પરરવાર અને બાળકોની સેવાઓનો વવભાગ

પુરક પોષણ સહાય કાયયક્રમ

-SNAP (ફુડ સ્ટેમ્પ્સ)

જ્યોર્જિયામાાં
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જ્યોર્જિયાર્ાાં ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) પ્રોગ્રાર્
જો તમને આ દસ્તાવેજ વાાંચવામાાં અથવા પ ૂણય કરવામાાં મદદની જરૂર હોય કે પછી અમારી સાથે સાંવાદ
માટે મદદની જરૂર હોય તો અમને કહો અથવા 1-877-423-4746 પર કોલ કરો. દુભાવષયાઓ સરહત
અમારી સેવાઓ મફત છે . જો તમે બવિર હો, સાાંભળવામાાં અશક્ત હો, અંિ-બવિર અથવા બોલવામાાં
મુશ્કેલી અનુભવો છો, તો તમે 711 (જ્યોર્જિયા રરલે) ડાયલ કરીને ઉપરના નાંબર પર અમને કોલ કરી શકો
છો.
ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) પ્રોગ્રાર્ શાં છે ?

પુરક પોષણ સહાય કાયયક્રમ-SNAP(SNAP),ફુડ સ્ટેમ્પપ કાયયક્રમ તરીકે પણ જાણીતો છે અને સાંઘીય રીતે ભાંડોળ

મેળવેલ કાયયક્રમ છે જે ઓછી આવક િરાવતા પરરવારોને માવસક લાભો પ ૂરા પાડે છે જેથી તેઓને ખોરાકની રકિંમત
ચ ૂકવવામાાં મદદ મળે . સ્નેપ(SNAP)રોજગાર અને તાલીમ (E&T) કાયયક્રમમાાં ભાગ લેવા માાંગતા પ્રા્તકતાયઓને
રોજગાર અને તાલીમની તકો પ ૂરી પાડે છે . આ કાયયક્રમ તાંદુરસ્ત આહાર અને તાંદુરસ્ત જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન

આપવા માટે ઓછી આવક િરાવતા પરરવારોને પોષણ અંગેની જાણકારી પણ આપે છે . સ્નેપ(SNAP)ની બાહ્ય પહોંચ
માટેની પ્રવ ૃવિઓ સમુદાયની ભાગીદાર એજન્સીઓ અને સ્થાવનક સમુદાય ફૂડ બેન્કો દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે .
ઘર-પરરવાર શાં છે ?

કોઈપણ એકલો રહેતો વ્યક્ક્ત, કુટુાંબ કે પછી અસાંખ્ય,અસાંબવાં િત વ્યક્ક્તઓ પણ પરરવાર હોઈ શકે છે જેઓ સાથે રહે છે

અને વનયવમત રીતે ખરીદી કરીને સાથે ભોજન તૈયાર કરે છે . કુટુાંબના અમુક સભ્યો અથવા વ્યક્ક્તઓ જેઓ સાથે રહે છે

પરાં ત ુ વનયવમત ખરીદી કરતા નથી અને સાથે ભોજન તૈયાર કરતા નથી તેમને ઘરમાાં સમાવવાની જરૂર નથી. આવા

વ્યક્ક્તઓ જે સામાર્જજક સુરક્ષા સાંખ્યા, ઇવમગ્રેશનની ક્સ્થવત અને નાગરરકતાને કેસવકય ર આપવાની જરૂર નથી પરરવારમાાં
કોઈ વ્યક્ક્તનો સમાવેશ થવો જોઈએ કે નહીં તેનો વનણયય ફેડરલ વનયમો પર આિારરત છે .
ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) ના લાભો ર્ાટે કોણ અરજી કરી શકે છે ?
SNAP લાભો માટે કોઈપણ અરજી કરી શકે છે .આ કાયયક્રમ મયાયરદત આવક અને સાંસાિનો િરાવતા પરરવારોને મદદ
કરે છે . આમાાં અસ્થાયી કટોકટી અનુભવતા પરરવારો તેમજ એવા પરરવારોનો સમાવેશ થાય છે જેમની આવક ગરીબી
સ્તર પર અથવા નીચે છે .
અધિકૃત પ્રધતધનધિ શાં છે ?

અવિકૃત પ્રવતવનવિ એ એવી વ્યક્ક્ત છે કે જેને તમારા ઘર-પરરવાર વતી SNAP લાભ મેળવવા માટે અરજી કરવા,
મેળવવા અને/અથવા ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે કારણ કે તમે તે કરવામાાં અસમથય છો.

તર્ારે ક્ાાં અરજી કરવાની રહેશે?
દરે ક કાઉન્ટીમાાં રડપાટય મેન્ટ ઓફ ફેવમલી એન્ડ ચચલ્ડ્રન સવવિસીસ (DFCS) ઓરફસ છે . આ વવભાગ ફૂડ સ્ટેમ્પપ
(SNAP) લાભો માટે અરજીઓ લે છે .
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તમારી સ્થાવનક કાઉન્ટી ઓરફસનુ ાં સરનામુાં અને ટેચલફોન નાંબર શોિવા માટે કાઉન્ટી સરકારી વવભાગ હેઠળ ઓનલાઇન
જુ ઓ

અથવા

જ્યોર્જિયા

રડવવઝન

ઓફ

ફેવમલી

એન્ડ

ચચલ્ડ્રન

સવવિસીઝ

(DFCS)

ની

વેબસાઇટ

www.dfcs.dhr.georgia.gov/locations પર જાઓ
ક્ારે અરજી કરવી?
પરરવાર અને બાળકોના સેવા વવભાગની તમામ કચેરીઓ સોમવારથી શુક્રવાર, સ્તાહાાંત અને રજાઓ વસવાય ખુલ્ડ્લી

હોય છે . ઓરફસનો સમય સામાન્ય રીતે સવારે 8:00 થી સાાંજના 5:00 સુિીનો હોય છે .તમારા વવસ્તારમાાં ઓરફસ સમય

માટે તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી વવભાગને કોલ કરો. જ્યોર્જિયા ગેટવે વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજીઓ કરી શકાય છે :

www.gateway.ga.gov.
તર્ે લાભો ર્ાટે અરજી કેવીરીતે કરશો?

