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This formformularz
must be należy
completed
to alert
the poinformowania
DHS TEFAP Manager
of any
Civilo Rights
andpotencjalnych
Discrimination
complaints praw
that
Niniejszy
wypełnić
w celu
Kierownika
DHSpotential
ds. TEFAP
wszelkich
naruszeniach
may
or may not
be "officially" które
filed by
the zgłosił
customer.
It is a precautionary
steptoand
a record
of the event(s)
that took place during
a
i przypadkach
dyskryminacji,
klient
"oficjalnie"
lub też nie.. Jest
działanie
prewencyjne
oraz zarejestrowanie
zdarzeń,
TEFAP
distribution
frame. udzielania
Email the completed
to DHS.IEFP@illinois.gov.
In order formularz
for the customer
to file anna
"official"
które miały
miejscetime
w okresie
pomocy w form
ramach
programu TEFAP. Wypełniony
należy przesłać
adres
complaint, the customer
must
complete
USDA skargę
Program
Complaint
(AD-3027)
Form found
online (ADat :
DHS.IEFP@illinois.gov.
Klient
pragnący
złożyćthe
„oficjalną”
musiDiscrimination
wypełnić formularz
USDA Program
Discrimination
Complaint
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
or call (866) 632-9992. lub
The
USDA Program
3027),
dostępny pod adresem: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
zadzwonić
pod numerDiscrimination
(866) 632-9992.Complaint
Formularz
(AD-3027)
FormDiscrimination
can be mailed,
faxed, or(AD-3027)
e-mailed można
per instructions.
USDA
Program
Complaint
wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z instrukcjami.
Data:
Date:
Osoba zgłaszająca
skargę:
Person
filing complaint:
Adres korespondencyjny
(w tym
Mailing
Address (include City,
Zipmiasto
Code):i kod pocztowy):
Adres e-mail:
E-mail
Address:
Telefon (wraz
z numerem
kierunkowym):
Telephone
(include
Area Code):
Nazwaofplacówki:
Name
Site:
Adres
placówki
(w tymCity:)
miasto):
Site
Address
(include
Data wydawania
Distribution
Date:pomocy:

Godzina
wydawania
Distribution
Time: pomocy:

Szczegóły
skargi:
Details
of Complaint:

Skarga przyjęta
Complaint
takenprzez:
by:
Data complaint
przyjęcia skargi:
Date
taken:

Godzina
przyjęcia
skargi:
Time
complaint
taken:

Imię i nazwisko
pracownika
Żywności lubFood
Programu
doraźnego
wsparcia żywieniowego DHS, z którym się skontaktowano:
Name
of Foodbank
Staff orBanku
DHS Emergency
Program
Staff Contacted:
Data Foodbank
kontaktu z or
pracownikiem
Banku
Żywności lub
Date
DHS Staff was
contacted:
Programu doraźnego wsparcia żywieniowego DHS:
Szczegóły
dot. rozpatrzenia
skargi:
Details
of resolution
of complaint:

Zgodnie z ffederalnym prawem dotyczącym praw obywatelskich oraz przepisami Departamentu Rolnictwa (USDA) dotyczącymi praw
In accordance USDA,
with Federal
civil rights
and U.S.
Department
of Agriculture w(USDA)
civil rights
regulation
and
policies,
the
obywatelskich,
jego agencje,
biura,law
pracownicy
oraz
instytucje uczestniczące
lub stosujące
programy
USDA są
objęte
zakazem
USDA,
its
Agencies,
office,
and
employees,
and
institutions
participating
in
or
administering
USDA
programs
are
prohibited
from
dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, wiek, a także zakazem represji lub
discriminating
on race,działalności
color, national
origin, sex,
disability,
age or reprisal
or retaliation
for prior civil
activity
in any
odwetu z tytułubased
wcześniejszej
obywatelskiej
w ramach
jakiegokolwiek
programu
lub działalności
oraz rights
programu
lub działań
program
or
activity
in
and
program
or
activity
conducted
or
funded
by
USDA.
prowadzonych lub finansowanych przez USDA.
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