NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition

פֿ רויען ,אינפאנטן און קינדער ()WIC
קאָ נפערענץ\גערעכט פארהער פארלאנג
()Conference/Fair Hearing Request

צו באַ פ עלן פֿ אַ ר וויק איר מוזט:
זיין • :א שוואנגערע פרוי
•
• א פרוי וואס געהאט א געבראכט ווי זעקס מאנאטען צוריק,
		
• אַ ברעסטפידינג מוטער פון אַ בעיבי צו די עלטער פון איין יאָ ר,
		
• אַ פיצל קינד אָ ד ער קינד ביז פינף יאר;
• לעבט אין ניו יארק סטעיט;
•	איר האָ ט האכנאסע גלייך אדער אונטן די ראנג פון די פעדעראלע רעגירונג ,אדער באקומסט בענעפיטן פון פוד סטעמפס ( ,)SNAPמעדיקעיד
אדער צייטווייליגע הילף פאר נויטיגע פאמיליעס (;)TANF
• האסט אַ מעדיצינישע אָ ד ער נוטרישאַ נאַ ל נויטיג;
• האסט דערווייַז פון אידענטיטעט.
אויב דיין אַ נווענדונג פֿאַ ר בענעפיטן איז געלייקנט אָ דער דיין בענעפיטן האבן געווען פארהרלטן ,איר קען פרעגן פֿאַ ר אַ זיצונג צו טוישן (אַ ּפעלירן) די
באַ שלוס .דעם באַ געגעניש איז גערופן אַ קאָ נפֿ ער ענץ .אויב די ּפראָ בלעם איז נישט אויגעקלארט בייַ די קאָ נפֿ ער ענץ ,איר האסט אַ רעכט צו אַ גערעכטע
פארהער .א גערעכטע פארהער איז א געלעגנהייט צו דערציילן א ריכטער פארוואס איר טראכט אז דער באשלוס איז אומרעכט.

קאנפערערנץ
איר ,אָ דער עמעצער וואס רעדט פֿאַ ר איר ,קען בעטן (פערזאנליך אָ ד ער אין שרייבן) די וויק היגע אַ גענטור פֿאַ ר אַ קאָ נפֿ ערענץ .איר דאַ רפסט פרעגן פאר די
באַ געגעניש אין זיבן טעג פון ווען דיין אַ נווענדונג איז געווען געלייקנט ,אָ ד ער ווען איר האסט געווען דערציילט אז דיין בענעפיטן וועלן זיין פארהאלטן .אויב איר
פארלאנגטס ניט אין די זיבן טעג ,איר וועט פאַ רלירן די געלעגנהייַט פֿאַ ר אַ קאָ נפֿ ערענץ.
אַ מאָ ל איר מאַ כסט די פארלאנג די וויקס היגע אַ גענטור וועט לאָ זן איר וויסן די דאַ ט ע ,צייַט ,און ּפלאַ ץ פון די קאָ נפֿ ערענץ .איר ,אָ ד ער דער מענטש וואס
רעדט פֿאַ ר איר ,זאל רעפרעזאנטירן דיין זייַט בייַ די קאָ נפֿ ערענץ .דער מענטש וואס רעדט פֿאַ ר איר קען זיין אַ קאָ ר עוו ,פרייַנד ,אַ דוואָ קאַ ט אָ ד ער א אנדערע
מענטש .די קאָ נפֿ ערענץ מוז זיין געהאלטן אין צען טעג פון דיין בקשה.
אין די קאָ נפֿ ערענץ ,איר קען פרעגן פארוואָ ס איז דיין פארווענדונג געווען געלייקנט ,אָ ד ער פארוואָ ס דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן .איר קענסט פרעגן פאר
די אינפֿאָ רמאַ ציע אין דיין דאסיע .און איר קען ברענגען אינפֿאָ רמאַ צי ע צו ווייַזן אַ ז די באַ שלוס אַ גענטור איז אומגערעכט.