લાભો માટે અરજી કરવા માટે, ઘરના વડા, ઘરના સભ્ય અથવા ઘરનુ ાં પ્રવતવનવિત્વ કરતી અવિકૃત વ્યક્ક્ત સહાય માટે

અરજી પ ૂણય કરી શકે છે .તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી રડપાટય મેન્ટ ઓફ ફેવમલી એન્ડ ચચલ્ડ્રન સવવિસીસ અથવા DFCS વેબસાઇટ
પરથી અરજી મેળવી શકાય છે .તમે અરજી કરવા માટે ગેટવે વેબસાઇટ અથવા સ્થાવનક DFCS ઓરફસ પર જઈ શકો છો,

અથવા ઓરફસને ફોન કરીને વવનાંતી કરો કે તમારા ઘરના સરનામા પર અરજી મોકલવામાાં આવે અથવા કોઈ વ્યક્ક્ત
તમારા માટે ફોમય ભરી આપે.www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps વેબસાઇટ પર જઈને તમે કોરી અરજીની

નકલ અહીં કરી શકો છો: ફોમય ભરો અને મેઈલ અથવા ફેક્સ કરો અથવા તેને તમારી સ્થાવનક કાઉન્ટી ઓરફસમાાં લઈ
જાઓ.

તર્ે ઓનલાઇન લાભો ર્ાટે કેવી રીતે અરજી કરશો?
તમેhttps://gateway.ga.gov/access/ ની આ ગેટવે વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન ફૂડ સ્ટેમ્પ્સ (SNAP) માટે પણ

અરજી કરી શકો છો.આ ગેટવે વ્યક્ક્તઓને ફૂડ સ્ટેમ્પપ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની માંજૂરી આપે છે . જે અરજદારો
ઓનલાઇન ખાતુાં બનાવે છે તેઓ તેમની અરજીની ક્સ્થવત પણ ચકાસી શકે છે અને ગેટવે પ્રી-સ્ક્સ્ક્રવનિંગ ટૂલ દ્વારા અન્ય

DHS કાયયક્રમો માટે તેમની પાત્રતા પણ ચકાસી શકે છે .આ ઉપરાાંત, ગેટવેથી ફૂડ સ્ટેમ્પપ પ્રા્તકતાયઓ ઘરના સાંજોગોમાાં
ફેરફારોની જાણ કરી શકે છે અને તેમના લાભો ઓનલાઇન રરન્ય ૂ કરી શકે છે .
અરજી ક્ારે ધ્યાનર્ાાં લેવાર્ાાં આવે છે ?

જ્યારે અરજીમાાં ઘરના વડાનુ ાં નામ, સરનામુ,ાં તારીખ અને ઘરના વડા અથવા અન્ય ઘરના સભ્યની સહી હોય અને

સ્થાવનક કાઉન્ટી કચેરી દ્વારા પ્રા્ત થાય ત્યારે અરજી દાખલ ગણાય છે .મેઈલ અથવા ફેક્સ અથવા ઓનલાઈન માધ્યમ
દ્વારા પામ સ્થાવનક પરરવાર અને બાળ સેવા વવભાગમાાં વ્યક્ક્તગત રૂપે અરજી દાખલ કરી શકાય છે . તમારે તમારા

સ્થાવનક કાઉન્ટીના પરરવાર અને બાળ સેવા વવભાગમાાં અરજી દાખલ કરવી જોઈએ, પરાં ત ુ પરરવાર અને બાળ સેવાનો
કોઈપણ વવભાગ તમારી અરજી સ્વીકારી શકે છે . તમારે સાંપ ૂણય અરજી પ ૂણય કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તે ખ ૂબ જ
મહત્વપ ૂણય છે કે તમે તમારો ટેચલફોન નાંબર અને/અથવા સરનામુાં આપો જેથી DFCS ફોન દ્વારા તમારા સુિી પહોંચી શકે.
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અરજી દાખલ થયા પછી શાં થાય છે ?

તમારો અથવા ઘરના સભ્યનો (અથવા તમારા ઘર માટે અરજી કરવા માટે અવિકૃત વ્યક્ક્ત) DFCS ના કેસવકય ર દ્વારા ઇન્ટરવ્ય ૂ લેવો
આવશ્યક છે . જે વ્યક્ક્તનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાાં આવે તે તમારા ઘરની પરરક્સ્થવત વવશે જાણતો હોવો જોઈએ. ફોન ઇન્ટરવ્ય ૂ જરૂરી છે .
વ ૃદ્ધ/અપાંગ વ્યક્ક્તઓ અથવા ઓરફસમાાં આવવામાાં સમસ્યાઓ અનુભવતા વ્યક્ક્તઓ માટે, આ ઇન્ટરવ્ય ૂ ટેચલફોન દ્વારા,પ ૂવય-આયોર્જજત
ઘરની મુલાકાત દ્વારા અથવા ઓરફસ મુલાકાત દ્વારા પ ૂણય થઈ શકે છે . ઇન્ટરવ્યુ વવશે જાણવા માટે તમારી સ્થાવનક કાઉન્ટી ઓરફસનો
સાંપકય કરો.

ઇન્ટરવ્ય ૂર્ાાં શાં થશે?

કેસવકય ર તમને તમારા ઘરની આવક, સાંસાિનો, ભાડુ ાં અથવા ગીરો અને ઉપયોચગતા ખચય વવશે પ્રશ્નો પ ૂછશે. કેટલાક પરરવારોને

તબીબી ખચય, બાળ સાંભાળ અને બાળ સહાય ખચય વવશે પણ પ ૂછવામાાં આવી શકે છે . તમારી ઘરની પરરક્સ્થવતનો પુરાવો જરૂરી છે ,
તેથી જો તમારી પાસે નીચેની મારહતી હોય, તો તમે તેને તમારી સાથે લાવી શકો છો:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ઓળખનો પુરાવો

તમારી નાગરરકતાનો પુરાવો જેમ કે જન્મ પ્રમાણપત્ર, યુએસ પાસપોટય , હોક્સ્પટલ રે કોડય વગેરે.
યુએસ નાગરરકો ન હોય એવી લાભો માટે અરજી કરનાર વ્યક્ક્તઓ માટે ઇવમગ્રેશન કાગળો.

