
कोलोराडो डब्लुआइसि कार्यक्रम
िहभागी असिकारहरू तथा सिम्मेवारीहरू  

 
सिम्मवेारीहरू: 

 मैल ेमेरो वतयमान आर् डब्लुआइसि सललसनकलाई प्रदान गरेको छु र र्दद मेरो आर् पररवतयन भएमा डब्लुआइसि सललसनकलाई िूचीत गनेछु। 
 डब्लुआइसि एपोइन्टमेन्टहरू िारी राख्न िरूरी रहकेो मलाई थाहा छ। र्दद म कुनै एपोइन्टमेन्टमा उपसथथत हुन िसलदन भन,े म पुनः तर् 

गनयका लासग अगासड नै फोन गनछुे।  
 मेरो खाद्य लाभहरूको समसत िदकएको दईु मसहनासभत्रमा र्दद मैल ेमेरो डब्लुआइसि सललसनकमा िम्पकय गररनँ भन,े मलाई कार्यक्रमबाट 

सनष्कासित गररन िके्नछ भन्ने मलाई थाहा छ। 
 म िसहले पसन सललसनक थटाफ र थटोरका कमयचारीहरूलाई आदरिाथ व्यवहार गछुय। 
 एकै पटक एक भन्दा बढी डब्लुआइसि सललसनकबाट लाभ सलन ेप्रर्ाि गनुय गैरकानुनी हो भन्ने मलाई थाहा छ। 
 म मेरो इडब्लुआइसि काडय वा डब्लुआइसि लाभहरू बेच्ने वा बेच्ने प्रर्ाि गनेछैन।  म नगद वा उिारोका लासग डब्लुआइसि खाद्य वा अन्र् 

वथतुहरू दफताय गनेछैन। म मेरो हराएको वा चोरी गररएको ररपोटय गररएको इडब्लिुी काडय वा खाद्य लाभहरू बेच्ने वा बेच्न प्रर्ाि गनेछैन।  
 र्दद मैले गलत िानकारी प्रदान गरँे भन ेवा डब्लुआइसि लाभहरूको दरुुपर्ोग गरँे भन,े मलाई डब्लुआइसि कार्यक्रम बाट सनकासलने र/वा 

गलत तररकाले सलएका लाभहरूका लासग रकम भुक्तानी गनय भसनन िके्नछ। 
 मेरो इडब्लुआइसि काडयबाट दकनमेल गने िबै िनाल ेर्िी िमान सनर्महरू र सिम्मेवारीहरूको पालना गरेको िुसनसित गने सिम्मेवारी मेरो 

हो। 

 

डब्लआुइसि िहभागीका रूपमा: 

 थथानीर् डब्लुआइसि एिेन्िीले मलाई थवाथ्र् िेवाहरू, पोषण सिक्षा र थतनपान िहर्ोग उपलब्ि गराउनेछ भन्न ेमलाई थाहा छ र मलाई ती 
िेवाहरूमा िहभागी हुनका लासग प्रोत्िासहत गररन्छ।   

 मलाई मतदान गनयका लासग रसिथटर गनय आवेदन गने अविर प्रदान गररएको सथर्ो।  
 मेरो रेकडय िामुदासर्क थवाथ्र् तथा वातावरणको कोलोराडो सवभाग (सिसडसपएचइ) का थटाफद्वारा पढ्न िदकनेछ भन्ने मैल ेबुझेको छु। 
 मलाई मेरो डब्लुआइसि थटाफले िो िानकारी थवाथ्र्थर्ाहार प्रदार्कलाई प्रदान गनय िहमसत ददन्छु दक ददन्न भनी िोिेका सथए। र्ो िानकारी 

डब्लुआइसि प्रणालीिँगको पोषण अन्तवायतायमा रेकडय गररएको छ। मरेो अनुमसत वा अथवीकृसत (हुन्छ वा हुन्न) ले मेरो डब्लुआइसि र्ोग्र्तालाई 
अिर पानेछैन।  

 सिसडसपएचइका सनदिेकले मेरो डब्लुआइसि िानकारी सनर्दयष्ट थवाथ्र् तथा सिक्षा कार्यक्रमहरूिँग िाझा गनय असिकार ददन िके्नछन् भन्ने कुरा 
मैल ेबुझेको छु।  त्र्थतो िानकारी राज्र् र थथानीर् डब्लुआइसि एिेन्िीहरू र िामुदासर्क िङ्गठनहरूले डब्लुआइसिका लासग र्ोग्र् हुने 
व्यसक्तहरूलाई िेवा ददने कार्यक्रमहरू िञ्चालन गनय मात्र प्रर्ोग गनछेन्।  र्ी कार्यक्रमहरू सनम्नसलसखत उदे्दश्र्हरूका लासग र्ो िानकारी प्रर्ोग 
गनय िके्नछन्: उनीहरूको कार्यक्रमका लासग मेरो र्ोग्र्ता सनिायरण गनय; ती कार्यक्रमहरूबारे मलाई िानकारी प्रदान गनय तथा आवेदन प्रदक्रर्ा िहि 
बनाउन; म पसहल ेनै उनीहरूको कार्यक्रममा भनाय भए, मेरो थवाथ्र्, सिक्षा वा कुिलता िुिार गनय; र मेरो थवाथ्र् थर्ाहार आवश्र्कताहरू पूरा 
गररएको सनसित गनय।  

