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United States Department of Agriculture

ประกาศเก่ ียวกับการไม่กีดกันเลือกปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลางและระเบียบข้อบังคับและนโยบายด้านสิทธิพลเมืองของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
(U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) USDA หน่ วยงานในสังกัด สํานักงาน และพนักงานของ USDA
และสถาบันต่ าง ๆ ที่เข้าร่ วมหรือดําเนินการจัดการโปรแกรมต่ าง ๆ ของ USDA
ต้องไม่ กีดกันเลือกปฏิบัตโิ ดยมีเหตุผลมาจากชาติพนั ธ์ ุ สีผวิ ประเทศต้นกําเนิด เพศ ความเชื่อทางศาสนา
ความทุพพลภาพ อายุ ความเชื่อทางการเมือง หรือการโต้ตอบหรือการแก้แค้นสําหรับกิจกรรมด้านสิทธิพลเมืองทีเ่ กิดขึ
น้ ก่ อนหน้า
ในโปรแกรมหรือกิจกรรมใดก็ตามทีด่ าํ เนินการหรือได้รบั เงินทุนจาก USDA
บุคคลทุพพลภาพทีต่ อ้ งการวิธกี ารติดต่ อส่อสารเก่
ื
ยวกั
ี บข้อมูลของโปรแกรมในรูปแบบอ่นื (เช่ น ในรูปแบบอักษรเบลล์
สื่อการพิมพ์ ขนาดใหญ่ ข้อมูลทางเสียง การสื่อสารด้วยภาษามือของอเมริกนั ฯลฯ) โปรดติดต่ อหน่ วยงาน
(ระดับรัฐหรือท้องถ่น)ิ ทีต่ นเองย่นสมั
ื ครขอรับสิทธิประโยชน์ บุคคลหูหนวก มีปัญหาทางการได้ยนิ
หรือมีความทุพพลภาพในการสื่อสารสามารถติดต่ อ USDA ผ่ านสายการบริการถ่ ายทอดการสื่อสารของรัฐบาลกลาง
(Federal Relay Service) ทีห่ มายเลข (800) 877-8339 นอกจากนี ้มีขอ้ มูลของโปรแกรมในภาษาอ่นื ๆ ให้ใช้ได้
ในการยื่นคําร้องการกีดกันเลือกปฏิบตั ิในโปรแกรม
โปรดกรอกแบบฟอร์ มการร้องเรียนการกีดกันเลือกปฏิบัติในโปรแกรมของ USDA (AD-3027)
โดยพบแบบฟอร์ มออนไลน์ ได้ท:่ี
How to File a Complaint และที่สาํ นักงานของ USDA แห่งใดแห่งหนึง่ หรื อส่งจดหมายถึง USDA
และระบุข้อมูลทั้งหมดทีม่ กี ารร้องขอในแบบฟอร์ มในจดหมายดังกล่าว หากต้องการสําเนาของแบบฟอร์ มการร้องเรียน
โปรดโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข (866) 632-9992 ส่งแบบฟอร์ มทีก่ รอกข้อมูลแล้ วหรื อจดหมายไปที่ USDA ตามทีอ่ ย่ตู อ่ ไปนี:้

(1)

ไปรษณีย์: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2)

โทรสาร: (202) 690-7442 หรื อ

(3)