લાભો માટે અરજી કરનાર વ્યક્ક્તઓના સામાર્જજક સુરક્ષા નાંબર
ઘરના દરે ક સભ્યનો આવકનો પુરાવો(ચેક, સામાર્જજક સુરક્ષા અથવા વરરષ્ઠ સાંચાલન માટેના એવોડય લેટસય, બેરોજગારીના
લાભો, કુ ટુાંબ અથવા વમત્રો તરફથી યોગદાન, બાળ સહાય, વગેરે)
છે લ્ડ્લા મરહનાની ભાડાની રસીદ અથવા ગીરો ચુકવણી અંગેની બુક
60 વષયથી વધુ ઉંમરના અને/અથવા અપાંગ વ્યક્ક્તઓ માટે તબીબી ચબલ

જેના માતાવપતા કામ કરે છે , શાળામાાં અથવા તાલીમમાાંછે એવા બાળકો માટે બાળ સાંભાળની રસીદો
તમારી પરરક્સ્થવતને આિારે વિારાની મારહતી અને પુરાવાની જરૂર પડી શકે છે .

જ્યારે તમે સૌપ્રથમ અરજી કરો ત્યારે તમારી પાસે બિી મારહતી ન હોય, તો જરૂરી પુરાવા આપવા માટે તમને ઇન્ટરવ્ય ૂની તારીખથી
10 રદવસ આપવામાાં આવે છે ..

ઇન્ટરવ્ય ૂ એ ઘરના સાંજોગોની સિાવાર અને ગોપનીય ચચાય છે . ઇન્ટરવ્યુઅરે ફક્ત મારહતી એકવત્રત કરવી અને તેની સમીક્ષા કરવી
જોઈએ નહીં પરાં ત ુ અસ્પષ્ટ અથવા અધ ૂરી મારહતીનુ ાં અન્વેષણ અને વનરાકરણ કરવુાં જોઈએ.

જો તમારા ઘરની કોઈ વ્યક્ક્ત અમને સામાર્જજક સુરક્ષા નાંબર અથવા ઈવમગ્રેશન ક્સ્થવત અથવા નાગરરકતા વવશે મારહતી આપવા માાંગતી
નથી, તો તે વ્યક્ક્ત ફૂડ સ્ટેમ્પપના લાભો માટે પાત્ર રહેશે નહીં. ઘરના અન્ય સભ્યો હજુ પણ લાભો માટે પાત્ર હોઈ શકે છે .

સામાર્જજક સુરક્ષા નાંબર અથવા ઈવમગ્રેશન ક્સ્થવત ન આપવાનુ ાં પસાંદ કરવા માટે વ્યક્ક્તને હોમલેન્ડ વસક્યુરરટી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
વસરટઝનવશપ એન્ડ ઇવમગ્રેશન સવવિવસસ વવભાગને જાણ કરવામાાં આવતી નથી.
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શુ ાં તમે પાત્રતા િરાવો છો?
તર્ે ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) ના લાભો ર્ાટે પાત્ર છો જો તર્ે:

•
•
•
•

જો તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરરક છો અથવા ચોક્કસ કાન ૂની વવદે શી દરજ્જો િરાવો છો

•

જો આ ખચયનો પુરાવો આપવામાાં આવે તો ભાડા અથવા ગીરો ચુકવણી, ઉપયોચગતા બીલ, અને કેટલાક

તમે ઘરની પરરક્સ્થવતના પુરાવા તરીકે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો આપો છો

તમે અને/અથવા ઘરના અન્ય સભ્યો કામ અંગેના જરૂરી વનયમોનુ ાં પાલન કરો છો

ઘરમાાં રહેનારા લોકોની સાંખ્યાના આિારે ઘરની માવસક આવક વનયત આવક મયાયદા કરતાાં વિતી ના હોય તો
રકસ્સાઓમાાં તબીબી, બાળ સાંભાળ અને બાળ સહાય ખચય પાત્રતા વનિાયરણ પ્રરક્રયામાાં ગણવામાાં આવે છે .

ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) લાભ ર્ેળવવા ર્ાટે કેટલો સર્ય લાગશે?

અરજી દાખલ કરવાની તારીખથી 30 રદવસની અંદર અરજી પર પ્રરક્રયા થવી જોઈએ અને લાભો ઉપલબ્િ થવાજોઈએ. જો તમારા ઘરની આવક
ઓછી હોય કે કોઈ ન હોય અને ચોક્કસ માપદાં ડોને પ ૂણય કરે , તો અરજી પર પ્રરક્રયા થવી જોઈએ અને 7 રદવસની અંદર લાભો ઉપલબ્િ હોવા જોઈએ.
દરે ક પરરવારને એક નોરટસ મોકલવામાાં આવે છે જેમાાં જણાવવામાાં આવ્યુ ાં હોય છે કે ઘર SNAP લાભો માટે લાયક છે કે કેમ. જો લાયક હોય તો,
નોરટસ જણાવે છે કે પરરવારને કેટલા લાભો મળશે અને ફરી અરજી કરતા પહેલા પરરવારને કેટલા સમય સુિી લાભો મળશે..

તર્ને કેટલા ર્ળશે?

તમારા પરરવારને મળતા લાભોની રકમ તમારા ફૂડ સ્ટેમ્પપ પરરવારમાાં વ્યક્ક્તઓની સાંખ્યા, ઘરની
આવકની રકમ અને બજેરટિંગ પ્રરક્રયામાાં ઉપયોગમાાં લેવાતી કપાતની રકમ પર આિારરત છે .
અરજીની તારીખ પ્રથમ મરહનામાાં પરરવારને મળતા લાભોની રકમને અસર કરે છે . જ્યાાં સુિી

તમારુાં ઘર લાયક રહેશે ત્યાાં સુિી દર મરહને લાભો આપવામાાં આવશે. તમારા EBT ખાતામાાં બાકી
રહેલા લાભો જ્યાાં સુિી તેનો ઉપયોગ ના થાય ત્યાાં સુિી મેળવી શકાય છે પછી ભલે ને તમારા ફૂડ
સ્ટેમ્પપ કેસ બાંિ થઈ જાય.
તર્ે કેટલો સર્ય ખાદ્ય સ્ટેમ્પ (SNAP) ના લાભો ર્ેળવો છો?

