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د من األشخاص في األسرة الواحدة. ويشهد  يثبت العمالء أن دخل أسرهم اإلجمالي الحالي يبلغ أو يقل عن الدخل الُمدرج في هذه االستمارة بالنسبة إلى األسر التي لديها نفس العد
م هذه المعلومات فيما يخص استالم المساعدة الفيدرالية من خالل برنامج مساعدات  العمالء بأنه اعتباًرا من اليوم، تعيش أسرهم في المنطقة التي تقدم هذه الوكالة الرعاية بها. تقد  

ل من الوالية.    الطعام في حاالت الطوارئ و/أو برنامج الطعام الممو 
 

ة الزراعة األمريكية وهيئاتها ومكاتبها وموظفيها  وفقًا للحقوق المدنية الفيدرالية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية المعمول بها في وزارة الزراعة األمريكية، يُحظر على وزار
السن أو القيام بأي أعمال ثأرية أو  والمؤسسات المشاركة في برامج الوزارة أو تتولى إدارتها، التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو  

امج أو نشاط تجريه الوزارة أو تموله. يجب على ذوي االحتياجات الخاصة ممن يحتاجون إلى وسائل بديلة للتواصل لكي  انتقامية بسبب نشاط الحقوق المدنية السابق في أي برن
مستوى  التواصل مع الوكالة )على  يتعرفوا على معلومات البرنامج )على سبيل المثال، طريقة برايل، أو مطبوعات كبيرة، أو أشرطة صوتية، أو لغة اإلشارة األمريكية، إلخ(، 

أما بالنسبة للمصابين بالصمم أو من يعانون من صعوبة في السمع أو الكالم فيمكنهم االتصال    الوالية أو على المستوى المحلي(، من أي مكان يتقدمون فيه للحصول على المزايا.
التقوية الصوتية الفيدرالية على الرقم البرنامج بلغات أخرى بخالف  باإل  (800)  877  8339  بوزارة الزراعة األمريكية عبر خدمة  ضافة إلى ذلك، يمكن إتاحة معلومات 

( المتاح على اإلنترنت عبر الرابط  AD-3027،) زراعة األمريكيةنموذج شكوى التمييز الخاص ببرنامج وزارة الاإلنجليزية. لتقديم شكوى تمييز بخصوص البرنامج، قم بتعبئة  
يشمل جميع  وفي أي مكتب من مكاتب وزارة الزراعة، أو وجه خطابًا إلى الوزارة على أن    http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlالتالي:  

. أرسل النموذج المعبأ أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية عن  (866)  632  9992  المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل على
 طريق: 

 U.S. Department of Agriculture( البريد:  1)
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410  ؛ 

 ؛ أو  7442-690 (202)لفاكس ا( 2)
 . program.intake@usda.gov( البريد االلكتروني: 3)
 

 توفر هذه المؤسسة فرًصا متساوية للجميع.

 
دوالر والتقريب إلى الدوالر الصحيح التالي. يتم حساب اإلرشادات    1.00وطرح    2تم الحصول على إرشادات برامج الطعام بضرب إرشادات فقر الدخل الفيدرالي الحالي في  

 على التوالي، والتقريب إلى الدوالر الصحيح التالي.  12و  52األسبوعية والشهرية بقسمة الدخل السنوي على 
 

 حجم األسرة

 الدخل 

 األسبوع الشهر السنة

 دوالًرا  495 دوالًرا  2,146 دوالًرا   25,759 1

 دوالًرا  669 دوالًرا  2,903 دوالًرا   34,839 2

 دوالًرا  844 دوالًرا   3,659 دوالًرا   43,919 3

 دوالًرا   1,019 دوالًرا   4,416 دوالًرا   52,999 4

 دوالًرا   1,193 دوالًرا   5,173 دوالًرا   62,079 5

 دوالًرا  1,368 دوالًرا   5,929 دوالًرا   71,159 6

 دوالر   1,543 دوالر   6,686 دوالًرا   80,239 7

 دوالًرا   1,717 دوالًرا   7,443 دوالًرا   89,319 8

 دوالًرا   1,892 دوالًرا   8,199 دوالًرا   98,399 9

 دوالًرا   2,066 دوالًرا   8,956 دوالًرا   107,479 10

 دوالًرا  175 دوالًرا   757 دوالًرا  9,080 لكل فرد إضافي في األسرة، أضف 
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