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សិទ្ធិ និងទ្នួំលខុសត្រវូរបសអ់្នកចំព ោះសាច់ 

ត្ាក ់នងិអាហារ 

ព ម្ ោះអ្រិថិជន (ពេត្រួសារ) 

      

ពលខសម្គា ល់អ្រិថិជន 

      

ទំនួលខុសត្រវូរបស់អ្នក (អ្នកត្រវូតរ) 

• ផ្តល់ជូនយ ើងនូវព័រ៌មានតែលយ ើងត្រវូការ យែើម្បីសយត្ម្ចថាយរើអ្នកមានសិទធ ិទទួលបានឬអ្រ់។ 

• ផ្តល់ជូនយ ើងនូវភសត ុតាងយៅយពលតែលចបំាច់។ ព ើងត្បហែលជាអាចទ្ទួ្លានវាសត្ម្គប់អ្នក។ ព័រ៌ម្គនហែលអ្នកផ្តល់ឱ្យត្កសួង 

រឺសថ ិរពៅពត្ោេោរពផ្ទៀងផ្ទទ រ់ពោ េន្តនត ីសែព័នធ  និងរែឋ។ ោរពផ្ទៀងផ្ទទ រ់អាចរេួបញ្ច លូទ្ំនាក់ទ្ំនងតាេោនបនតពីបុរាលិកត្កសួង 

រេួទងំអ្នកពសុើបអ្ពងេរករណីហកែងបនែ ំផ្ងហែរ។ 

• ព័រ៌មានតែលបានរា ការណ៍យៅ Department of Social and Health Services (ត្កសួងយសវាសងគម្កិចច និងយសវាសុខាភិបាល) 

អាចប ោះ ល់ែល់សិទ្ធិទ្ទួ្លានោរធានារ៉ា ប់រងពលើោរហថទសំុខភាពហែលត្រប់ត្រងពោ  Health Care Authority (អាជាា ធរហថទសំុខ

ភាព) និងកេម វធីិផ្ទែ ស់បត រូអ្រថ ត្បពោជន៍សុខភាព។ 

• រា ការណ៍អ្ំពីការផ្លា ស់បត រូ (ឧ. អាស ោឋ ន ត្ាក់ចំណូល ។ល។) ែូចហែលរត្េូវពៅកន ុងម្គត្តា WAC 388-418-0005។ សូេរ ោរណ៍ 

អ្ំពីោរផ្ទែ ស់បដ រូទងំពនោះត្រឹេនថៃទ្ី 10 ននហខបនាទ ប់។ 

• សហការជាមួ្  Division of Child Support (តផ្នកគតំ្ទកុមារ, DCS) ត្បសិនពបើអ្នកទ្ទួ្ល កជំនួ ពី TANF។ អ្នកត្រូវហរជួ  DCS 

បពងេ ើរ ហកហត្ប ឬអ្នុវរតោរគំត្ទ្កូនសត្ម្គប់កូនហែលសថ ិរពៅកន ុងោរហថទរំបស់អ្នក និងបពងេ ើរភាពជាឪពុក (ពបើចំាច់)។ អ្នកអាច 

បែិពសធេិនសែោរជាេួ  DCS ាន ត្បសិនពបើអ្នកអាចបង្ហា ញថា អ្នកម្គនពែរុផ្លត្រឹេត្រវូកន ុងោរពជឿថាោរសែោរជាេួ  

DCS ពធវ ើឱ្យអ្នក កូនរបស់អ្នក ឬកូនសថ ិរពត្ោេោរពេើលហថរបស់អ្នកត្បឈេនឹងពត្គោះថាន ក់ពីឪពុកម្គត  ហែលេិនម្គនសិទ្ធិចិញ្ច ឹេ។ 

• ដាក់ពាកយសុំ និងខិរខំត្បឹងហត្បងពធវ ើោ ងណាពែើេបីទ្ទួ្លានត្ាក់ចំណូលហែលម្គនសោត នុពលពីត្បភពពផ្េងពទ្ៀរ ពៅពពលអ្នកពសន ើ