 मेरा असिकारहरू र सिम्मेवारीहरू बारे मैल ेपढेको छु र ती मलाई िल्लाह ददइएको छ।  मैल ेर्ि फेडेरल कार्यक्रमका लासग मेरो र्ोग्र्ताका 
सवषर्मा मैल ेिही िानकारी प्रदान गरेको छु।  कार्यक्रमका असिकारीहरूले मैल ेप्रदान गरेको िानकारी पुसष्ट गनय िके्नछन्।  मैल ेप्राप्त गनय र्ोग्र् 
नभएका डब्लुआइसि खाद्यहरू प्राप्त गनयका लासग र्दद मैल ेढाटँे वा त्र्हरू लुकाएँ भन,े मैल ेती खाद्यहरूको मूल्र् नगदमा पुनभुयक्तानी गनय 
आवश्र्क हुन िलछ र मलाई राज्र् तथा फेडेरल कानुन अन्तगयत नागररक वा आपरासिक असभर्ोग लगाउन िदकनेछ। 

असिकारहरू: 

 िात, रङ, उत्पसि राष्ट्र, सलङ्ग, अिक्तता, र उमेर िेिुकै भए तापसन डब्लुआइसिका कार्यक्रमहरूमा र्ोग्र्ता र िहभासगताका लासग थतरहरू 
िबैका लासग िमान छन् भन्ने मैल ेबुझेको छु।   

 र्दद मैले मेरो डब्लुआइसि र्ोग्र्ता वा डब्लुआइसि लाभहरूमा अिर पने गरी गररएका सनणयर्मा अिहमसत िनाएँ भन,े र्ासचका दार्र गनय 
वा सनष्पक्ष िुनुवाइ माग गनय मलाई िो िूचनाको समसतबाट ६० ददनको िमर् प्राप्त हुनेछ।  सनष्पक्ष िुनुवाइका लासग अनुरोि गने सनदिेनहरू 
र्ि डब्लुआइसि एिेन्िीबाट वा कोलोराडो डब्लुआइसि कार्यक्रम वेबिाइटबाट प्राप्त गनय िदकनेछ: http://www.ColoradoWIC.com 

 र्दद मलाई आफूमासथ पक्षपासत व्यवहार भएको लागेमा म गुनािो दार्र गनय िलछु। 

फेडेरल नागररक असिकार कानुन तथा अमेररकी कृसष सवभाग (र्ुएिसडए) नागररक असिकार सनर्मन तथा नीसतहरू अनुिार, र्ुएिसडए, र्िका एिेन्िीहरू, 

कार्ायलर्हरू र कमयचारीहरू तथा र्एुिसडए कार्यक्रमहरूमा िहभागी हुने वा िञ्चालन गने िंथथाहरूलाई िात, रङ, उत्पसि राष्ट्र, सलङ्ग, अिक्तता, उमेर, वा 

र्ुएिसडएले िञ्चालन गरेका वा फन्ड गरेका कार्यक्रमहरूमा पसहले गररएका नागररक असिकार दक्रर्ाकलापमाका लासग प्रसतिोि वा प्रसतरोिका आिारमा सवभेद गनय 

सनषेि गररएको छ।  

कार्यक्रम िानकारीका लासग िञ्चारको वैकसल्पक सवसि (ब्रेल, ठूलो छापा, असडर्ोटेप, अमेररकी िाङ्केसतक भाषा, आदद) आवश्र्क पने अिक्तता भएका व्यसक्तहरूले 

आफूहरूले लाभहरूका लासग आवेदन गरेको एिेन्िी (राज्र् वा थथानीर्) मा िम्पकय  गनुय पनेछ। बसहरा, िुथत श्रवण भएका वा वाणीको अिक्तता भएका व्यसक्तहरूले 

(८००) ८७७-८३३९ मा फेडेरल ररल ेिेवा माफय त र्ुएिसडएिँग िम्पकय  गनय िके्नछन्। र्ि असतररक्त, कार्यक्रम िानकारीहरू अङ्रेिी दसेख बाहकेका अन्र् भाषाहरूमा 

पसन उपलब्ि गराउन िदकनेछ।  

कार्यक्रममा सवभेदको गुनािो दार्र गनयका लासग र्एुिसडए कार्यक्रम सवभेद गुनािो फाराम (एसड-३०२७) पूरा गनुयहोि् िुन 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint मा अनलाइन उपलब्ि छ, र कुनै पसन र्ुएिसडए कार्ायलर्मा, 

वा फाराममा अनुरोि गररएको िम्पूणय िानकारी प्रदान गद ैर्ुएिसडएिलाई िम्बोिन गररएको सचठी लेखेर दार्र गनय िदकनेछ। गुनािो फारामको एक प्रसत अनुरोि 

गनयका लासग (८६६) ६३२-९९९२ मा फोन गनुयहोि्। पूरा गररएको फाराम वा पत्र र्ुएिसडएलाई सनम्न तररकाले बुझाउनुहोि।्  
 

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

http://www.coloradowic.com/
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
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(२) फ्र्ालि (२०२) ६९०-७४४२; वा 

(३) इमेल: program.intake@usda.gov. 
 
र्ो िंथथा िमान अविर प्रदार्क हो। 

mailto:program.intake@usda.gov

