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 شما بطور شفاهی صحت معلومات ذیلرا تایید میکنید: 

 

 . شما باشنده ایالت کنکتیکت هستید.  1

 قرار دارید.  )ساالنه( ، در حد پایین عاید شما برای تعداد افراد در فامیل که در ذیل ذکر شده است. 2
 

کددفیرادد یجددل ذیل ددذی ن ددلی ناددن بیاددنر فیمدد رایندد یمند ددذی ری اددنفید لنددل یرادد ی ن ددلیمند ددذیادددنیمدد رایایددلرلیر  ددنایمند ددذی ددن   ا یر ی ن ددلای
  رجلیا ر طیناا ل ییTEFAPرا ،یادنیم رایل  نم یکدکیننایم  ندفییالهیل یل ذی انفیلرله

تعداد اعضای  
 فامیل 

1 2 3 4 5 6 7 8* 

 109,581 98,489 87,397 76,305 65,213 54,121 43,029 31,937 عاید ساالنه 

  ریر نمفی دن  ل ییی11,092$م راین یاابیر نمیی •
 7/1/2022اجل لیالهیمفیان  خی یمق یمل رذی رید یکسید ک لییاطحم صلیییی235ط  ر یدذیننای ن لی

 
ی رجلیا ر طیناا ل ییTEFAP،یادنیمفیدان ل یننایرا یمند ذیادنیل یم  ندفیننایل ذیراا رکید ک ل

ی ,(TANF or TFA)،یکدددکینددناید ردد یمدد رایاددن  رلهینددنای  ن د ددلیی(WIC)م  ندددفی  ددنف،ی دد  رلرفی یرط ددنذی،ی(SNAP)م  ندددفیدددادایداددن ل ینددنای ددلر یی
،ی ی(SAGA) م  ندددفیداددن ل ینددنای ددد دییر ن دد ی،یSection 8،یم  ندددفیک ر ددفیان ددفیHUSKY Health/Medicaid،یداددن ل ینددنایر دد  ا،ی

ی ی(SSI)  ن لیدادایدص     ی
 

 باید عاید فامیل خویشرا گزارش دهید.  شما قبل از مالقات بعدی. 3
 

 

،یر ددفی دددنلیر یامیدد سیمددفیراددنسی دد رل،ی(USDA)حقدد میدددل ییمددل رذی یدقدد  ر ی ی ن  اددیینددنای  ر  ی  ر دد یر ددنر یداحددلهیطمددقیرددن  فی
رصددت  یدتددی،یج ادد  ی ماددد ذین  دد یج ادد ایی یا ددن  ینددنایج ادد ایا،یدی  م دد ،یاددف،ی یر اقددنایجدد  ییمیتدد یمین  دد ینددنایرمتددییحقدد می  دد ،ی

 دل ی،ید عید منال ی
ی

یدیت دددن یل یددد  لیم  نددددفیمجدد یر ی مددنفیر یت ادددییمددفیاددن  ی من ددددنیرنمددذیلاددا سیا رندددلیمدد ل یرمدد رلیلر رایدی  م ددد یکددفیمدد رایل  نمددد 
دیت دددن یم  ندددفیمددفیادد  هینددنایمددل ذیرمدددنای یا ددد ای دن  ددلیاددطیم  ددذ،یاددنزیمدد  ایکتدددن ،ی ددمطی  ر ،ی مددنفیراددن هیرد  کددنای دد    یلر  ددل،ی

 (202)مددفیادددن هییUSDA’s TARGETمن ددلیمددنیرلر هیدادد  ذیدحتددیی ددنیر ددن اییکددفیدادد     یاطم ددقیم  ندددفی ریمیدددلهیلر لی ددنیمددنید کدد ی
720-2600 (voice and TTY)ادددنسیمی   ددلی ددنیمددنییUSDAادددنسیی8339-877 (800)ر یط  ددقیاددلدن ی  تددییمددل رذیمددفیادددن هیی

DA-م  دددفییر یط  قددفینددنایل ددذیاددکن  یادد لی ریل  ی دن ددل یمی   ددل یمدد رایاددکن ن یل ی رمطددفیمددفیامیدد سیل یم  ندددف،یاددابیاددنکییمن ددل

رنمدددذیل  نمددد یراددد ،یر ینددد یلماددد ییمددد رایادددکن  یر یامیددد سیییADSUم  ددددفیمددد رایادددکن  یر یامیددد سیکدددفیر یییADSU،یم  ددددفی7203
ADSUی ددنیمددنیر اددنذی ددد لفی ندددفی  دد ر یی)668( 236-2999،یر یط  ددقیادددن هی،ADSUی ندددفیمن ددلیحددن ای ددنا،ی ل س،یادددن هیا ت دد فیی 

ییطدد ریل یددد  لیدنن دد ی یاددن  خیاایCR)S(A دددذیامیدد سی د دد ییمناددلیاددنیدیددن فید اددییحقدد میدددل ییل یددد  لی یادد  یید صددذیکامددیی
یر انذیا لل ییUSDAمفییمن لیمفی ل سیل ذی ندف نییAD-3027حق میدل ییدطتعیان ل یم  دفیدکدذی

 
 . نامه 1

U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

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

9410; or 
 . فکس2

  نیی؛ی 7442-690 (202) ن 256-1665 (833) 
 . ایمیل3

vgo.asdu@ekatinram.gorp 

 
 ر فید ااف،یر ر فیک  لهیم ص یننایدان ایرا  یی

 
 

 
، تهیننه شننده اسننت. مسننوولین برنامننه ممکننن رناننه را کننه در ایننن (TEFAP)ایننن سننند در رابطننه بننه دریافننت کمننک هننای فنندرال از برنامننه کمننک هننای اضننطراری غننذایی 

مننواد غننذایی را کننه  سننند ذکننر شننده اسننت، تدیینند کنننند. شننما ایننن سننند را بمشابننه تایینند واهنندیت شننرایط دریافننت نمننوده اینند. تصنندی  نادرسننت ممکننن باعنن  شننود کننه ارزش
 و مدنی شود. بطور نادرست برای شما داده شده است، دوباره به اداره ایالتی بپردازید، و ممکن در ااراوب قانون ایالت و فدرال منهر به پیگرد هنایی 

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