សុ ំឬទ្ទួ្លានជំនួ ជាសាច់ត្ាក់។ 

• បំយពញរបា ការណ៍ និងការត្រួរពិនិរយតែលចបំាច់។ 

• អ្នុវរតតាម្លកខខណឌ ការងារ សត្ម្គប់ជំនួ ជាសាច់ត្ាក់ និងជំនួ អាហារ។ 

• សូម្ត្បាប់យ ើង ត្បសិនពបើអ្នកចង់ឱ្យអ្នកពផ្េងពត្បើជំនួ អាហាររបស់អ្នកជំនួសអ្នក។ 

• សហការជាមួ្ នឹងការត្រួរពិនិរយគុណភាពរបស់យ ើង។ 

• យត្បើជំនួ អាហារ ពែើេបីហរទ្ិញអាហារសត្ម្គប់សម្គជិកត្រួសាររបស់អ្នកប ុពណាណ ោះ។ 

• យត្បើជំនួ ជាសាច់ត្បាក់ សត្ម្គប់ហរអ្រថ ត្បពោជន៍ននសម្គជិកត្រួសាររបស់អ្នកប ុពណាណ ោះ។ 

• អ្នកត្រវូតរផ្តល់ Social Security Numbers (យលខសនត ិសុខសងគម្, SSN) ឬសាថ នភាពអ្ពនាត ត្បពវសន៍សត្ម្គប់ហរអ្នកហែលោក់ កយ 

សុំជំនួ ប ុពណាណ ោះ។ ត្បសិនពបើអ្នកពត្ជើសពរ ើសេិនផ្តល់ពលខ SSNs ឬសាថ នភាពអ្ពនាត ត្បពវសន៍សត្ម្គប់សម្គជិកត្រួសារហែលេិនោក់ កយ 

ពទ្ ពនាោះត្ាក់ចំណូល និងធនធានរបស់សម្គជិកត្រួសារទងំអ្ស់ពៅហរឆ្ែងោរ់ោរពផ្ទៀងផ្ទទ រ់ ត្បសិនពបើចំាច់ ពែើេបីកំណរ់សិទ្ធិ 

ទ្ទួ្លាន។  

សិទធ ិរបស់អ្នក (យ ើងត្រវូតរ) 

• ទទួល កពាកយសុំ ហែលម្គនព ម្ ោះ អាស ោឋ ន និងែរថពលខារបស់អ្នក ឬែរថពលខារបស់អ្នករំណាងហែលម្គនោរអ្នុញ្ញា រ។ 

• ជួ អ្នកបំយពញទត្ម្ង់ DSHS។ 

• ែំយណើរការ សំពណើសំុជំនួ អាហាររបស់អ្នកកន ុងរ ៈពពល 7 នថៃ ពបើអ្នកម្គនលកខណៈសេបរត ិត្រប់ត្គន់កន ុងោរទ្ទួ្លានពសវាកេមរែ័ស។ 

• ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបងាា ន់ដែ ត្បសិនពបើអ្នកពសន ើសុំេួ ពៅពពលអ្នកផ្តល់ឯកសារ។ 

• ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវោរសពត្េចចិរតជាលា លកខណ៍អ្កេរ កន ុងករណីភារពត្ចើនកន ុងរ ៈពពល 30 នថៃ។ 

• អ្នកអាចបែិយសធម្ិននិយា ជាមួ្ អ្នកយសុើបអ្យងារ Fraud Early Detection (រកយ ើញករណីតកាងបនា ំយលើកទីមួ្ , FRED) ពី Office 

of Fraud and Accountability (ោរោិល័ ពោោះត្សា ករណីហកែងបនែ ំ និងរណពន យភាព)។ អ្នកេិនចំាច់ឱ្យអ្នកពសុើបអ្ពងេរចូល

កន ុងផ្ទោះរបស់អ្នកពទ្។ អ្នកអាចពសន ើសំុឱ្យអ្នកពសុើបអ្ពងេរត្រឡប់េកវញិពៅពលើកពត្ោ ។ វានឹងេិនប ោះ ល់ែល់សិទ្ធិទ្ទួ្លានរបស់អ្នក

