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Müşteriler hane halkı sayısı aynı olan haneler için mevcut brüt hane gelirlerinin bu formda belirtilen gelir seviyesinde veya 
bunun altında olduğunu beyan eder.  Müşteriler ayrıca yaşadığı hanenin, bugün itibariyle, bu kurum tarafından hizmet 
sağlanan alan içerisinde olduğunu da beyan eder.  Bu bilgi, Acil Gıda Yardımı Programı ve/veya devlet tarafından finanse 
edilen gıda programı aracılığıyla Federal yardım alımı ile ilgili olarak sağlanmıştır.   
 
Federal sivil haklar yasası ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) sivil haklar yönetmelikleri ve politikaları uyarınca, USDA'nın, 
bunun Kurumlarının, ofislerinin, çalışanlarının ve USDA programlarına katılımda bulunan veya bu programları yöneten 
kuruluşların, USDA tarafından yürütülen veya finanse edilen herhangi bir program veya faaliyette, ırk, renk, ulusal köken, 
cinsiyet, engellilik, yaş veya geçmiş sivil haklar faaliyetine kısas veya misilleme bağlamında herhangi bir ayrım yapmaları 
yasaktır.  Program bilgileri ile ilgili alternatif iletişim araçlarına ihtiyaç duyan engelli kişiler (örn. Braille alfabesi, büyük basım, 
ses kaseti, Amerikan İşaret Dili vb.) tazminat için başvurdukları Kuruma (Devlet veya yerel) başvurmalıdır.  Sağır, işitme 
güçlüğü veya konuşma engeline sahip olan bireyler Federal Aktarma Servisi'nin (800) 877-8339 numaralı telefonu 
aracılığıyla USDA ile iletişime geçebilir.  Buna ek olarak, program ile ilgili bilgiler İngilizce dışındaki dillerde de mevcut 
olabilir.  Programla ilgili bir ayrımcılık şikayeti oluşturmak için, USDA Programı Ayrımcılık Şikayeti Formunu, (AD-3027) 
çevrimiçi olarak: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html adresinden, herhangi bir USDA ofisinden doldurun 
veya USDA'ya formda istenen tüm bilgileri içeren bir mektup gönderin.  Şikayet formunun bir kopyasını talep etmek için, 
(866) 632-9992 numaralı telefonu arayın.  Doldurduğunuz formu veya mektubu USDA'ya şu şekilde ibraz edin:  
(1) posta yoluyla: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence 
Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410; (2) faks yoluyla: (202) 690-7442; veya (3) eposta yoluyla: program.intake@usda.gov. 
 
USDA herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş ve işverendir. 
 
Gıda Programları kılavuz miktarları, mevcut Federal gelir yoksulluğu kılavuz miktarlarını 2 ile çarpıp 1,00$ çıkararak ve 
bunun altındaki tam sayı dolar miktarına yuvarlayarak bulunmuştur.  Haftalık ve aylık kılavuz miktarları, yıllık geliri sırasıyla 
52'ye ve 12'ye bölerek ve bunun altındaki tam sayı dolar miktarına yuvarlayarak bulunmuştur. 
 

HANE BOYUTU 

GELİR 

YIL AY HAFTA 

1 25.759 $ 2.146 $  495 $ 

2 34.839 $ 2.903 $ 669 $ 

3 43.919 $ 3.659 $ 844 $ 

4 52.999 $ 4.416 $ 1.019 $ 

5 62.079 $ 5.173 $ 1.193 $ 

6 71.159 $ 5.929 $ 1.368 $ 

7 80.239 $ 6.686 $ 1.543 $ 

8 89.319 $ 7.443 $ 1.717 $  

9 98.399 $ 8.199 $ 1.892 $ 

10 107.479 $ 8.956 $ 2.066 $ 
HER BİR EK HANE ÜYESİ İÇİN 

AŞAĞIDAKİLERİ EKLEYİN 
9.080$ 757$  175$ 
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