
2022 TA 

 
Aplikasyon at Sinumpaang Salaysay ng WA Senior Farmers Market Nutrition Program para sa 

Kwalipikasyon 
 

*Pangalan: ______________________ *Petsa ng kapanganakan (buwan/araw/taon): _________ 
 

 Address: _____________________________________________ Apt #: ______________ 
 

 Lungsod: _________________________ Zip code: _____________ County: _____________  
 

 Telepono: ______________________________   
 

Ang Senior Farmers Market Nutrition Program (SFMNP) ay nagbibigay ng sariwang prutas at 
gulay sa mga nakatatanda na may mababang kita na may layuning mapabuti ang kanilang 
kalusugan at estado ng nutrisyon.  Sinusuportahan din nito ang lokal na pagsasaka sa 
pamamagitan ng pagtaas ng paggamit ng mga merkado ng magsasaka at mga nakatayo sa 
gilid ng kalsada. 
 

Upang maging karapat-dapat para sa SFMNP, dapat mong matugunan ang lahat ng 
sumusunod:   
 

  Dapat ay 60 taong gulang ka o mas matanda (o 55+ Native American /Alaska Native) 
 

  Ang iyong kita ay dapat na mas mababa sa 185% ng Pederal na Antas ng Kahirapan.  
Ibig sabihin nito: 

o $25,142 Taunan o $2,096 Buwanang Kita para sa 1 tao  
o  $33,874 Taunan o $2,823 Buwanang Kita para sa 2 tao  
o Para sa malalaking sambahayan, magdagdag ng $728 para sa bawat 

karagdagangna tao 
 

  Dapat kang residente ng Estado ng Washington 
 

Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito, pinatutunayan mo na natutugunan mo ang 
lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa itaas at kinikilala na nabigyan 
ka ng impormasyon ng Mga Karapatan at Pananagutan ng SFMNP. 
 

*____________________________________            *__________________ 
 Lagda ng Kalahok    Petsa  
 

Pakisagot ang dalawang tanong sa ibaba: 
 

1. Itinuturing mo ba ang iyong sarili na Hispanic/Latino?            Oo                    Hindi 
 

2. *Pakilagyan ng check ang lahat ng nalalapat:    American Indian o Alaska Native    Asian  

   African American         Caucasian    Native Hawaiian o Iba pang Pacific Islander  
 

Alinsunod sa Pederal na batas at patakaran ng U.S. Department of Agriculture (Kagawaran ng Agrikultura ng 
Estados Unidos), ang institusyong ito ay ipinagbabawal na magdiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang 
pinagmulan, kasarian, edad, kapansanan o paghihiganti o retalyasyon para sa naunang aktibidad ng 
karapatang sibil sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o pinondohan ng USDA. Pakitingnan ang 
kabilang panig ng affidavit para sa karagdagang impormasyon. 

Suriin ang Saklaw #___________________hanggang___________________ Taon ng Programa 2022 



2022 TA 

Walang diskriminasyon  

Kalayaan mula sa diskriminasyon 

Ang institusyong ito ay ipinagbabawal na magdiskrimina batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, 
kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong seksuwal, kapansanan, o 
paggamit ng gabay ng aso o sinanay na hayop sa serbisyo (ang isang hayop na tagapaglingkod ay isang 
hayop na indibidwal na sinanay upang gumawa ng trabaho o magsagawa ng mga gawain para sa 
kapakinabangan ng isang indibidwal na may kapansanan). (RCW 49.60.030) 

Pahayag ng Walang Diskriminasyon sa USDA 

Alinsunod sa Pederal na batas sa karapatang sibil at mga regulasyon at patakaran sa karapatang sibil ng 
U.S. Department of Agriculture (Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos o USDA), ang USDA, 
ang mga Ahensya, opisina, at empleyado nito, at mga institusyong nakikilahok o nangangasiwa sa mga 
programa ng USDA ay ipinagbabawal na magdiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, 
kasarian, kapansanan, edad, o paghihiganti o pagganti para sa naunang aktibidad ng mga karapatang sibil 
sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o pinondohan ng USDA. 

Ang mga taong may kapansanan na nangangailangan ng alternatibong paraan ng komunikasyon para sa 
impormasyon ng programa (hal. Braille, malaking print, audiotape, American Sign Language, atbp.), ay 
dapat makipag-ugnayan sa Ahensya (Estado o lokal) kung saan sila nag-apply para sa mga benepisyo. 
Ang mga indibidwal na may problema sa pandinig, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita 
ay maaaring makipag-ugnayan sa USDA sa pamamagitan ng Federal Relay Service sa (800) 877-8339. 
Dagdag pa rito, angimpormasyon ng programa ay maaaring maging available sa mga wika maliban sa 
Ingles. 

Upang maghain ng reklamo ng diskriminasyon sa programa, kumpletuhin ang Form ng Reklamo sa 
Diskriminasyon sa Programa ng USDA, (AD-3027) na makikita online sa: 
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, at sa alinmang opisina ng 
USDA, o sumulat ng liham na naka-address sa USDA at ibigay sa liham ang lahat ng impormasyong 
hinihiling sa form. Upang humiling ng kopya ng form ng reklamo, tumawag sa (866) 632-9992. Isumite 
ang iyong nakumpletong form o sulat sa USDA sa pamamagitan ng:  

(1) ipadala: U.S. Department of Agriculture  

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

 1400 Independence Avenue, SW  

 Washington, D.C. 20250-9410;  

TANDAAN: HUWAG I-MAIL SFMNP Application sa address na ito 

(2)  fax:  (202) 690-7442; o  

(3) email: program.intake@usda.gov. 

 

Ang institusyong ito ay isang provider ng pantay na pagkakataon. 

 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
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
ipadalasa:program.intake@usda.gov