កន ុងោរទ្ទួ្លានជំនួ ពនាោះពទ្។  

• អ្នកអាចយសន ើសុំសវនាការរែឋបាល ត្បសិនពបើអ្នកេិន ល់ត្សបនឹងោរសពត្េចចិរតហែលត្កសួងពធវ ើពឡើងពលើករណីរបស់ខំុ្។ អ្នកក៏អាចពសន ើ

ឱ្យអ្នកត្រប់ត្រង ឬរែឋាលពិនិរយពេើលោរសពត្េចចិរត ឬសកេមភាពហែលម្គនជពម្គែ ោះពោ េិនប ោះ ល់ែល់សិទ្ធិ 

របស់អ្នកកន ុងោរទ្ទួ្លានសវនាោររែឋាល។  

• យ ើងត្រវូតរជូនែំណឹងែល់អ្នក អំ្ពីវធិានសត ីពីរ ៈពពលកំណរ់ 60 ហខ ពត្ោេកេម វធីិ Temporary Assistance for Needy Families 

(ជំនួ បពណាត ោះអាសននសត្ម្គប់ត្រួសារខវោះខារ, TANF)។ រ ៈពពលកំណរ់ពនោះេិនអ្នុវរតចំព ោះ Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) របស់

អ្នក ឬត្ាក់ឧបរថេភហថទកូំនពទ្។ 

អ្វ ីតែលអ្នកគួរែឹងអ្ំពីការ EBT របស់អ្នក 

• ការយត្បើត្បាស់អ្រថ ត្បយយាជន៍យដា ម្ិនត្រឹម្ត្រវូ៖ អ្រថ ត្បពោជន៍អាហារ និងសាច់ត្ាក់ហែលហចកច តាេរ ៈោរ EBT នឹងផ្តល់ឱ្យ 

DSHS នូវត្បវរត ិត្បរិបរត ិោរហែលអ្នកានពត្បើត្ាស់អ្រថ ត្បពោជន៍របស់អ្នក។ ត្កសួងនឹងពត្បើត្ាស់ព័រ៌ម្គនត្បរិបរត ិោរកន ុងោរពសុើប 

អ្ពងេរពលើោរពត្បើត្ាស់េិនត្រឹេត្រវូននអ្រថ ត្បពោជន៍ជំនួ ជាសាច់ត្ាក់ ឬោរផ្ទែ ស់បត រូអ្រថ ត្បពោជន៍ជំនួ អាហារសត្ម្គប់សាច់ត្ាក់ 

ឬវរថ ុម្គនរនេែពផ្េងពទ្ៀរ (ោរជួញែូរ)។ 

• ការបត រូការ EBT៖ ព ើងអាចនឹងរិរនថែពលើោរបដ រូោរ EBT។ រកាោរ EBT របស់អ្នក និង personal identification number (ពលខ

អ្រតសញ្ញា ណផ្ទទ ល់ខល នួ, PIN) របស់អ្នកឱ្យម្គនសុវរថ ិភាព និងរង់វងេ។ 

• ការ EBT មានសម្រុលយខពស់៖ ត្បសិនពបើអ្នកេិនពត្បើអ្រថ ត្បពោជន៍របស់អ្នកពត្ចើនហខ ឬសនេាំនសេរុលយខពស់បនាទ ប់ពីពត្ចើនហខ 

ព ើងអាចទក់ទ្ងអ្នកពែើេបីពិនិរយពេើលសាថ នភាពរបស់អ្នក ឬរត្េូវោររបស់អ្នកសត្ម្គប់អ្រថ ត្បពោជន៍។  



DSHS 14-113 (REV. 04/2023) សិទ្ធិ និងទ្ំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចំព ោះសាច់ត្ាក់ និងអាហារ ទ្ំព័រ 2 នន 2 

អ្វ ើហែលអ្នករួរែឹង (Basic Food, អាហារជាេូលោឋ ន) 

• យ ើងពិរជាយផ្ញើព័រ៌មាន អ្ំពីអ្នកហែលោក់ កយសំុ Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) ពៅោន់ទ្ីភាន ក់ង្ហរសែព័នធ ពផ្េងពទ្ៀរ ពែើេបី 