જો લાયક હોય તો તમારુાં ઘર ફરી અરજી કરતા પહેલા એક મરહનાથી એક વષય સુિી SNAPના
લાભો મેળવી શકે છે .પ્રમાણપત્ર અવવિના છે લ્ડ્લા મરહનામાાં, તમારા પરરવારને DFCS તરફથી
વનમણ ૂક પત્ર મળવો જોઈએ. આ પત્રમાાં લખ્યુ ાં હશે કે તમારી પ્રમાણપત્ર અવવિ સમા્ત થવાની છે
અને તમારા પરરવારે ફરીથી અરજી કરવી પડશે.

જો આ પત્રનો તમારો પ્રવતભાવ સમયસર છે , જો તમારુાં કુટુાંબ હજુ પણ પાત્ર છે તો તમારા લાભો
ચાલુ રહેશે. જો તમે પત્રનો જવાબ નહીં આપો, તો તમારા લાભો બાંિ થઈ જશે.
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ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) તર્ને કેવી રીતે લાભો આપે છે ?

ઇલેસ્ક્ક્િક બેવનરફટ િાન્સફર (EBT) કાડય અને વ્યક્ક્તગત ઓળખ નાંબર (PIN) નો ઉપયોગ કરીને લાભો આપવામાાં
આવે છે .

જો તમે લાભો માટે પાત્ર છો અને ઘરના વડા તરીકે ક્યારે ય પ્રા્ત થયા નથી, તો તમને EBT કાડય મોકલવામાાં

આવશે. કુટુાંબ અવિકૃત સ્ટોસયમાાં EBT કાડય નો ઉપયોગ ખોરાક ખરીદવા માટે કરે છે . જ્યારે ચેકઆઉટ કાઉન્ટર પર
ફૂડ બેવનરફટ ખરીદીની કુલ રકમ નક્કી થાય છે , ત્યારે તમે પોઇન્ટ ઓફ સેલ રડવાઇસ દ્વારા તમારા EBT કાડય ને

સ્વાઇપ કરો અને તમારો PIN નાંબર દાખલ કરો. તમારી કુલ માવસક ફાળવણીમાાંથી ખરીદીની રકમ કાપવામાાં આવે
છે .

ઘર પરરવારને ક્ારે લાભ ર્ળે છે ?

લાભો EBT ખાતામાાં દરે ક મરહનાની 5 મીથી 23 મી તારીખ સુિી જમા થાય છે . તમારા લાભો મેળવવા માટે, તમારે

તમારા EBT કાડય અને PIN ની જરૂર છે . જો તમારુાં EBT કાડય ખોવાઈ ગયુ ાં છે અથવા ચોરાઈ ગયુ ાં છે અથવા તમે
તમારો PIN ભ ૂલી ગયા છો, તો EBT ગ્રાહક સેવા હેલ્ડ્પ લાઈનને 1-888-421-3281 પર ફોન કરો. તમારુાં ખોવાયેલ ુાં કે

ચોરાયેલ ુાં કાડય રદ કરવામાાં આવશે. તમારા પરરવારને નવુાં EBT કાડય અને/અથવા PIN આપવામાાં આવશે. તમારા
EBT ખાતા વવશે ઓન લાઇન મારહતી મેળવવા માટે, www.ebt.acs-inc.com પર લોગ ઇન કરો.
તમારા કાડય નાંબર અને વ્યક્ક્તગત ઓળખ નાંબર (PIN) નો ઉપયોગ કરીને, તમે આ કરી શકો છો:

•
•
•
•

તમારા ચાલુ ખાતાનુ ાં બેલેન્સ તપાસો
તમારા વ્યવહારોના ઇવતહાસની સમીક્ષા કરો
Your તમારો PIN બદલો
ગ્રાહક સેવાનો સાંપકય કરો

તમારી મારહતીનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે તમારો કાડય નાંબર તૈયાર હોવો જરૂરી છે . તમારુાં EBT કાડય અને

PIN સુરચક્ષત જગ્યાએ રાખવાનુ ાં યાદ રાખો. જો કોઈને તમારુાં EBT કાડય અને PIN મળે , તો તે વ્યક્ક્ત તમારા લાભો
મેળવવા માટે સક્ષમ છે . તમારા EBT ખાતામાાંથી લેવાયેલા લાભો DFCS દ્વારા બદલવામાાં આવતાાં નથી.
તર્ે ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) ના લાભો ક્ાાં ખર્ચી શકો છો?

ફૂડ સ્ટોસય જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ રડપાટય મેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ડ્ચર (USDA), ફૂડ એન્ડ ન્યુરિશન સવવિસ (FNS) દ્વારા

અવિકૃત છે તે ખોરાક ખરીદવા માટે EBT વ્યવહારો સ્વીકારી શકે છે . મોટાભાગના સ્ટોસય સ ૂચવે છે કે ફૂડ સ્ટેમ્પપ
લાભોનો ઉપયોગ ખાદ્ય ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે થઈ શકે છે .
ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) લાભો સાથે શાં ખરીદવાર્ાાં આવે છે ?
લાભોનો ઉપયોગ ફક્ત તમારા ઘરને ખાવા માટે ખોરાક અને ખાવાનુ ાં ઉત્પન્ન કરે તેવા છોડ કે બીજ ઉગાડવા માટે થઈ શકે છે .
ચોક્કસ ખાદ્ય પ ૂરવણીઓ જેમ કે Ensure ફૂડ સ્ટેમ્પપ લાભો વડે ખરીદી શકાય છે . બરફ, પાણી અને ઠાંડા અથવા ઓરડાના તાપમાને
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રહેતો ખોરાક, જે સ્ટોરમાાં વપરાશ માટે રચાયેલ નથી, તે ફૂડ સ્ટેમ્પપ લાભો સાથે ખરીદી શકાય છે .

