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DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
HUMAN RESOURCES DIVISION
)INVESTIGATIONS UNIT (IU
PO BOX 45839
OLYMPIA, WA 98504-5839

مكاملة صوتية:
خدمة  TTYللصم والبكم:
الفاكس:
الربيد اإللكرتوين:

 (360) 725-5807أو 1-800-521-8060
 (360) 586-4289أو 1-800-521-8061
(360) 586-7497
iraucomplaints@dshs.wa.gov

الشارع

عنوان املنزل

املدينة

املدينة

الوالية

الرمز الربيدي

رقم تعريف العميل

أساس التمييز:

		
العقيدة
الجنس
اللون
		
األصل
اإلعاقة
العرق

استخدام كلب مرافقة املكفوفني أو حيوان مساعد
الدين
السن
محارب انفصل عن الجيش حديثًا أو حالة أخرى محمية

الثأر
املعتقدات السياسية
التوجه الجنيس

يُرجى وصف ما حدث ومتى حدث (استخدم صفحة (صفحات) إضافية عند الرضورة):

)"Artwork for Envelope, 3.5x8.5 (3.5" x 8.5
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توقيعك

التاريخ

عدم التمييز يف برنامج
الطعام األسايس
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!IMPORTANT: DO NOT ENLARGE, REDUCE OR MOVE the FIM and barcodes. They are only valid as printed
Special care must be taken to ensure FIM and barcode are actual size AND placed properly on the mail piece
to meet both USPS regulations and automation compatibility standards.
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جهة االتصال:

شكوى متييز

تحتوي هذه النرشة عىل:
سياسة الحقوق املدنية يف خدمة التغذية
والطعام الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية
( )USDAبشأن برنامج الطعام األسايس.
الخدمات املتاحة لألشخاص الذين
يعتقدون أنه متت مامرسة التمييز ضدهم
ضمن برنامج الطعام األسايس.

وحدة التحقيقات ( )IUالتابعة
لقسم املوارد البرشية

“االلتزام باملساواة نحو الجميع”
DSHS 22-552 AR (Rev. 1/16) Arabic

وزارة الزراعة األمريكية ( - )USDAسياسة
الحقوق املدنية يف خدمة التغذية والطعام بشأن
برنامج الطعام األسايس*
وفقًا لقانون الحقوق املدنية الفيدرايل واللوائح ولوائح
وسياسات الحقوق املدنية الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية
( ،)USDAيحظر عىل وزارة الزراعة األمريكية ()USDA
والوكاالت واملكاتب واملوظفني واملعاهد التابعة لها والتي
تشارك يف برامج وزارة الزراعة األمريكية ( )USDAأو
تديرها مامرسة التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو
األصل أو الجنس أو العقيدة الدينية أو اإلعاقة أو السن
أو املعتقدات السياسية أو االنتقام أو الثأر لفعل سابق
متعلق بالحقوق املدنية يف أي برنامج أو نشاط تجريه
وزارة الزراعة األمريكية ( )USDAأو متوله.
لتقديم شكوى متييز ،يُرجى مراسلة:
USDA
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
( 1-866-632-9992مكاملة صوتية)
( 1-800-877-8339خدمة  TTYللصم والبكم)

تعد وزارة الزراعة األمريكية ( )USDAموفر خدمة وصاحب عمل
فرصا متكافئة.
يوفر ً

* وعىل املستوى الفيدرايل ،يُعرف برنامج الطعام األسايس
بربنامج املعونة الغذائية التكميلية.

شكاوى التمييز الخاصة بربنامج الطعام األسايس
إذا كنت تعتقد أن إدارة الخدمات االجتامعية
والصحية ( )DSHSمارست التمييز ضدك ،أو إذا كنت
تعرف أي مامرسات متييز يف برنامج الطعام األسايس،
عىل أساس العرق أو اللون أو األصل أو السن أو
الجنس أو اإلعاقة أو استخدام كلب مرافقة املكفوفني
أو حيوان مساعد أو املعتقدات السياسية أو الدين أو
العقيدة أو التوجه الجنيس أو حالة محارب انفصل
عن الجيش حديثًا أو أي حالة محارب قديم أخرى
محمية ،يُرجى إبالغ وحدة التحقيقات ( )IUالتابعة
لقسم املوارد البرشية يف إدارة الخدمات االجتامعية
والصحية ( )DSHSعن هذا التمييز خالل  180يو ًما
من حدوث الفعل التمييزي .وميكن إجراء هذا البالغ
من خالل ملء االستامرة يف ظهر النرشة أو من خالل
االتصال مبكتبنا.

أرقام جهات االتصال الخاصة بوحدة
التحقيقات ()IU

(360) 725-5807
1-800-521-8060
خدمة  TTYللصم والبكم (360) 586-4289
خدمة  TTYللصم والبكم 1-800-521-8061

نحن نحتاج إىل معلومات محددة تظهر أنه عىل
الرغم من وفائك مبتطلبات االستحقاق ،تم حرمانك
من املنافع أو متت معاملتك بطريقة سيئة عىل أساس
األسباب املدرجة أعاله ،وسيتم الحفاظ عىل رسية
املعلومات قدر اإلمكان.
سيقوم موظفو وحدة التحقيقات ( )IUالتابعة لقسم
املوارد البرشية باالطالع عىل الشكوى الخاصة بك
لتحديد ما إذا كنا مفوضني للتحقيق يف ادعاءاتك .وإذا
كان األمر كذلك ،سيتم تكليف أحد موظفي وحدة
التحقيقات ( )IUببدء التحقيق .وإذا ثبتت صحة هذه
االدعاءات ،سنوىص باتخاذ اإلجراء املناسب.
حظر الثأر
لن تسمح إدارة الخدمات االجتامعية والصحية ()DSHS
بالثأر من شخص ألنه قدم شكوى أو ساعد يف التحقيق يف
شكوى.

وميكنك أيضً ا تقديم الشكوى الخاصة بك مبارش ًة
عن طريق:
USDA
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
1400 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20250-9410
( 1-866-632-9992مكاملة صوتية)
( 1-800-877-8339خدمة  TTYللصم والبكم)