ពិនិរយពេើលថាព័រ៌ម្គនពនោះត្រឹេត្រវូហែរឬពទ្។ ត្បសិនពបើព័រ៌ម្គនណាេួ េិនត្រឹេត្រូវ អ្នកហែលោក់ កយ ត្បហែលជាេិនទ្ទួ្លាន 

Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) ពទ្។ ត្បសិនពបើបុរាលម្គន ក់ផ្តល់ព័រ៌ម្គនហែលពួកពរែឹងថាេិនត្រឹេត្រូវ ពួកពរអាចនឹងត្រវូោរ់ 

ពទសពីបទ្ត្ពែមទ្ណឌ ។ ោរពិន័ ពីបទ្ប ំនពោ ពចរនាពលើវធិានសត ីពី Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) ហត្បត្បួលចប់ពីោរែកសិទ្ធិ 

ពីកេម វធីិ រែូរែល់ោរផ្ទកពិន័  ឬអាចជាប់រុក។ 

• ត្បសិនយបើអ្នកលក់ ពាយាម្លក់ ផ្លា ស់បត រូ ឬបរចិច គជំនួ អាហាររបស់អ្នក ពែើេបី កអ្វ ើៗហែលម្គនរនេែែូចជា សាច់ត្ាក ់ពត្រឿងពញៀន 

អាវុធ ឬអ្វ ើពផ្េងពទ្ៀរពត្ៅពីអាហារពីអ្នកលក់រ ហែលម្គនោរអ្នុញ្ញា រ (ោរជួញែូរ) អ្នកអាចនឹងត្រូវែកសិទ្ធិពីោរទ្ទួ្លាន 

អ្រថ ត្បពោជន៍ជំនួ អាហារសត្ម្គប់រ ៈពពលអ្បបបរម្គេួ ឆ្ន ំ រែូរែល់ោរែកសិទ្ធិអ្ស់េួ ជីវរិពោ សារបទ្ពលម ើសែំបូង។ ោរែក 

សិទ្ធិពនោះពៅហរបនតពទោះបីជាអ្នកចកពចញពីរែឋ Washington ពែើ ោក់ កយសុំអ្រថ ត្បពោជន៍ពៅកន ុងរែឋេួ ពផ្េងពទ្ៀរក៏ពោ ។  

• យបើអ្នកត្រវូបានរត្មូ្វឱ្យចូលរមួ្បំយពញលកខខណឌ ការងារ Basic Food (អាហារជាមូ្លដាឋ ន)ពែើ ខកខានេិនានចូលរេួ អ្នកអាចត្រូវ

ានែកសិទ្ធិរ ៈពពលេួ ហខ ពែើ រែូរែល់អ្នកអ្នុវរតតាេលកខខណឌោរង្ហរសត្ម្គប់ោរបរជ័ ពលើកែំបូង បីហខពែើ រែូរែល់អ្នក

អ្នុវរតតាេលកខខណឌោរង្ហរសត្ម្គប់ោរបរជ័ ពលើកទ្ីពីរ និងត្ាំេួ ហខ ពែើ រែូរែល់អ្នកអ្នុវរតតាេលកខខណឌោរង្ហរសត្ម្គប់ោរ

បរជ័ ពលើកទ្ីបី ពែើ រល់ពពលបនាទ ប់ពីបរជ័ ។ 

• អ្នកអាចនឹងត្រវូបានែកយចញពកីម្ម វធិី Basic Food (អាហារជាមូ្លដាឋ ន) ពោ សារបំ នវធិានសត ីពីកេម វធីិ Basic Food (អាហារជា

េូលោឋ ន) ែូចហែលានពិពណ៌នាពៅកន ុងោរត្ពម្គនពិន័ ននកេម វធីិ Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) ហែលានហចងកន ុងទ្ំព័រពនោះ។ 

• រា ការណ៍ពីការចំណា កន ុងត្គួសារ ត្បសិនយបើអ្នកចង់ឱ្យត្កសួងរមួ្បញ្ច ូលការចំណា ទងំយនេះសត្មាប់ Basic Food (អាហារជាមូ្លដាឋ ន) 
។ ត្បសិនពបើអ្នកេិនរ ោរណ៍ និងផ្តល់ភសត ុតាងននោរចំណា ទងំពនោះពទ្ ពនាោះអ្នកកំពុងបញ្ញា ក់ថាអ្នកេិនចង់ឱ្យព ើងពត្បើត្ាស់ 

