RINKE RAAN KƆR KUƆNY (RAAN ŊƆR BAI NHOM)

Wëuku ku Yïnydun de Kuɔnyë
Cäm/Cuïn ku mäkthulia

NÏMÏRA DE RAAN KƆR KUƆNY

Mäkthuliadu (Aba dhil)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gamë wuɔk thön kɔrku kubuk ciëtic/takic na lëu bï yïn gam
Gämë wuɔk kënë ye nyuɔth të kɔrë yen. Alëuku buku yök tënë yïn. Thön yen ca yiën/gäm mäktäp abi kan caathic
në bäny ke bai ku wäläya Cɛɛthë yic alëu bi yic naŋ bɔ̈thë cök ë käkë yup tënɔŋ kɔc ke luɔi në mäktäpic nɔŋic yïk
kɔcë käke ruëny kɔr cök
Thön cï lɛr në Mäktäp de kɔcë kɔc kuɔny ku Käke Pial alëu bik gɛ̈më de tïtë nyin ë pial cï Bänyë Tïtë Nyin Käkë
gambec riök ku Gɛra Riba de Pial
Luel gɛra (kä cït yïk të cieŋ, wëu ye ke dɔm, ku kɔ̈k) cë mɛn yenë ye kɔr në WAC388-418-0005 Caalë keek ke
pɛidɛ̈të e nïn 10.
Mäte kennë Akutnhom de Kuɔnyë Mïth (AKM) na gam Kuɔnyde KTBŊ. Yïn dhil ba AKM kuɔny në luɔi, ba cök, ka
ba kuɔnyde Mïth cɔla lui në tïtë nyinduic, ku täuë bë ya naŋ wun(na lëu röt). Yïn lëu ba jai kë yï cï mët kënë AKM na
lëu ba nyuɔth lɔn nɔŋ yïn wët piɛth ye yïn yë yök mɛ̈ndu kënë AKM ee yïn, mïthku, ka mïth tɔ̈ në mäkthuliaduic täu në
rɛ̈ɛ̈cic tënë kɔc kɔ̈k cïën mïth mukï keek.
Gätë ɣöt ku loi ke piɛth rilic aguɔrë yök kënë kä ye bɛ̈n thïn/kä ye dɔm tënë ɣän kɔ̈k të thïëc yïne ka yök kuɔny de
wëu.
Thöl cɛɛl/guɛl wïc/kɔr ku cɛɛthëic.
Buɔth kä kɔr luɔi keek në wëtë kuɔny de wëu ku kuɔny de cuïn.
Lɛ̈kë wuɔk na kɔr raandɛ̈t pei bë kuɔnydun de cuin loi në rinku.
Mätë kenë kɔckuɔn ye Kä Piɛth Cök caathic
Ye kuɔnyde Cuin ye tök loi kë ye yen ye yin ɣɛne Cuïn tënë kɔckun bäï
Ye kuɔnyde wëu ye tök loi kë ye yen ye ya Riba tënë kɔckun bäï
Yïn dhil ba Nïmïra ke Kɔcë Nyïn Tït (NKN) gam ka tädë köök tënë kɔc gɛ̈t ɣöt në biäkde kuɔny abɛc. Na lɔc kë yï cï
gɛm NKN ka täde köök tënë kɔcë bai kën gɛ̈t ɣöt, kë käkë bɛ̈n thïn tënë kɔc ke bai kedhiɛ ku määl adhil bi kan
caathic, na wïc/kɔr, agorë gäm nyuɔth.
Yinydu (wuɔk dhil)

•

Gam cuɛtë ɣöt kënë rinku, të cieŋ, ku thanydu ka thanyë raandun ca gam bë yïn ya muök nyin.

•

Kony yïn ba warɛŋde DSHS thiöŋic

•

Guir thïëcdu në biäkde kuɔnyë cuïn në nïn yic kë 7 na ca tiam në kä cï ke lɔɔcic.

•

Yïn yiëk räthit na thïëc tök të cïn warɛk gäm

•

Gɛ̈m yïn atɛ̈k cï gät piny, në ɣän juëcic, në nïn yic ke 30.
Yïn lëu ba jai kë yï cï jam kën raan ë Dac Nyïnyde Ruëëny kɔr cök (DNR) tɔ̈ në Mäktäm de Ruëëny ku kuënë kɔ̈u.
Yïn cï lëu ba raan kɔr yic cök cɔla lɔ bai pandu. Yïn lëu ba raan kɔr yic cök thïëc bë bɛ dhuk ciɛ̈ɛ̈n në dhamɛndɛ̈tic.
Kënë acï lëu bë gämdun de kony riökic/racic

•

•

Yïn lëu ba thïëc ba lɔ në makäm nhom na jaië/ na cï lɔtueŋ kënë ke cï tak në mäktäp tënë këdië. Yïn lëu ba bënyë
käŋ ciääthic ka bënyë muk käŋ ëyɛ cɔla tïŋ atɛ̈k cë kɔc wuäc thook ka kë cï loi ago ciën kë rɛc tënë lɔdu në makämic.