גערעכט פארהער
איר ,אָ ד ער עמעצער וואס רעדט פֿאַ ר איר ,קען פרעגן (פערזענלאך אָ דער אין שרייבן) פֿאַ ר אַ גערעכט פארהער .איר מוזט פארלאנגען די פארהער אין 60
טעג פון ווען דיין פארלאנג איז געווען פארלייקנט אָ ד ער ווען איר ביסט געווען דערציילט דיין בענעפטן זיינען פארהאלטן .אויב איר וועט ניט עס בעטן אין די
 60טעג איר וועט פאַ רלירן די געלעגנהייַט פֿאַ ר אַ גערעכט פארהער.
די סערטיפיקעיישן צייַט איז ווי לאַ נג איר וועט באַ קומען וויק בענעפיטן .אויב דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן אין די מיטל פון די סערטיַפאיקיישאַ ן,
צייַט און איר פארלאנגט אַ פארהער אין  15טעג ,דיין וויק בענעפיטן וועלן פאָ רז עצן ביז דער פארהער ר עזולטאַ ט איז באווסט ,אָ ד ער ביז די סוף פון די
סערטיַפאיקיישאַ ן צייַט ,אדער וואס פאסירט ערשטנס.
פארלאנג אַ פארהער ביים לאקאלע וויק אגענטור (די איינגעשטעלטע וועלן אייך העלפן) אדער קאָ נטאַ קט די  NYS WICפראגראם:
פאסט WIC Program Director
NYSDOH, Riverview Center
,Room 650, 150 Broadway
Albany, NY 12204

טעלעפאן;(518) 402-7093 :
 ;(518) 402-7348אדער
פאקס:
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
אימעייל:

איר וועט זיין געשיקט די דאַ ט ע ,צייַט ,און ּפלאַ ץ פון די פארהער .א גערעכט ריכטער וועט זיין בארעכטיגט פאר דעם פארהער .דער ריכטער וועט באַ שליסן
אויב די באַ שלוס פאר אוועקצומאכן דיין אַ ּפלאַ קיישאַ ן אָ ד ער פארהאַ לטן דיין וויק בענעפיץ איז רעכט.
איר ,אָ ד ער דער מענטש וואס רעדט פֿאַ ר איר ,וועט דערציילן דיין זייַט אין די פארהער .דער מענטש וואס רעדט פֿאַ ר איר קען זיין אַ קאָ ר עוו ,פרייַנד,
אַ דוואָ קאַ ט אָ ד ער א אנדערע מענטש.
איידער און בשעת דער פארהער איר ,אָ ד ער דער מענטש וואס רעדט פֿאַ ר איר ,קען קוקן אויף די אינפֿאָ רמאַ צי ע פארוואָ ס די באַ שלוס איז קעגן איר .בשעת
די פארהער איר מעגסט רעדן ,ברענגען עדות און באוויזונג ,פרעגן אָ ד ער באַ ווייַזן פאַ לש וואָ ס איר הערסט אָ ד ער זעסט ,און פרעגן עדות .די פארהער וועט זיין
עפאַ רטמענט אין מינדסטער צען
געפירט אין ענגליש .אויב איר דארף אַ
אינטערפראַ טער ,איר וועט זיין צו געשטעלט איינער ,אויב איר פארלאנגסט עס פון די ד ּ
ּ
טעג איידער די פארהער .אויב איר וועסט נישט גיין צו די פארהער ,אין פערזאנלאך אָ ד ער סיי אַ אַ דוואָ קאַ ט ,דיין רעכט צו אַ פארהער וועט זיין אויפגעגעבן.

פֿאַ ר נאָ ך אינפֿאָ רמאַ צי ע ,זען ּ CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; 10 CRR-NY 60-1.1-1.6; NYS WIC 7פראָ גראַ ם מאַ נואַ ל .1136 # ,1130 # ,1100 # ,1047 #
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NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition

פֿ רויען ,אינפאנטן און קינדער ()WIC
קאָ נפערענץ\גערעכט פארהער פארלאנג
()Fair Hearing Request

אויב דיין פארלאנג פֿאַ ר בענעפיטן איז פארלייקנט אָ ד ער דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן ,איר האסט די רעכט צו אַ געריכט פארהער .א גערעכטע
פארהער איז א געלעגנהייט צו דערציילן א ריכטער פארוואס איר טראכט אז דער באשלוס איז אומרעכט .איר מוזט פארלאנגען די פארהער אין  60טעג פון
ווען דיין פארלאנג איז געווען פארלייקנט אָ ד ער ווען איר ביסט געווען דערציילט דיין בענעפטן זיינען פארהאלטן .אויב איר וועט ניט פארלאנגען אין די  60טעג,
איר וועט פאַ רלירן די געלעגנהייַט פֿאַ ר אַ גערעכט פארהער.
די סערטיפיקעיישן צייַט איז ווי לאַ נג איר וועט באַ קומען וויק בענעפיטן .אויב דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן אין די מיטל פון די סערטיַפאיקיישאַ ן,
צייַט און איר פארלאנגט אַ פארהער אין  15טעג ,דיין וויק בענעפיטן וועלן פאָ רזעצן ביז דער פארהער ר עזולטאַ ט איז באווסט ,אָ ד ער ביז די סוף פון די
סערטאיפאיקעיישאן צייַט ,אדער וואס פאסירט ערשטנס.
פארלאנג אַ פארהער ביים לאקאלע וויק אגענטור (די איינגעשטעלטע וועלן אייך העלפן) אדער קאָ נטאַ קט די  NYS WICפראגראם:
פאסט

