NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
WIC Program

তািরখ:

WIC-এর �-েঘািষত িববৃিত
WIC Self-Declaration
AG/ST:

অনুেমািদত
�িতিনিধ:
ID#:

আেবদনকারী:

HH#:

এই ফরমিট েসইসব আেবদনকারীেদর জনয্ �েয়াজন যারা আেয়র �মাণ, বাস�ান (িঠকানা) বা পিরচয়পে�র �মাণ �দান করেত পােরনিন কারণ নিথর েকাথাও অি�� েনই,
�-িনযু� (েকানও কেরর দিলল িবদয্মান েনই), নগেদ অথর্ েপেয় থােকন (েপ-�াব পান না), গৃহহীনতা, চু ির, িবপযর্ য়, অিভবাসী �িমক।

আেবদনকারী এইসেবর �মাণ �দান (Applicant is unable to provide proof of) করেত
অ�ম: বাস�ান (িঠকানা) (Residence (Address))
পিরচয়প� (Identification)
আয় (Income)
আেয়র জনয্ �-েঘািষত পিরবােরর আয় ডলােবর িহেসেব
(For income, estimate the dollar amount of household income that is being self-declared):
($

জনয্ (for)

স�াহ/মাস/বছর (week/month/year)

আিম �তয্ািয়ত করিছ েয আিম উপের েয তথয্ �দান কেরিছ তা সতয্।

WIC Applicant/Authorized Representative Signature

WIC Staff Signature

েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন এবং মািকর্ ন যু�রাে�র কৃ িষ িবভােগর (U.S. Department of Agriculture, USDA) নাগিরক অিধকার িনয়মনীিত অনুযায়ী, USDA, এেজ�ী,
কাযর্ালয় এবং কমর্চারীবৃ� এবং USDA কমর্সূচীেত অংশ�হণকারী বা পিরচালনাকারী �িত�ানসমূহ জাত, বণর্, জাতীয় উৎপিত্ত, িল�, �িতব�কতা, বয়স, বা USDA �ারা
তহিবল �দান বা পিরচািলত পূবর্বত� নাগিরক অিধকােরর ি�য়াকলােপর েকানও �কে� �িতিহংসা বা �িতেশােধর জনয্ ৈবষময্তা �দশর্ন করা েথেক িনিষ�।
�িতব�ী বয্ি�বগর্ যােদর �কে�রর তথয্ (েযমন অ� বয্ি�েদর জনয্ িবেশষ েলখার প�িত, বড় ি�� অিডওেটপ, আেমিরকান সাে�িচক ভাষা, ইতয্ািদ) েযাগােযােগর িবক�
মাধয্ম �েয়াজন, তােদরেক এেজি� (ে�ট বা �ানীয়)েযখােন তারা সুিবধাগিলর জনয্ আেবদন কেরেছন েসখােন েযােগেযাগ করেত হেব। বিধর, �বণশি� কম িকংবা কথা
বলার অ�মতা আেছ এমন মানুষরা েফডারাল িরেল সািভর্ স (Federal Relay Service) -এর মাধয্েম USDA-এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন (800) 877-8339 ন�ের। েসই
সােথ, ইংেরজী ছাড়া অনয্ ভাষােতও �কে�র তথয্ পাওয়া েযেত পাের।
�কে� ৈবষময্তার অিভেযাগ করার জনয্ �কে�র ৈবষময্তা অিভেযাগ করার ফরম স�ূণর্ করন, (AD-3027) ফরমিট এখােন পােবন:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এবং েয েকােনা USDA অিফেস পাওয়া যায় অথবা USDA-েক সে�াধন কের একিট িচিঠ িলখুন এবং ফরেম
অনুেরাধ করা সব তথয্ এই িচিঠেত �দান করন। অিভেযােগর ফরেমর একিট কিপ অনুেরাধ করার জনয্ (866) 632-9992 এ েফান করন। আপনার জমা েদওয়া ফরম ও
িচিঠ USDA এ পাঠান:
(1) ডাক িঠকানা:

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

(2) ফয্া�:
(202) 690-7442; অথবা
(3) ইেমল: program.intake@usda.gov
এই �িত�ানিট একিট সমান সুেযাগ �দানকারী।
অনয্ানয্ অিভেযাগ বা নয্াযয্ শনািনর অনুেরাধ করেত এখােন েযাগােযাগ করন:
(1) ডাক িঠকানা:

WIC Program Director
NYSDOH, Riverview Center Room 650, 150
Broadway,
Albany, NY 12204;

(2) েফান: (800) 522-5006 ফয্া�: (518) 402-7348;
(3) ইেমল: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
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