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 2022نطاق الشيك من رقم ______________________ إلى __________________ سنة البرنامج 

 

 

 طلب وإقرار باألهلية في برنامج تغذية المسنين بسوق المزارعين 

 

 ___)شهر/يوم/سنة(: _________________*االسم: ______________________________   *تاريخ الميالد 

 العنوان: ______________________________________ رقم الشقة: _________________________

 المدينة: _____________________________ الرمز البريدي: _____________ الدولة: ______________ 

 الهاتف: _____________________________

رنامج تغذية المسنين بسوق المزارعين الفواكه والخضر الطازجة للمسنين ذوي الدخل المحدود بهدف تحسين صحتهم وحالتهم  يوفر ب
 العرض على جوانب الطرق.  واجهات التغذوية. كما أنه يدعم الزراعة المحلية عن طريق زيادة استخدام أسواق المزارعين و

 
 ية المسنين بسوق المزارعين، يجب أن تلبي كافة الشروط التالية: لكي تكون مؤهاًل لالستفادة من برنامج تغذ

 
 ( األصليين + عاًما إذا كنت من سكان أمريكا األصليين/من سكان أالسكا55عاًما أو أكبر )أو  60يجب أن يكون عمرك 

 
 مستوى الفقر االتحادي. وهذا يعني: ل%  185يجب أن يكون دخلك أقل من 

 دوالر دخل شهري لشخص واحد  2096دوالر دخل سنوي أو  25142 •

 دوالر دخل شهري لشخصين  2823دوالر دخل سنوي أو  33874 •

 دوالر لكل فرد إضافي  728لألسر األكبر عدًدا، أضف  •
 

 يجب أن تكون مقيًما في والية واشنطن. 
 

بأنك قد حصلت على معلومات تتعلق    من خالل التوقيع على هذه االستمارة، فإنك تشهد بأنك تلبي كافة شروط األهلية الواردة أعاله وتقر 
 بحقوق ومسئوليات برنامج تغذية المسنين بسوق المزارعين. 

 
_________________________*  _____________________* 

 التاريخ      توقيع المشارك 
 
 

 التاليين:  السؤاليننرجو اإلجابة على 
 

 ال       نعم هل تعتبر نفسك من أصول أسبانية/التينية؟ -1
 

أمريكي من   آسيوي  هندي أمريكي أو من سكان أالسكا األصليين  *نرجو وضع عالمة على كل ما ينطبق:   -2
 من سكان هاواي األصليين أو من سكان جزر المحيط الهادي األخرى األصليين  قوقازي   أصول أفريقية

 
 

ة يحظر عليها التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصول  طبقًا للقانون االتحادي وسياسة وزارة الزراعة األمريكية، فإن هذه المؤسس 
  الوطنية أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو الثأر أو األعمال االنتقامية بسبب نشاط سابق في الحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط يتم

 الخلفية من اإلقرار للمزيد من المعلومات. ممارسته أو تمويله من جانب وزارة الزراعة األمريكية. يرجى االطالع على الصفحة 
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 عدم التمييز 

 التمييز  حظر

هذه المؤسسة التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الديانة أو اللون أو األصل الوطني أو العمر أو حالة المحاربين يحظر على 

استخدام كلب كمرشد أو حيوان خدمة مدرب )حيوان الخدمة هو حيوان تم تدريبه  القدامى أو العسكريين أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة أو 

 ( 49.60.030بشكل فردي للعمل أو ألداء مهام لصالح شخص معاق(. )قانون واشنطن المعدل 

 بيان وزارة الزراعة األمريكية بخصوص عدم التمييز 

نظمة للحقوق المدنية بوزارة الزراعة األمريكية فإن وزارة الزراعة األمريكية  طبقًا للقانون االتحادي للحقوق المدنية واللوائح والسياسات الم

  ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها ومؤسساتها المشاركة في أو التي تقوم بإدارة برامج وزارة الزراعة األمريكية يحظر عليها ممارسة التمييز

عاقة أو العمر أو الثأر أو االنتقام بسبب نشاط سابق في الحقوق المدنية في  على أساس العرق أو اللون أو األصول الوطنية أو الجنس أو اإل

 أي برنامج أو نشاط تديره أو تموله وزارة الزراعة األمريكية. 

األشخاص المعاقين الذين هم بحاجة إلى وسائل اتصال لمعلومات البرنامج )مثل برايل أو الطباعة الكبيرة أو الشريط الصوتي أو لغة  

األمريكية إلخ( يجب عليهم االتصال بالوكالة )في الوالية أو محليًا( حيث يمكنهم التقدم للحصول على المزايا. األشخاص ذوي   اإلشارة 

تسهيل التواصل  اإلعاقة السمعية أو صعوبة الرؤية أو لديهم صعوبة في الكالم يمكنهم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل خدمة 

 . باإلضافة إلى ذلك، يمكن توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية. 800-877-8339م االتحادية على رق

( والتي يمكن AD-3027لتقديم شكوى تمييز ضد البرنامج، قم بتعبئة استمارة شكوى التمييز في برنامج وزارة الزراعة األمريكية، )

discrimination-program-a-file-to-http://www.usda.gov/oascr/how-الموقع:  فيعليها على اإلنترنت العثور 

complaint األمريكية واذكر في الخطاب  ، وفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية أو اكتب خطابًا موجًها إلى وزارة الزراعة

. قدم استمارتك المعبأة  866-632-9992كافة المعلومات المطلوبة في االستمارة. ولطلب صورة من استمارة الشكوي، اتصل على رقم 

 أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية من خالل: 

 البريد: وزارة الزراعة األمريكية (1)

 المدنيةمكتب السكرتير المساعد للحقوق 

 طريق االستقالل، الجنوب الغربي 1400

 ؛9410-20250واشنطن، دي سي 

 تغذية المسنين بسوق المزارعين على هذا العنوان : ال ترسل طلب المشاركة في برنامج ملحوظة 

 202-690-7442الفاكس:  (2)

 sda.govprogram.intake@uالبريد اإللكتروني:  (3)

 

 تعتبر هذه المؤسسة مزود يتبع مبدأ تكافؤ الفرص. 

 

 2022يونيو  8الموعد النهائي للتقديم هو 

 ة. توفرهناك قسائم ال تزال م مادامتسوف نستمر في قبول الطلبات بعد الموعد النهائي 

 التسليم:       التسليم: 

 ALTCEW    الجمعيات الخيرية الكاثوليكية 

 شمال شارع بوست  1222     5شرق الطريق  12

 سبوكين، واشنطن      سبوكين، واشنطن 

 م  5ص إلى  8:30من االثنين ـ الجمعة    م  5ص إلى  7من االثنين ـ الخميس 

 بالفاكس:       بالبريد: 

 الجمعيات الخيرية الكاثوليكية     الجمعيات الخيرية الكاثوليكية 

 509-358-4259     2253ص.ب 

 2253-99210سبوكين، واشنطن 

 للمزيد من المعلومات: 

 509-459-6163الهاتف: 

 jesse.hansen@cceasternwa.orgالبريد اإللكتروني:  

http://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
http://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:jesse.hansen@cceasternwa.org