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

טעלעפאן;(518) 402-7093 :
 ;(518) 402-7348אדער
פאקס:
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
אימעייל:

ביטע פארענדיקט די אינפֿ אָ רמאַ צי ע אונטן
דאטע
רטיסיפאַ נט נאָ מ ען (דרוק)	
אַ ּפ ּפליקאַ נט ּ /פאַ
ּ
אדרעס

		

( # WIC IDאויב אָ נוו ענדל עך)

ט על עפאָ ן( :

)

לאקאלע אַ גענטור נאָ מ ען
אדרעס

טעלעפאָ ן( :

)

סיבה פֿאַ ר בעטן א פארהער (אַ ּפשאַ נאַ ל)

עפאַ רטמ ענט פון אַ גריקולטורע (ַ )USDAציווילע רעכט ר עגיאַ ליישאַ נז און ּפאַ לטיק ,די ַ ,USDAזייַן אַ גענטורן ,ביוראוס ,און
אין לויט מיט די  Civil Rights Lawאון יו .עס .דער ד ּ
איינגעשטעלטע ,און אינסטיטוציעס וואס נעמען א טיילן אין אָ ד ער אַ דמיניסט ערונגרינג ַ USDAפראגרמען זיינען ּפארפבראכט פון דיסקרימינעאצייע באזירט אויף ראַ ס ע,
רעפריזאַ ל אָ ד ער ריטאַ לייישאַ ן פֿאַ ר פריערדיק ציווילע רעכט טעטיקייט אין קיין פראגראם אָ ד ער
קאָ לירן ,נאציאנאלע אָ נהייב ,געשלעכט ,אומפעאיקייט ,עלטער ,אָ ד ער
ּ
אַ קטיוויטעט פירט אָ דער פאַ נדאַ ד דורך ַ.USDA
מענטשן מיט אומפעייקייטן וואס דאַ רפֿן אַ ן אנדער ברירה מיטל פון קאָ מוניקאַ צי ע ,פֿאַ ר א ּפראָ גראַ ם אינפֿאָ רמאַ צי ע (אַ זאַ ווי בריייל ,גרויס דרוק ,אַ ודיאָ טיי ַּפטן ,אמעריקאנער צייכן
שפראַ ך ,אאז"וו) ,זאָ לן קאָ נטאַ קט מאכן מיט די אַ גענטור (שטאַ ט אָ ד ער היגע) ווו זיי האבן פארלאנגט די בענעפיץ .מענטשן וואס זיינען טויב ,הארט פון הערן אָ ד ער האָ בן רעדן
ּ
שפראַ כן ווי ענגליש.
או0פעייקייטן ,קענען קאָ נטאַ קטן די  USDAדורך די פעדעראלע ריליי סערוויס בייַ  .(800) 877-8339אין דערצוּ ,פראָ גראַ ם אינפֿאָ רמאַ ציע קען זיין בנימצא אין אנדערע ּ
צו פארלעגן א פראגראם באקלאגונג פון דיסקרימינאציע ,פארענדיקט די  USDAפראגראם דיסקרימינאציע קלעמענטע פארלאנג )AD-3027( ,געפונען זיך ביי:
 ,http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlאון אין אלע  USDAאפיס ,אדער שרייב א בריוו צו  USDAאון פארזאג אין די בריוו אַ ל ע פון די אינפֿאָ רמאַ צי ע וואס איז
געבעטן אין די פאָ ר עם .צו בעטן אַ קאָ ּפי ע פון די קלאָ ג פאָ ר עם ,איינרוף  .(866) 632-9992פאָ רלייגט דיין געענדיקטע פאָ ר עם אָ ד ער בריוו צו  USDAדורך:
	U.S. Department of Agriculture
פאסט
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
Independence Avenue, SW 1400
;Washington, D.C. 20250-9410
 ;(202) 690-7442אדער
פאקס		:
program.intake@usda.gov
אימעייל:
שפייַזער
דאס אינסטיטוצייע איז אַ גלייַך געלעגנהייט ּ
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