•

Yïn dhil buku yïn lɛ̈k pɛ̈i ke 60 cï ke gambec në looŋic keek tɔ̈ në muɔk ajuɛr de Kuɔny Thiökic tënë Bɛ̈i Ŋɔ̈ŋ (KTBŊ)
Yennë dhamɛn thin cï gambec kënë aace lɔ kënë Cuïn, ka tɛ̈ŋë yic de käke tïtë nyin de mɛth
Kä lëu ba ke dhilë nyïc Biäkde Kandun de EBT

•

Kuɔ̈c luɔi de Ribaa: Ribaa ke Cuïn ku wëu cï ke tɛk piny në baŋde kande EBT abë DSHS gam akölköl de tawil cïn
ribaaku loi. Mäktäp abë akölkölë tawil loi në dhamɛn de kɔrë cök de kuɔ̈c luɔi ë ribaa de kuɔny de wëu ka gɛ̈rë
ribaade kuɔnyë Cuin tënë wëu ka kä kɔ̈k piɛth lajik (Dömë kɔc ka ɣɛɛcë kä cï piɛth)

•

Berë piny ë kan EBT Wuɔk lëu buku wëu thïëc të berë kɛt ke EBT piny Tɔ̈u kandun de EBT ku Nïmïradun de Nyïc
(NN) apiɛth kë cï mär.

•

Kɛt ke EBT Nɔŋic Wëu Juëc cë Döŋ thïn: Na cï loi ribaaku në pɛ̈i në dhamɛnic ka kuet wëu bïk juëc thïn në pɛ̈i
kuöt, yïn lëu buk yïn cɔl buk ɣäladu ciaathic ka kë ye yïn körë ribaa.
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Kä Lëu ba ke Dhilë Nyïc(Cuïn)
• Wuɔk ye thön de raan kɔr bë göt ɣöt në biäkde Cuïn tuɔc tënë detuuc kɔ̈k ke Wäläya agoki tïŋ lɔn ye thön kënë yic
Na nɔŋ thöŋ cie yic, kë raan cë göt ɣöt acï lëu bë yök kënë Cuïn. Na gɛm raan thön wën nyickï kë cie yic, ka bï ke
yiëk ukuma de mujirimïïn. Ukuma de dhuŋë lööŋ ke Cuïn kɔ̈u kë nyic awuääc tënɔŋ copë ror në ajuɛɛric, lɔ akarama
wälë/ka mɛ̈cë thïjïnic.

• Na ɣacë, them ba ɣɛɛc, ger wälë/ka miaacë kuɔnydun de cuïn në kë lacök/lajik cït yïk wëu, wɛl, dhɛ̈ŋ, ka dɛ̈t kë
cie cuïn tënë raan ë ɣɛc kënë yiën gam (dömë kɔc ka ɣɛcë kä cï piɛth), kë yïn lëu bï yïn cop kë yï cï be löömë
kuɔnyë cuïn në të cït tënë dhamɛnë ruön tök agut cë dhamɛndït cït yïk thökë pïr copë yïn në awäny tueŋ Yennë cup
kënë abë dhiac ke lɔtueŋ acɔka lɔnë jɛ̈l yïn pande Wöciŋton ku göt ɣöt në Ribaa pandɛ̈t pei.
• Na wïc yïn ba tɔ̈ në ajuɛrë luɔi de cuïn ye kɔric, ku mälë kë yï cï lui thïn, kë yïn abï cop në pɛn tök ku agut cë
dhamɛn bï yïn kë kɔr luɔi tïïŋ/gut nhom kue wïïk tueŋ; pɛ̈i ke diäk ku agut cë dhamɛn bï yïn kë kɔr luɔi tïïŋ/gut nhom
kue wïïk de rou; ku pɛ̈i ke dhetem ku agut cë dhamɛn bï yïn gut nhom nadiäk ku dhamɛn thok ëbɛ̈n buɔthe cök.
• Yïn lëu bë yïn nyai/cop tënë ajuɛɛr de Cuïn në dhuŋ cïn lööŋ ke Cuïn dhoŋkɔ̈th cë mɛn cïnë ye cätic në lööŋ ke
ukuma de cuïn cï ke gätpiny në apäm kënë yic.

