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Zgodnie
rozdziałem
część
16 Kodeksu
Praw Federalnych
naszym
jest
We
mustzprovide
you7 with
this
written notice
before you enroll
in obowiązkiem
TEFAP or receive
przedstawienie Państwu niniejszej pisemnej informacji przed włączeniem Państwa
services from TEFAP, as required by 7 CFR part 16.
w program TEFAP lub przed udzieleniem Państwu świadczeń w ramach programu TEFAP.
Ponieważ
programisTEFAP
jest in
w whole
całościorlub
w części
wspierany
przez fundusze
Because TEFAP
supported
in part
by financial
assistance
from the
rządu
federalnego,
mamy
obowiązek
Państwa,
Federal
Government,
we are
requiredpoinformować
to let you know
that -- że:
•• Nie
Państwa
powodu
religii
wierzeń
religijnych,
Wemożemy
may not dyskryminować
discriminate against
youzon
the basis
oflub
religion
or religious
belief, a
odmowy
wierzeń
religijnych
lub odmowy
udziału
w praktykach
refusal toposiadania
hold a religious
belief,
or a refusal
to attend
or participate
in areligijnych,
religious
practice;
• Nie możemy wymagać od Państwa uczestniczenia w jakichkolwiek
przez
nas
o charakterze
religijnym,
• proponowanych
We may not require
you
to inicjatywach
attend or participate
in anyjednoznacznie
explicitly religious
activities
athat
Państwa
uczestnictwo
w takich
inicjatywach
być
całkowiecie
are offered
by us, and
any participation
bymusi
you in
these
activitiesdobrowolne,
must be
purely voluntary;
• Musimy oddzielić co do terminu lub miejsca wszelkie działania o charakterze
religijnym,
są finansowane
ze źródeł
działań
• jednoznacznie
We must separate
in timektóre
or location
any privately
fundedprywatnych,od
explicitly religious
wspieranych
przez USDA,
activities frombezpośrednio
activities supported
with USDA direct assistance;
•• Jeżeli
sprzeciw
co do religijnego
charakteru naszej
organizacji,
If youwyrażają
object toPaństwo
the religious
character
of our organization,
we must
make
musimy
dołożyć
wszelkich
starań,
aby
znaleźć
alternatywnego
wobec
reasonable
efforts
to identify
and
refer
you to
an alternate świadczeniodawcę,
provider to which you
którego
mają Państwo
zastrzeżeń,
i skierować
Państwa
have nonie
objection.
We cannot
guarantee,
however,
thatdoinniego.
everyNiemniej
instance,jednak
an nie
możemy
w każdymand
przypadku taki alternatywny świadczeniodawca
alternatezagwarantować,
provider will beżeavailable;
będzie dostępny, oraz
• You may report violations of these protections (including denials of services or
• Możecie
zgłaszać wszelkie
tych praw
(w tym odmowę udzielenia
benefits)Państwo
by an organization
to thenaruszenia
State agency:
DHS.IEFP@illinois.gov.
świadczeń
usług)will
przez
organizację
agencji stanowej:
DHS.IEFP@illinois.gov.
The State lub
agency
respond
to thedo
complaint
and report
the alleged violations
Agencja
stanowa odpowie
Państwa
skargę
i poinformuje
o zgłoszonych naruszeniach
to their respective
USDAna
FNS
Regional
Office
(http://www.fns.usda.gov/fnswłaściwe
regionalne biuro USDA FNS (http://www.fns.usda.gov/fns-regional-offices).
regional-offices).
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