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Maine Department of Health and Human Services 
Maine Center for Disease Control and Prevention 

11 State House Station 
286 Water Street 

Augusta, Maine 04333-0011 
Tel; (207) 287-8016; Fax (207) 287-9058 

TTY: Dial 711 (Maine Relay)  
  

 )النسخة المطبوعة(
 بیان بشأن حظر التمییز 

 
)  USDA(وفق ما یُوِجبھ القانون الفیدرالي بشأن الحقوق المدنیة، وبمقتضى اللوائح والسیاسات المعتمدة لدى وزارة الزراعة األمریكیة 

ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا ومؤسساتھا المشاركة في برامج الوزارة أو القائمة    –بشأن الحقوق المدنیة، فإن وزارة الزراعة األمریكیة 
، أو السن، أو الثأر أو  اإلعاقةملتزمة بحظر التمییز على أساس الِعْرق، أو لون البشرة، أو األصول القومیة، أو الجنس، أو  –ارتھا على إد

 .   بالحقوق المدنیة في أي برنامج أو نشاط تُجِریھ الوزارة أو تقوم على تمویلھ ذي صلةاالنتقام من أي أحد لممارستھ أي عمل 

  

نھم من تحصیل المعلومات بشأن ھذه البرامج وعلى األفراد م ن یحتاجون إلى وسائل تواصل بدیلة تُمّكِ ن ذوي االحتیاجات الخاصة، ِممَّ
،  )إلخ... ومن ذلك، على سبیل المثال، إتاحة المواد بطریقة برایل، أو األحرف الكبیرة، أو األشرطة الصوتیة، أو لغة اإلشارة األمریكیة(

.   ، والتي تقدَّموا إلیھا بطلب الحصول على المیزات المقصودة)على صعید الوالیة أو في المحلة التي یتبعونھا(التواصل مع الوكالة المعنیة 
أما ذوو االحتیاجات السمعیة الخاصة، أو َمْن لدیھم مصاعب في السمع أو التخاطب، فیُمِكنھم التواصل مع وزارة الزراعة األمریكیة عن 

ویُمِكن، كذلك، إتاحة المعلومات بشأن  ).   800( 877-8339: على الرقم) Federal Relay Service(طریق مصلحة البدَّالة الفیدرالیة  
 . البرامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة

  

 نموذج الشكوى من التمییز في أحد برامج وزارة الزراعة األمریكیة  وللتقدم بالشكاوى بشأن التمییز في أي برنامج من البرامج، یُرَجى ملء
)3027-AD (الذي تجدونھ متاًحا على ھذا الرابط  :-program-a-file-to-https://www.usda.gov/oascr/how

complaint-discrimination ھ إلى وزارة الزراعة  . ، أو لدى أي مكتب من مكاتب الوزارة ویُمِكنكم، كذلك، كتابة خطاب ُموجَّ
:  ولطلب نسخة من نموذج الشكوى، یُرَجى االتصال على الرقم  . ذلك النموذجاألمریكیة، مع تضمینھ جمیع المعلومات المطلوب تقدیمھا في 

  : إرسال الخطاب أو النموذج، بعد ملئھ، إلى وزارة الزراعة األمریكیة بإحدى الطرق التالي بیانھایجب و ). 866(  632- 9992

  

  U.S. Department of Agriculture: إلى ھذا العنوان بالبرید )1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

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

  

  ) 202( 690-7442 : بالفاكس على الرقم )2(

  

 program.intake@usda.gov.: العنوان إلى ھذابالبرید اإللكتروني  )3(

  

مھ بمبدأ تكافؤ الفرص  . وھذه المؤسسة ملتزمة فیما تُقدِّ

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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286 Water Street 

Augusta, Maine 04333-0011 
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 ) النسخة اإللكترونیة(
 بیان بشأن حظر التمییز 

 

)  USDA(وفق ما یُوِجبھ القانون الفیدرالي بشأن الحقوق المدنیة، وبمقتضى اللوائح والسیاسات المعتمدة لدى وزارة الزراعة األمریكیة 
ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا ومؤسساتھا المشاركة في برامج الوزارة أو القائمة    –بشأن الحقوق المدنیة، فإن وزارة الزراعة األمریكیة 

، أو السن، أو الثأر أو  اإلعاقةملتزمة بحظر التمییز على أساس الِعْرق، أو لون البشرة، أو األصول القومیة، أو الجنس، أو  –ارتھا على إد
 .   بالحقوق المدنیة في أي برنامج أو نشاط تُجِریھ الوزارة أو تقوم على تمویلھ ذي صلةاالنتقام من أي أحد لممارستھ أي عمل 

  

نھم من تحصیل المعلومات بشأن ھذه البرامج وعلى األفراد م ن یحتاجون إلى وسائل تواصل بدیلة تُمّكِ ن ذوي االحتیاجات الخاصة، ِممَّ
،  )إلخ... ومن ذلك، على سبیل المثال، إتاحة المواد بطریقة برایل، أو األحرف الكبیرة، أو األشرطة الصوتیة، أو لغة اإلشارة األمریكیة(

.   ، والتي تقدَّموا إلیھا بطلب الحصول على المیزات المقصودة)على صعید الوالیة أو في المحلة التي یتبعونھا(معنیة التواصل مع الوكالة ال
أما ذوو االحتیاجات السمعیة الخاصة، أو َمْن لدیھم مصاعب في السمع أو التخاطب، فیُمِكنھم التواصل مع وزارة الزراعة األمریكیة عن 

ویُمِكن، كذلك، إتاحة المعلومات بشأن  ).   800( 877-8339: على الرقم) Federal Relay Service(فیدرالیة  طریق مصلحة البدَّالة ال
 . البرامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة

  

 نموذج الشكوى من التمییز في أحد برامج وزارة الزراعة األمریكیة 31Tوللتقدم بالشكاوى بشأن التمییز في أي برنامج من البرامج، یُرَجى ملء  
)3027-AD ( ویُمِكنكم، كذلك، كتابة خطاب  .  ، أو لدى أي مكتب من مكاتب الوزارةكیفیة التقدم بشكوى : علىالذي تجدونھ متاًحا إلكترونی�ا

ھ إلى وزارة الزراعة األمریكیة، مع تضمینھ جمیع المعلومات المطلوب تقدیمھا في ذلك النموذج من نموذج الشكوى،   ولطلب نسخة . ُموجَّ
إرسال الخطاب أو النموذج، بعد ملئھ، إلى وزارة الزراعة األمریكیة بإحدى  یجب و ). 866(  632- 9992: یُرَجى االتصال على الرقم

  : الطرق التالي بیانھا

  

  U.S. Department of Agriculture: إلى ھذا العنوان بالبرید )1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

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

  

  ) 202( 690-7442 : بالفاكس على الرقم )2(

  

 program.intake@usda.gov.: العنوان إلى ھذابالبرید اإللكتروني  )3(

  

مھ   . بمبدأ تكافؤ الفرصوھذه المؤسسة ملتزمة فیما تُقدِّ

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