• Luɛlë/guɛlë kä cï bai ke ɣöc na kɔr mäktäp bë ëkä cï ke ɣöc kä tënë Cuïn mat thïn. Na cï luel ku gamë kë
nyothë kä cï ke ɣöc kä, kë yen aye luel yïn cï kɔr wuɔk buku ëkä cï ke ɣöc kä loi bï wuɔk e tak lɔn lëu bï yök kennë
Cuïn gäk
Kä Lëu ba ke Dhilë Nyïc(Wëu)
• Ba yök kënë Kuɔny Thiökic tënë Bɛ̈i Ŋɔ̈ŋ (KTBŊ) , yïn ee mɛnhdu yiën luɔi ku yiny de kuɔny tënë tik/moc tënɔŋ
Akutnhom de Kuɔnyë Mïth Kënë e ye nyuɔth lɔn lëu bï AKM dhiac ke gɛm kuɔny ŋɛ̈thë yïn, agut cë wëu kuɔny de
juör ca keek lööm. Aba dhilë lɛ̈k AKM ëtëtöŋë/ëmantöŋë na ca wëu ke kuɔnyë Meth lööm ka ribaa tënë meth
kë yï tɔ̈ në KTBŊ
• Na käcë ke yï yök KTBŊ ka dhil ba lɛ̈k AKMne baŋde gɛra cë röt loi wën ye kuɔnyë meth, cït yïk lɔn cïnë meth nyai
ka/wälë tëdiënë cieŋ acï ger.

• Na yök KTBŊ, kë yïn lëu ba thïëc në wëu juɛ̈kë thïn ago kony në cuɛtë piny thiökic de käŋë ɣöt cë röt tɛm.
Në të tɔ̈ yen thïn kënë yinyde lööŋ ë mautään në Wäläya yic ku Mäktämë Puör de U.S(MPUS) muökde yith ke mautään
ku lööŋ, MPUS, Dutuucke, Mäktäp, ku kɔc cï ke luɔ̈i, ku Amatnhïïm cë ke cïn mat lui wälë mɛc ajuɛɛr de MPUS aaye ke
gël ëke cï loi atekthok në lɔŋde kuɛtkuɛt, cïnde dɛ̈l, panë dhiëcë raan thïn, kë ye dor, moc/tik, nyoth ciɛ̈k ë muɔc/diäär
(nɔŋ yïk cɛ̈ɛ̈tde muɔc/diäär) të cït të yenë yïn tääc thïn wälë të ye yin kɔc tääc thïn, rïäï/duany, Run ke dhiëth, ca thiëk
ka kɛ̈në thïëk/täde wun/man meth, wëu ëbɛ̈n thïn (wëu e dɔm) tënɔŋ ajuɛɛrë juör ëbɛ̈n kuɔny, käke thiɛthï yeke gam ka
guur de yithke mautään cï ke kan loi, në ajuɛrdɛ̈tic ka luɔi cï loi ka juir MPUS ( acie këjuäc ëbɛ̈n keek cï ke täu në ajuɛɛr
kënë yic). Yïlacɛt ku thökë nïn ke thiöŋë kä luel ke aawääc tënë kuät ajuɛr
Kɔc tɔ ëke cë duany wën kɔrë jamdɛ̈t wääc tënë thön ajuɛr (cït yïk Braille, prindït de warak, cïrit nɔŋic wël, Jam ye
Nyuɔth në kɔc cïn de Amërika, ku kɔ̈k), adhil biki Dutuny ë mäkthul ka Ɣänë KE KƆR MPUS në (202)720-2600(röl ku
TTY) ka cɔl MPUS në baŋde Käŋë käŋ kuɔny ke Wäläya në (800)877-8339 Në kë juɛkë thïn, thön de ajuɛr alëu bï loi
kë tɔ̈ në thuɔkic kë cie Dïŋïlïth.
Ba ajuɛr atekthokë kä luel ke ŋany, kë yïn athiöŋ warɛŋ Ajuɛrë MPUS Atekthokde kä Luel ke, AD-3027, ee yök ɣɔnlain
në http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ku në gɛrë mäktäm de MPUS ka göt juɔp ëca juër MPUS ku
gamë käjuac ëbɛ̈n cï ke thïëc në warɛkic Ba kopi de warɛŋë kä luël ke thïëc, kë yïn cɔlb(866)632-9992. Cuatë
warɛŋdun ca thölë thiöŋë yic ka juɔp tënë MPUS në:
1. Thänduŋde göt (imel): U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. Pak (202)690-7442; ka/wälë
3. Imel: program.intake@usda.gov
MPUS e kënë gɛmbec në purtha thöŋ nhïm, raanë lui ku, raanë dɛ̈ɛ̈n.
Në thɛ̈ny thɛ̈ny yïn ciëën tënë, aaya luel ɣɛn cë naŋ yiɛny dïë ku mäkthulia mënë lööm ɣɛn ribaa ke DSHS ku ajuɛr cï
ciäätic. Aaya deetic na jai ba ë warɛŋ kënë cï/cuɔk thɛny yic aacie gamdie ë riök lakin ɣɛn ŋot kë ya ye mäkthul në kä kɔr
ajuër keek ku tä kë ya mukë thïn në ajuɛric ka ukuma de mujirimïïn ye gam.
NÏNË PƐI E THƐ̈NYË RAAN CË GÖT ƔÖT

NÏMÏRA JÏNTHIA DE RAAN/KƆC LUI KËNË DSHS:
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NÏNË PƐI E THƐ̈NYË RAAN MATH KE RAAN CË GÖT ƔÖT

Jäi bë thɛny.
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