ោរចំណា ទងំពនោះ ពែើេបីសពត្េចថាពរើអ្នកអាចទ្ទួ្លាន Basic Food (អាហារជាេូលោឋ ន) បហនថេពទ្ៀរឬអ្រ់។ 

អ្វ ើហែលអ្នករួរែឹង (សាច់ត្ាក)់ 

• យដា ទទួលបាន Temporary Assistance for Needy Families (ជំនួ បយណាត េះអាសននសត្មាប់ត្គួសារខវេះខារ, TANF) អ្នកពផ្ទរសិទ្ធិ

ចិញ្ច ឹេកូន និងសែព័ទ្ធរបស់អ្នកែល់ Division of Child Support (ហផ្នកគំត្ទ្កុម្គរ)។ ពនោះម្គនន័ ថា DCS អាចបនតផ្តល់ោរគំត្ទ្ ែល់

អ្នករែូរែល់ពៅចំនួន ទ្ឹកត្ាក់ជំនួ សាធារណៈហែលអ្នកានទ្ទួ្ល។ អ្នកត្រវូតរត្បាប់ DCS ភាា ម្ត្បសិនយបើអ្នកបានទទួលត្បាក់

ចិញ្ច ឹម្កូន ឬអ្រថ ត្បយយាជន៍សត្ម្គប់កូនខណៈពពលកំពុងពត្បើ TANF។  

• ត្បសិនយបើអ្នកឈប់ទទួល TANF អ្នកត្រូវហរត្ាប់ DCS អ្ំពីោរផ្ទែ ស់បត រូណាេួ ហែលប ោះ ល់ែល់ត្ាក់ចិញ្ច ឹេកូន ែូចជាកូនានផ្ទែ ស់ទ្ី

លំពៅ ឬអាស ោឋ នរបស់ខំុ្ានផ្ទែ ស់បត រូ។  

• ត្បសិនយបើអ្នកទទួលបាន TANF, អ្នកអាចពសន ើសុំត្ាក់បហនថេ ពែើេបីជួ ទូ្ទរ់នថែផ្ទោះបនាទ ន់ជាបពណាត ោះអាសនន។ 

ពោ អ្នុពលាេតាេចាប់សិទ្ធិពលរែឋសែព័នធ  និងបទ្បបញ្ារត ិ និងពគលនពោា សិទ្ធិសីុវលិរបស់ U.S. Department of Agriculture 

(ត្កសួងកសិកេមសែរែឋអាពេរកិ, USDA) សាថ ប័នពនោះត្រូវានហាេឃារ់េិនឱ្យម្គនោរពរ ើសពអ្ើងពោ ហផ្ែកពលើពូជសាសន៍ ពណ៌សេបុ រ ពែើេ

កំពណើរជារិ ពភទ្ (រេួទងំអ្រតសញ្ញា ណព នឌ័រ និងទ្ំពនារផ្ល វូពភទ្) ជំពនឿសាសនា ពិោរភាព អា  ុជំពនឿនពោា  ឬោរវា បក ឬោរ

សងសឹកពលើសកេមភាពសិទ្ធិសីុវលិពីេុន។ 

ព័រ៌ម្គនអំ្ពីកេម វធីិពនោះអាចផ្េពវផ្ា ជាភាសាពផ្េងពត្ៅពីភាសាអ្ង់ពរែស។ ជនពិោរហែលត្រវូោរេពធោា ទ្ំនាក់ទ្ំនងពផ្េងពែើេបី 

ទ្ទួ្លានព័រ៌ម្គនកេម វធីិ (ឧ. អ្កេរសាទ ប អ្កេរពុេពធ ំហខេអារ់សំពឡង ភាសាសញ្ញា អាពេរកិ) រួរហរទក់ទ្ងទ្ីភាន ក់ង្ហរ (រែឋ ឬេូលោឋ ន) 

ហែលពួកពរោក់ កយសុំអ្រថ ត្បពោជន៍។ បុរាលហែលថែង់ ម្គនបញ្ញា ត្រពចៀកធៃន ់ឬម្គនអ្សេរថភាពកន ុងោរនិោ  អាចទក់ទ្ង USDA 