ફૂડ સ્ટેમ્પ (SNAP) લાભો સાથે શાં ખરીદી શકાત ાં નથી?
ફૂડ સ્ટેમ્પપ (SNAP) લાભોનો ઉપયોગ આલ્ડ્કોહોચલક પીણાાં, વસગારે ટ અથવા તમાકુ , ઘરે લ ુ પુરવઠો જેમ કે સાબુ અને કાગળની
વસ્ત ુઓ, દવાઓ, વવટાવમન્સ, પાલતુ પ્રાણીઓનો ખોરાક અથવા ચબન-ખાદ્ય વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કરી શકાતો નથી.

તર્ારા અધિકારો ક્ા છે ?
તર્ારી પાસે અધિકાર છે :

•

જે રદવસે તમે તે માાંગો તે રદવસે અરજી મેળવો.

•

જો તમને અંગ્રેજી ભાષા વાાંચવામાાં, લખવામાાં, બોલવામાાં અથવા સમજવામાાં તકલીફ પડે તો આ ફોમય અને મફત

ભાષા સહાય સેવાઓ (દુ ભાવષયાઓ, ભાષાાંતરરત સામગ્રીઓ અથવા સીિી ભાષામાાં સેવાઓ) ભરવામાાં સહાયની

•
•
•
•
•
•

વવનાંતી કરો.

સહાયક સહાય અને સેવાઓ અને વાજબી ફેરફારોની વવનાંતી કરો જો તમને અથવા તમારા પરરવારમાાં કોઈને
અપાંગતા હોય.
જ્યારે તમે અરજી દાખલ કરો ત્યારે તમારી અરજી સ્વીકારો.

જો તમે ફૂડ સ્ટેમ્પપ ઓરફસમાાં ન જઈ શકો તો તમારા ઘર માટે પુખ્ત વયના લોકો માટે અરજી કરો.

જો તમે 60 વષય કે તેથી વધુ ઉંમરના હો અથવા અક્ષમ હોવ અને તમારા માટે અરજી કરવા માટે કોઈ વ્યક્ક્ત ન મળી

શકે તો ઘરે મુલાકાત અથવા ટેચલફોન ઇન્ટરવ્ય ૂ આપો.

તમે અરજી કરો તે તારીખના 30 રદવસની અંદર તમારુાં EBT કાડય અને PIN મેળવો, જો યોગ્ય હોય તો, અથવા
જો તમે ઝડપી સેવાઓ માટે લાયક હોવ તો તમે તમારી અરજી દાખલ કરો તે તારીખના 5 રદવસની અંદર તમારુાં EBT

કાડય અને PIN મેળવો.

•
•
•
•

ઉંમર, જાવત, જાવત, રાં ગ, વવકલાાંગ, િાવમિક પાંથ, રાષ્િીય મ ૂળ, અથવા રાજકીય માન્યતાઓને ધ્યાનમાાં લીિા વગર યોગ્ય

વતયન મેળવો.

જો તમે તમારા કેસ પર લેવામાાં આવેલી કોઈપણ કાયયવાહીથી અસાંમત હોવ તો યોગ્ય સુનાવણી કરો.
તમારી કેસ ફાઈલ અને કાયયક્રમના વનયમોની તપાસ કરો.

જો લેચખતમાાં જાણ કરવામાાં ન આવે તેવા ફેરફારને કારણે તમારા લાભો ઘટાડવામાાં અથવા બાંિ કરવામાાં આવે તો

અગાઉથી સ ૂચચત કરો.

તર્ારી જવાબદારીઓ શાં છે ?

·
·

તમારે બિા પ્રશ્નોના સાંપ ૂણય જવાબ આપવાના રહેશ.ે

·
·
·

તમારે પુરાવા આપવાના રહેશે કે તમે લાભો માટે લાયક છો.

ખોટા દાં ડ હેઠળ, પ્રમાચણત કરવા માટે તમારે તમારા નામ પર સહી કરવી
આવશ્યક છે કે બિા જવાબો સાચા છે .

તમારા ફૂડ સ્ટેમ્પપ લાભો વેચશો નહીં, વેપાર કરશો નહીં અથવા આપી દે શો નહીં.
માત્ર લાયક વસ્તુઓ ખરીદવા માટે ફૂડ સ્ટેમ્પપ લાભોનો ઉપયોગ કરો.
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જ્યારે લાભો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તર્ારા હાઉસહોલ્ડ રરપોટમ ર્ાાં શાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે ?

પરરવારના લોકોની સરળ જાણ કરવી – જ્યોર્જિયામાાં તમામ ફૂડ સ્ટેમ્પપ (SNAP) પરરવારોએ
રરપોરટિંગ આવશ્યકતાઓને સરળ બનાવી છે .

• આનો અથય એ છે કે જ્યારે તમારા ઘરની કુલ માવસક કુલ આવક
તમારા ઘરના કદ માટે ફેડરલ ગરીબી સ્તરના 130% કરતા વિારે
હોય ત્યારે તમારે જાણ કરવી જોઈએ.

• જો તમે 18-49 વષયની વયના કામ કરતા પુખ્ત વયના અને બાળકો

વગરના છો, તો તમારે જ્યારે તમારા કામના કલાકો અઠવારડયામાાં
20 કલાકથી ઓછા હોય ત્યારે દર મરહને સરે રાશ 80 કલાક, ફેરફાર
થયો તે મરહનાના અંતથી 10 રદવસની અંદર જાણ કરવી જોઈએ.

• જ્યારે તમારા પરીવારને નોંિપાત્ર લોટરી અને જુગારની જીત મળે

ત્યારે તમારે જાણ કરવી આવશ્યક છે . આ એક જ રમતમાાં
જીતવામાાં આવેલ રોકડ પુરસ્કાર છે . જો તમે અથવા ઘરના કોઈ
સભ્યને લોટરી અથવા જુગાર જીત, $ 3750 અથવા વધુની કુલ
રકમ (કર અથવા અન્ય રકમ રોકવામાાં આવે તે પહેલાાં) પ્રા્ત થાય

છે , તો તમારે મરહનાના અંતથી 10 રદવસની અંદર આ જીતની જાણ
કરવી આવશ્યક છે જેમાાં પરરવારને જીત મળી છે .
તમારાાં કેસવકય ર તમને આ જરૂરરયાત સમજાવશે. તમે DFCS કોલ સેન્ટરમાાં 1-877-423-4746 પર
અથવા https://gateway.ga.gov/access/ પર ફેરફારોની જાણ કરી શકો છો.
ધનયર્ો તોડવા ર્ાટે દાં ડ શાં છે ?