อีเมล: program.intake@usda.gov
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ประกาศเก่ ียวกับการไม่กีดกันเลือกปฏิบัติของ USDA (ต่อ)
แบบฟอร์มการสมัครร่วม (HHS)
สถาบันแห่ งนี ไ้ ม่ ได้รับอนุญาตให้กดี กันเลือกปฏิบัตโิ ดยมีเหตุผลอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สีผิว ประเทศต้นกําเนิด
ความทุพพลภาพ อายุ เพศ และเหตุผลอันเนื่องมาจากศาสนาและความเชื่อทางการเมืองในบางกรณี
นอกจากนี ก้ ระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังห้ามไม่ให้มกี ารกีดกันเลือกปฏิบตั ิโดยมีเหตุผลอันเนื่องมาจากชาติพนั ธ์ุ สีผิว
ประเทศต้นกําเนิด เพศ ความเช่อื ทางศาสนา ความทุพพลภาพ อายุ
ความเช่ือทางการเมืองหรือการโต้ตอบหรือการแก้แค้นสําหรับกิจกรรมด้านสิทธิพลเมืองทีเ่ กิดขึ น้ ก่อนหน้า
ในโปรแกรมหรือกิจกรรมใดก็ตามทีด่ าํ เนินการหรือได้รับเงินทุนจาก USDA
บุคคลทุพพลภาพทีต่ ้องการวิธีการติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับข้อมูลของโปรแกรมในรูปแบบอืน่ (เช่น ในรูปแบบอักษรเบรลล์
สือ่ การพิมพ์ขนาดใหญ่ ข้อมูลทางเสียง การสือ่ สารด้ วยภาษามือของอเมริกนั ฯลฯ) โปรดติดต่อหน่วยงาน
(ระดับรัฐหรื อท้องถิ่น) ทีต่ นเองยืน่ สมัครขอรับสิทธิประโยชน์ บุคคลหูหนวก มีปัญหาทางการได้ยนิ
หรื อมีความทุพพลภาพในการสือ่ สารสามารถติดต่อ USDA ผ่านสายการบริ การถ่ายทอดการสือ่ สารของรัฐบาลกลาง (Federal
Relay Service) ทีห่ มายเลข (800) 877-8339 นอกจากนี ้ มีข้อมูลของโปรแกรมในภาษาอืน่ ๆ ให้ใช้ได้
หากต้องการย่นื คําร้องการกีดกันเลือกปฏิบตั ใิ นโปรแกรม โปรดกรอกแบบฟอร์ ม USDA Program Discrimination Complaint
Form (แบบฟอร์ มการร้องเรียนการกีดกันเลือกปฏิบตั ใิ นโปรแกรมของ USDA หรือ AD-3027)
ซึง่ พบแบบฟอร์ มดังกล่าวออนไลน์ได้ท่:ี How to File a Complaint และที่สาํ นักงานของ USDA แห่งใดแห่งหนึง่
หรื อส่งจดหมายถึง USDA และระบุข้อมูลท้งั หมดทีม่ กี ารร้องขอในแบบฟอร์ มในจดหมายดังกล่าว
หากต้องการสําเนาของแบบฟอร์ มการร้องเรี ยน โปรดโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข (866) 632-9992
ส่งแบบฟอร์ มทีก่ รอกข้อมูลแล้ วหรื อจดหมายไปที่ USDA ตามท่อี ยูต่ อ่ ไปนี:้
(1)

ไปรษณีย์: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2)

โทรสาร: (202) 690-7442 หรื อ

(3)

อีเมล: program.intake@usda.gov
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สําหรับข้ อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้ องกับประเด็นต่าง ๆ ของโปรแกรมเสริ มการให้ ความช่วยเหลือด้ านโภชนาการ (Supplemental
Nutrition Assistance Program หรื อ SNAP) ผ้ ทู ี่ต้องการข้ อมูลดังกล่าวควรติดต่อสายด่วน USDA SNAP ที่หมายเลข (800)
221-5689 ซ่งึ มีให้ ใช้ ได้ ในภาษาสเปน หรื อโทรศัพท์ติดต่อ State Information/Hotline Numbers
(ข้ อมูลของรัฐ/หมายเลขสายด่วน) (คลิกที่ลงิ ก์สาํ หรับรายการหมายเลขสายด่วนในแต่ละรัฐ) พบข้ อมูลดังกล่าวออนไลน์ได้ ท่ี:
SNAP Hotline
หากต้ องการย่ืนคําร้ องการกีดกันเลือกปฏิบตั ิที่เก่ียวข้ องกับโปรแกรมที่ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางผ่านกร
ะทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ (U.S. Department of Health and Human Services หรื อ HHS) โปรดส่งคําร้ องถึง: HHS Director,
Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201
หรื อโทรศัพท์ตดิ ต่อที่หมายเลข (202) 619-0403 (เสียง) หรื อ (800) 537-7697 (TTY)
สถาบันนีเ้ป็นผ้ ใู ห้ โอกาสที่มีความเท่าเทียม
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