តាេរ ៈ Federal Relay Service (ពសវាបញ្ជ នូបនតសែព័នធ ) តាេរ ៈពលខ (800) 877-8339។ 

ពែើេបីោក់ កយបណត ឹងពីបទ្ពរ ើសពអ្ើងននកេម វធីិពនោះ អ្នកបត ឹងរួរហរបំពពញទ្ត្េង់ហបបបទ្ពលខ AD-3027  កយបណត ឹងពីបទ្ពរ ើសពអ្ើងនន 

កេម វធីិ USDA ហែលអាចទ្ទួ្លានតាេអីុ្នធឺណិរពៅពលើពរែទ្ំព័រ៖ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf 

ពីោរោិល័  USDA ណាេួ ពោ ទូ្រសពទពៅពលខ (833) 620-1071 ឬពោ សរពសរលិខិរពផ្ាើពៅោន់ USDA។ សំបុត្រត្រវូហរម្គនព ម្ ោះ 

អាស ោឋ ន ពលខទូ្រសពទរបស់អ្នកពែើេបណដ ឹង និងោរពណ៌នាលេែ ិរជាលា លកខណ៍អ្កេរអ្ំពីសកេមភាពពរ ើសពអ្ើងហែលពចទ្ត្បោន់ 

ពែើេបីជូនែំណឹងែល់ Assistant Secretary for Civil Rights (ជំនួ ោរពលខាធិោរទ្ទួ្លបនទ ុកសិទ្ធិសីុវលិ, ASCR) អ្ំពីលកខណៈ និងោល

បរពិចេទ្ននោររំពលាភសិទ្ធិពលរែឋហែលពចទ្ត្បោន់។ ទ្ត្េង់ហបបបទ្ពលខ AD-3027 ឬលិខិរត្រវូហរោក់ជូនពៅ៖ 

1. សំបុត្រ៖ Food and Nutrition Service, USDA 

1320 Braddock Place, Room 334 

Alexandria VA 22314; 

2. ទូរសារ៖ (833) 256-1665 ឬ (202) 690-7442 ឬ 

3. អ្ុីតម្ល mailto:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov 

សាថ ប័នពនោះរឺជាអ្នកផ្តល់ឱ្ោសពសម ើភាពគន ។ 

តាេរ ៈោរចុោះែរថពលខាខាងពត្ោេ ខំុ្សូេបញ្ញា ក់ថាខំុ្ម្គនសិទ្ធិ និងទ្ំនួលខុសត្រូវរបស់ខំុ្កន ុងោរទ្ទួ្លានអ្រថ ត្បពោជន៍ និងកេម វធីិ 

DSHS ហែលានពនយល់ែល់ខំុ្។ ខំុ្ ល់ពែើ  ត្បសិនពបើខំុ្បែិពសធេិនចុោះែរថពលខាពលើឯកសារពនោះ វាេិនប ោះ ល់ែល់សិទ្ធិទ្ទួ្លាន 

របស់ខំុ្ពទ្ ប ុហនត ខំុ្ពៅហរទ្ទួ្លខុសត្រូវចំព ោះលកខខណឌ រត្េូវរបស់កេម វធីិ និងសថ ិរពៅពត្ោេោរោក់ពិន័ ពីកេម វធីិ ឬោក់ពិន័ បទ្ពលម ើស 

ហែលត្រូវអ្នុវរត។  

ែរថពលខារបស់អ្នកោក់ កយ ោលបរពិចេទ្ 

       

ែរថពលខារបស់អ្នកោក់ កយជាេួ គន  ោលបរពិចេទ្ 

       

ពលខសម្គា ល់ ACES របស់បុរាលិក DSHS៖        បែិពសធេិនចុោះែរថពលខា។ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fad-3027.pdf&data=05%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C83a697f57d8e4e59ebd708db4658942f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638181119017309982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FPK1WqBIwJJmJVunZm570MDiAkg6yjthCfERMjdwvn0%3D&reserved=0
mailto:FNSCivilRightsComplaints@usda.gov