તમે તમારા લાભો ગુમાવી શકો છો અથવા જાણીજોઈને ખોટી મારહતી આપવા બદલ ફોજદારી
કાયયવાહીનો ભોગ બની શકો છો.

• તમારા પરરવારને ન મળવા જોઈએ તેવા લાભ મેળવવા માટે ખોટી
મારહતી આપશો નહીં અથવા મારહતી છુપાવશો નહીં.

• જે તમારા નથી તે ફૂડ સ્ટેમ્પપ (SNAP) અથવા EBT કાડય નો

ઉપયોગ કરશો નહીં અને બીજા કોઈને તમારા કાડય નો ઉપયોગ ન
કરવા દો.

• ફૂડ સ્ટેમ્પપ (SNAP) નો ઉપયોગ આલ્ડ્કોહોલ અથવા વસગારે ટ

જેવી ચબન -ખાદ્ય વસ્તુઓ ખરીદવા અથવા ક્રેરડટ કાડય પર
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ચ ૂકવણી કરવા માટે કરશો નહીં.

• અક્ગ્નશસ્ત્રો, દારૂગોળો અથવા વનયાંવત્રત પદાથય (ગેરકાયદે સર

દવાઓ) જેવી ગેરકાયદે સર વસ્તુઓ માટે ફૂડ સ્ટેમ્પપ (SNAP)
અથવા EBT કાડય નો ઉપયોગ કરી વેપાર અથવા વેચાણ કરશો
નહીં.

કોઈપણ ઘરનો સભ્ય કોઈપણ હેતસર ફૂડ સ્ટેમ્પના ધનયર્ોનો ભાંગ કરે છે તેને ફૂડ સ્ટેમ્પ
પ્રોગ્રાર્ર્ાાંથી એક વર્મ ર્ાટે કાયર્ી ર્ાટે પ્રધતબાંધિત કરી શકાય છે , $ 250,000 સિીનો દાં ડ, 20
વર્મ સિીની કેદ અથવા બાંને. તેણી/તે અન્ય લાગ ફેડરલ અને રાજ્ય કાયદાઓ હેઠળ પણ

કાયમવાહીને પાત્ર હોઈ શકે છે . જો કોટમ આદે શ આપે તો તેણીને વિારાના 18 ર્રહના ર્ાટે ફૂડ
સ્ટેમ્પ પ્રોગ્રાર્ર્ાાંથી પણ પ્રધતબાંધિત કરી શકાય છે .

કોઈપણ ઘરનો સભ્ય જે જાણીજોઈને ધનયર્ોનો ભાંગ કરે છે તેને પ્રથર્ ગના ર્ાટે એક વર્મ, બીજા
ગના ર્ાટે બે વર્મ અને ત્રીજા ગના ર્ાટે કાયર્ી િોરણે ફૂડ સ્ટેમ્પ નહીં ર્ળે .
જો કાયદાની અદાલત તર્ને અથવા ઘરના કોઈપણ સભ્યને ધનયાંધત્રત પદાથમના વેર્ચાણ સાથે

સાંકળાયેલા વ્યવહારોર્ાાં ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભોનો ઉપયોગ કરવા અથવા પ્રાપ્ત કરવા ર્ાટે દોધર્ત ર્ાને
છે , તો તર્ે અથવા તે ઘરના સભ્ય પ્રથર્ ગના ર્ાટે બે વર્મ સિી લાભો ર્ાટે પાત્ર રહેશો નહીં,
અને કાયર્ી િોરણે બીજા ગના ર્ાટે.
જો કાયદાની અદાલત તર્ને અથવા ઘરના કોઈપણ સભ્યને હધથયારો, દારૂગોળો અથવા

ધવસ્ફોટકોના વેર્ચાણ સાથે સાંકળાયેલા વ્યવહારર્ાાં લાભોનો ઉપયોગ કરવા અથવા પ્રાપ્ત કરવા

ર્ાટે દોધર્ત ર્ાને છે , તો આ ઉલ્લાંઘનના પ્રથર્ ગના પર તર્ે અથવા તે ઘરના સભ્ય ફૂડ સ્ટેમ્પ
કાયમક્રર્ર્ાાં ભાગ લેવા ર્ાટે કાયર્ ર્ાટે અયોગ્ય રહેશે.

જો કાયદાની અદાલત તર્ને અથવા ઘરના કોઈપણ સભ્યને $ 500 કે તેથી વધની કલ રકર્

ર્ાટે તસ્કરી લાભો ર્ાટે દોધર્ત ર્ાને છે , તો તર્ે અથવા તે ઘરના સભ્ય આ ઉલ્લાંઘનના પ્રથર્
ગના પર ફૂડ સ્ટેમ્પ કાયમક્રર્ર્ાાં ભાગ લેવા ર્ાટે કાયર્ ર્ાટે અયોગ્ય રહેશ.ે

બહધવિ ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો ર્ેળવવા ર્ાટે જો તર્ે અથવા ઘરના કોઈપણ સભ્યએ ઓળખ (તેઓ

