላ 
ተከልክሏል። እባክዎን ለተጨማሪ መረጃ የማረጋገጫውን ሌላኛው ገፅታ ይመልከቱ። 

 

 

አለማዳላት  

ከማዳላት ነፃ 

ይህ ተቋም በፆታ፥ በዘር፥ በአመለካከት፥ በእምነት፥ በመጡበት ሀገር፥ በዕድሜ፥ በቀድሞ የጦር አባልነት ወይም 
በሚሊታር ውስጥ ባላቸው ደረጃ፥ በግብረ-ስጋ ፍላጎቶች፥ በአካል ጉዳተኝነት፥ ወይም የሚትመራ ውሻ በመጠቀም 
ወይም በሰለጠኑ አገልጋይ እንስሳት (የሰለጠነ አግልጋይ እንስሳት ማለት ስራ እንዲሰራ በግል የሰለጠነ እንስሳ ወይም 
የአካል ጉዳተኝነት ያለባቸውን ለማገዝ ስራ የሚሰሩ) መሠረት በማድረግ እንዳያዳላ ተከልክሏል። (RCW 49.60.030) 

የUSDA አለማዳላት አቋም መግለጫ 

በፈደራሉ የሲቭል መብቶች ሕግና የዩኤስ ግብርና መምሪያ (USDA) የሲቭል መብቶች ደንቦችና ፖሊሲዎች 
መሠረት፥ ኤጄንሲዎቹ፥ ጽ/ቤቶቹ እና ሠራተኞቹ እንደዚሁም ደግሞ ውስጥ የተሳተፉት ተቋማትን በዘር፥ በቀለም፥ 
በመጣበት ሀገር፥ በፆታ፥ በአካል ጉዳተኝነት፥ በዕድሜ፥ ወይም ለመበቀል ወይም ቅም ለመወጣት በማንኛውም 
ፕሮገራም ውስጥ የቀደመ ሲቭል መብቶች እንቅስቃሴ ወይም በUSDA የገንዝብ ድጋፍ በመደረጉ ምክንያት 
እንዳያዳላ ተከልክሏል። 

ለፕሮግራም መረጃ አማራጭ የኮሙንከሽን ዜዴ የሚያስፈልጋቸው የአካል ጉዳተኝነት ያለባቸው ሰዎች (ለምሳሌ 
ብሬል፥ በትላልቁ መዓፍ፥ መቅረፀ-ድምፅ፥ የአሜርካ የምልክት ቋንቋ፥ ወዘተ)፥ ለጥቅነማጥቅም ካመለከቱበት 
አከባቢ ከኤጀንሲው ጋር (ስቴት ወይም ከባቢ) መነጋገር አለባቸው። የማይሰሙ፥ የመዳመጥ ችግር ያለባቸው ወየም 
የመናገር ውስንነት ያለባቸው ግለሰቦች USDAን በፈደራል ሪለይ አገልግሎት በኩል በዚህ ላይ ሊያነጋግሩ ይችላል 
(800) 877-8339። በተጨማሪም፥ የፕሮግራሙ መረጃዎች ከእንግሊዘኛ ውጭ በሌሎች ቋንቋዎች ማግነት ይቻላል፡፡ 

የፕሮገራም የማዳላት ቅሬታን ለማቅረብ፥ በዚህ በኦንላይን ላይ የሚገኘውን የUSDA ፕሮገራምን, (AD-3027) 
ይሙሉ: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint፥ እና በማንኛውም 
USDA ጽ/ቤት፥ ወይም ለUSDA የሚደርስ ደብዳቤ በመፃፍ በደብዳቤው ውስጥ ደግሞ በቅጹ ውስጥ የተጠየቁትን 
ሁሉ መረጃዎች ኣካትቱ። አንድ የቅሬታ ቅጽ ኮፒ ለማግኜእ፥ ይደውሉ (866) 632-9992. የተሞላውን ቅጽዎን ወይም 
ደብዳቤዎን ለአሜሪካ ግብርና ሚኒስቴር ይላኩ፡  

(1) ፖስታ፦  U.S. Department of Agriculture  

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

 1400 Independence Avenue, SW  

 Washington, D.C. 20250-9410;  

ማሳሰቢያ፡ የSFMNP መማልከቻን በዚህ አድራሻ አይላኩ 

(2)  ፋክስ:  (202) 690-7442; ወይም  

(3) ኢሜል: program.intake@usda.gov. 

 

ይህ ተቋም ለሁሉም እኩል ዕድል የሚሰጥ አገልግሎት አቅራቢ ነው። 

 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

