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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)  
 

 (چاپ) 
 بیانیھ عدم تبعیض

 
، USDA، (USDA)ھای حقوق مدنی وزارت کشاورزی ایاالت متحده  مطابق با قانون حقوق مدنی فدرال و مقررات و سیاست 

اجازه تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد،   USDAھای کننده برنامھکننده یا ادارهھا، دفاتر و کارمندان آن و مؤسسات شرکت سازمان
ھای مدنی قبلی در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ توسط  جویی در خصوص فعالیت گیری یا تالفیرنگ، ملیت، جنس، ناتوانی، سن، یا انتقام

USDA شود را ندارند. بودجھ می  اجرا یا تأمین 

 

افراد دارای ناتوانی کھ بھ ابزار ارتباط جایگزین جھت اطالعات برنامھ نیاز دارند (نظیر بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره 
شنوا یا شنوا، سخت اند تماس بگیرند. افراد ناآمریکایی و غیره) باید با سازمان (ایالتی یا محلی) کھ در آنجا برای مزایا درخواست داده 

تماس بگیرند. بھ  USDAبا   8339-877 (800)توانند از طریق سرویس رلھ فدرال بھ شماره کسانی کھ ناتوانی گفتاری دارند می
 ھای دیگری غیر از انگلیسی نیز در دسترس باشد. عالوه، ممکن است اطالعات برنامھ بھ زبان 

 

) کھ بھ صورت آنالین در آدرس  USDA) ،3027-ADفرم شکایت در مورد تبعیض برنامھ U30Tبرای طرح شکایت در مورد تبعیض، 
را در ھر دفتر   30T complaint-discrimination-program-a-file-to-https://www.usda.gov/oascr/howزیر وجود دارد: 

USDA ای خطاب بھ تکمیل کنید یا نامھUSDA ست در فرم را ارائھ نمایید. برای بنویسید و در آن تمام اطالعات مورد درخوا
ھای زیر برای  تماس بگیرید. فرم تکمیل شده یا نامھ خود را از روش  9992-632 (866)درخواست یک کپی از فرم شکایت با شماره 

USDA :ارسال کنید 

 

 U.S. Department of Agricultureپست:  ) 1(

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

          1400 Independence Avenue, SW  

          Washington, D.C. 20250-9410; 

 

 ؛ یا7442-690 (202)فکس:  (2)

 

 30T .program.intake@usda.govایمیل: ) 3(

 

 ھای برابر است. کننده فرصت این مؤسسھ، ارائھ 

  

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
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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Maine Department of Health and Human Services 
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286 Water Street 

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

TTY: Dial 711 (Maine Relay)  
 

 (آنالین)
 بیانیھ عدم تبعیض

 

، USDA، (USDA)ھای حقوق مدنی وزارت کشاورزی ایاالت متحده  مطابق با قانون حقوق مدنی فدرال و مقررات و سیاست 
اجازه تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد،   USDAھای کننده برنامھکننده یا ادارهھا، دفاتر و کارمندان آن و مؤسسات شرکت سازمان

ھای مدنی قبلی در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ توسط  جویی در خصوص فعالیت گیری یا تالفیتوانی، سن، یا انتقامرنگ، ملیت، جنس، نا
USDA  شود را ندارند. اجرا یا تأمین بودجھ می 

 

افراد دارای ناتوانی کھ بھ ابزار ارتباط جایگزین جھت اطالعات برنامھ نیاز دارند (نظیر بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره 
شنوا یا اند تماس بگیرند. افراد ناشنوا، سخت آمریکایی و غیره) باید با سازمان (ایالتی یا محلی) کھ در آنجا برای مزایا درخواست داده 

تماس بگیرند. بھ  USDAبا   8339-877 (800)توانند از طریق سرویس رلھ فدرال بھ شماره ناتوانی گفتاری دارند می کسانی کھ
 ھای دیگری غیر از انگلیسی نیز در دسترس باشد. عالوه، ممکن است اطالعات برنامھ بھ زبان 

 

) کھ بھ صورت آنالین در آدرس  USDA) ،3027-ADفرم شکایت در مورد تبعیض برنامھ 30Tبرای طرح شکایت در مورد تبعیض، 
بنویسید و در آن تمام  USDAای خطاب بھ تکمیل کنید یا نامھ USDAرا در ھر دفتر  توان شکایت کردچطور می  30Tزیر وجود دارد: 

تماس بگیرید.  9992-632 (866)اطالعات مورد درخواست در فرم را ارائھ نمایید. برای درخواست یک کپی از فرم شکایت با شماره 
 ارسال کنید: USDAھای زیر برای ا از روش فرم تکمیل شده یا نامھ خود ر

 

 U.S. Department of Agricultureپست:  ) 1(

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

          1400 Independence Avenue, SW  

          Washington, D.C. 20250-9410; 

 

 ؛ یا7442-690 (202)فکس:  (2)

 

 30T .program.intake@usda.govایمیل: ) 3(

 

 ھای برابر است. کننده فرصت این مؤسسھ، ارائھ 

 

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