કોણ છે ) અથવા રહેઠાણ સ્થળ (જ્યાાં તેઓ રહે છે ) ના સાંદભમર્ાાં કપટપ ૂણમ ધનવેદન અથવા રજૂઆત
કરી હોવાન ાં જણાય છે , તર્ે અથવા તે ઘરના સભ્ય 10 વર્મના સર્યગાળા ર્ાટે ફૂડ સ્ટેમ્પ
કાયમક્રર્ર્ાાં ભાગ લેવા ર્ાટે અયોગ્ય રહેશે.
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ADA/ધવભાગ 504 અધિકારોની નોરટસ
ધવકલાાંગ લોકો ર્ાટે સહાય
જ્યોર્જિયા રડપાટય મેન્ટ ઓફ હ્યુમન સવવિસીસ The Georgia Department of Human Services અને જ્યોર્જિયા રડપાટય મેન્ટ ઓફ
કોમ્પયુવનટી હેલ્ડ્થ Georgia Department of Community Health ("વવભાગો") ને સાંઘીય કાયદાઓ* દ્વારા અપાંગ વ્યક્ક્તઓને
વવભાગોના કાયયક્રમો, સેવાઓ અથવા પ્રવ ૃવિઓમાાં ભાગ લેવાની અને લાયકાત મેળવવા માટે સમાન તક પ ૂરી પાડવી
જરૂરી છે . જેમાાં SNAP, TANF અને તબીબી સહાયતા જેવા કાયયક્રમોનો સમાવેશ થાય છે .
વવકલાાંગતા આિારરત ભેદભાવ ટાળવા માટે જ્યારે ફેરફારો જરૂરી હોય ત્યારે વવભાગો વ્યાજબી ફેરફારોની સ ૂચચ પ ૂરી પાડે
છે . ઉદાહરણ તરીકે, અમે સમાન એક્સેસ આપવા માટે નીવતઓ, પ્રથાઓ અથવા પ્રરક્રયાઓ બદલી શકીએ છીએ. સમાન
અસરકારક સાંદેશાવ્યવહાર સુવનવિત કરવા માટે , અમે વવકલાાંગ વ્યક્ક્તઓ અથવા તેમના સાથીઓને અપાંગ લોકો માટે

સાંદેશાવ્યવહાર સહાય પ્રદાન કરીએ છીએ, જેમ કે સાઇન લેંગ્વેજ દુભાવષયા. અમારી આ સેવાઓ વનશુલ્ડ્ક છે . વવભાગોએ

એવા કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી જેના પરરણામે સેવા, કાયયક્રમ અથવા પ્રવ ૃવિની પ્રકૃવતમાાં અથવા અયોગ્ય નાણાકીય
અને વહીવટી બોજામાાં મ ૂળભ ૂત ફેરફાર થાય.

વ્યાજબી ફેરફાર અથવા સાંદેશાવ્યવહાર સહાયની ધવનાંતી કેવી રીતે કરવી

જો તમે વવકલાાંગ છો અને વાજબી ફેરફાર, સાંચાર સહાયતા અથવા વિારાની મદદની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને તમારા

કેસવકય રનો સાંપકય કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમને અસરકારક સાંદેશાવ્યવહાર માટે સહાય અથવા સેવાની જરૂર હોય, જેમ

કે સાઇન લેંગ્વેજ દુભાવષયા, તો તમે તમારા કેસ વકય રનો સાંપકય કરી શકો છો અથવા તમારી વવનાંતી કરવા માટે DFCS ને
404-657-3433 અથવા DCH પર 678-248-7449 પર ફોન કરી શકો છો. તમે DFCS ADA વાજબી ફેરફાર વવનાંતી
ફોમયનો ઉપયોગ કરીને તમારી વવનાંતી પણ કરી શકો છો, જે તમારી સ્થાવનક DFCS ઓરફસ અથવા ઓનલાઇન

https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights પર ઉપલબ્િ છે , અથવા તમે DCH ADA વ્યાજબી
ફેરફાર વવનાંતી ફોમય DCH કેટી બેકેટ ટીમ (DCH Katie Becket Team) ઓરફસથી અથવા ઓનલાઈન

https://medicaid.georgia.gov/programs/all-programs/tefrakatie-beckett પર તે મેળવી શકો છો, પરાં ત ુ
તમારે ફોમયનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી.
ફરરયાદ કેવી રીતે દાખલ કરવી

જો તમારી અપાંગતાને કારણે વવભાગો દ્વારા તમારી સાથે ભેદભાવ કરવામાાં આવ્યો હોય તો તમને ફરરયાદ કરવાનો

અવિકાર છે . ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે વાજબી ફેરફાર અથવા સાઇન લેંગ્વેજ દુભાષીયાની માાંગણી કરી હોય જે વાજબી
સમયની અંદર નકારવામાાં આવી હોય અથવા તેના પર કાયયવાહી કરવામાાં ન આવી હોય તો તમે ભેદભાવની ફરરયાદ
દાખલ કરી શકો છો. તમે તમારા કેસ વકય ર, તમારી સ્થાવનક DFCS ઓરફસ અથવા DFCS નાગરરક અવિકારોનો

ADA/Section 504 Coordinator at 2 Peachtree Street N.W., Ste 19-454, Atlanta, GA, 30303, 404-657-3735
પર સાંપકય કરીને મૌચખક અથવા લેચખતમાાં ફરરયાદ કરી શકો છો. DCH માટે , KB TEAM ADA/વવભાગ 504

કોઓરડિનેટરનો 2211 Beaver Ruin Road, Suite 150, Norcross, GA, 30071, or P.O. Box 172, Norcross,
GA, 30091, 678-248-7449 પર સાંપકય કરો.
DFCS નાગરરક અવિકાર ફરરયાદ ફોમયની નકલ માટે તમે તમારા કેસ વકય રને કહી શકો છો. ફરરયાદ ફોમય

https://dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights પર પણ ઉપલબ્િ છે .
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જો તમને ભેદભાવની ફરરયાદ કરવામાાં સહાયની જરૂર હોય, તો તમે ઉપર સ ૂચચબદ્ધ DFCS સ્ટાફનો સાંપકય કરી શકો છો.
જે લોકો બહેરા છે અથવા સાાંભળવામાાં તકલીફ છે અથવા જેઓને બોલવામાાં તકલીફ પડે છે તેઓ ઓપરે ટરને અમારી
સાથે જોડાવા માટે 711 પર ફોન કરી શકે છે .

તમે યોગ્ય સાંઘીય એજન્સી દ્વ્રારા પણ ભેદભાવની ફરરયાદ પણ દાખલ કરી શકો છો. યુએસ રડપાટય મેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ડ્ચર
U.S. Department of Agriculture (USDA) અને યુએસ રડપાટય મેન્ટ ઓફ હેલ્ડ્થ એન્ડ હ્યુમન સવવિસીસ U.S. Department

of Health and Human Services (HHS) માટે સાંપકય મારહતી " USDA-HHS સાંયક્ુ ત ચબન-ભેદભાવ વનવેદન" ની અંદર
સામેલ છે .

*1973 ના પુનવયસન અવિવનયમની કલમ 504; 1990 ના અમેરરકન વવકલાાંગતા અવિવનયમ; અને અમેરરકન વવકલાાંગતા
અવિવનયમ 2008 સુિારો અવિવનયમ એવી ખાતરી કરે છે કે વવકલાાંગ વ્યક્ક્તઓ ગેરકાયદે સર ભેદભાવથી મુક્ત
રાખવામા આવે છે .

રડપાટય મેન્ટ ઓફ હ્યુમન સવવિસ Department of Human Service (DHS) હેઠળ, તમે તમારી સ્થાવનક DFCS ઓરફસ,
અથવા DFCS નાગરરક અવિકારો, ADA/Section 504 Coordinator at 2 Peachtree Street N.W., Ste 19-454,

Atlanta, GA, 30303, 404-657-3735 નો સાંપકય કરીને ભેદભાવની અન્ય ફરરયાદો પણ નોંિાવી શકો છો. મયાયરદત
અંગ્રેજી વનપુણતાના આિારે ભેદભાવની ફરરયાદો માટે , DHS મયાયરદત અંગ્રેજી પ્રાવીણ્ય અને સાંવેદનાત્મક ક્ષવતગ્રસ્ત

કાયયક્રમ DHS Limited English Proficiency and Sensory Impaired Program નો Two Peachtree Street, N.W., Suite

29-103 N.W., Atlanta, GA 30303 પર સાંપકય કરો: અથવા 404-657-5244 (અવાજ), પર ફોન કરો, 404-463-7591
(TTY), 404-651-6815 (ફેક્સ).

રડપાટય મેન્ટ ઓફ કોમ્પયુવનટી હેલ્ડ્થ Department of Community Health(DCH) નીવત હેઠળ, તમારી જાવત, ઉંમર, વાંશ,

અપાંગતા, રાષ્િીય મ ૂળ અથવા િાવમિક માન્યતાઓના આિારે તબીબી સહાયતા કાયયક્રમો માટે તમારી પાત્રતા અથવા
લાભો નકારી શકતા નથી.

મેરડકેડ (Medicaid) પાત્રતા અથવા પ્રદાતાના ભેદભાવની જાણ કરવા માટે, જ્યોર્જિયા રડપાટય મેન્ટ ઓફ કોમ્પયુવનટી

હેલ્ડ્થની ઓરફસ ઓફ પ્રોગ્રામ ઈસ્ક્ન્ટચગ્રટી Georgia Department of Community Health’s Office of Program Integrity

(સ્થાધનક 404-463-7590) અથવા (ટોલ ફ્રી) 800-533-0686 પર કોલ કરો. તમે 1-800-533-0686 પર ફોન કરીને (ટોલ
ફ્રી) શાંકાસ્પદ મેરડકેડ Medicaid છે તરવપિંડી વવષે જાણ પણ કરી શકો છો.
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બબન-ભેદભાવ ધનવેદન

સાંઘીય નાગરરક અવિકાર કાયદો અને U.S. Department of Agriculture (USDA) ના નાગરરક અવિકારોના વનયમો અને
નીવતઓ અનુસાર, USDA, તેની એજન્સીઓ, કચેરીઓ અને કમયચારીઓ અને USDA કાયયક્રમોમાાં ભાગ લેનાર અથવા

સાંચાચલત કરતી સાંસ્થાઓને જાવત, રાં ગ, રાષ્િીય મ ૂળ, જાવત, િાવમિક પાંથ, અપાંગતા, ઉંમર, રાજકીય માન્યતાઓ, અથવા

USDA દ્વારા સાંચાચલત અથવા ભાંડોળ મેળવેલ કોઈપણ કાયયક્રમ અથવા પ્રવ ૃવિમાાં અગાઉના નાગરરક અવિકારોની પ્રવ ૃવિ
માટે બદલો અથવા પ્રવતશોિ લેવાના આિારે ભેદભાવ કરવા પર પ્રવતબાંિ છે .
વવકલાાંગ વ્યક્ક્તઓ જેઓને પ્રોગ્રામ વવષેની મારહતી (દા.ત. બ્રેઇલ, મોટી વપ્રન્ટ, ઓરડઓટેપ, અમેરરકન સાઇન લેંગ્વેજ,

વગેરે) માટે સાંદેશાવ્યવહારના વૈકલ્લ્ડ્પક માધ્યમોની જરૂર હોય તેમણે એજન્સી (રાજ્ય અથવા સ્થાવનક) નો સાંપકય કરવો

જોઈએ જ્યાાં તેઓ લાભો માટે અરજી કરે છે . જે લોકો બહેરા છે , સાાંભળવામાાં તકલીફ છે અથવા વાણી અક્ષમતા િરાવે છે
તેઓ (800) 877-8339 પર ફેડરલ રરલે સવવિસ દ્વારા USDA નો સાંપકય કરી શકે છે . વધુમાાં, પ્રોગ્રામની મારહતી અંગ્રેજી
વસવાય અન્ય ભાષાઓમાાં ઉપલબ્િ હોય શકે છે .
ભેદભાવની પ્રોગ્રામ ફરરયાદ દાખલ કરવા માટે , USDA

Program Discrimination Complaint

Form, (AD-

3027) પ ૂણય કરો જે ઓનલાઈન ઉપલબ્િ છે : https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-

discrimination- complaint, અને કોઈપણ USDA ઓરફસ પર ઉપલબ્િ છે , અથવા USDA ને સાંબોવિત પત્ર લખો અને ફોમયમાાં
વવનાંતી કરે લ તમામ મારહતી આ પત્રમાાં આપો. ફરરયાદ ફોમયની નકલની વવનાંતી કરવા માટે , (866) 632-9992 પર કોલ કરો. તમારુાં
પ ૂણય થયેલ ફોમય અથવા પત્ર USDA ને અહી સબવમટ કરો:

1. મેલ: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. ફેક્સ: (202) 690-7442; અથવા
3. ઈમેઈલ: program.intake@usda.gov.
આ સાંસ્થા સમાન તક પ્રદાતા છે .
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