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  قابل اجراءدفاترهمه شما ميتوانيد شکايت خود را با يکی و يا  
اداره خدمات اجتماعی کاليفرنيا، وزارت : کانتی، ايالت ويا فدرال

  .کشاورزی يا وزارت بهداشت و خدمات انسانی امريکا طرح کنيد

                                County Office  کانتی دفتر                 
             Department of   Public Social Services 

Civil Rights Section  
12860 Crossroads Parkway South 
City of Industry, California 91746 
Telephone No. : (562) 908-8501 

  
   State Office دفتر ايالت

California Department of Social Services 
Civil Rights Bureau 

744 “P” Street, M-S. 8-16-70 
Sacramento, California 95814 

Telephone No. : (866) 741-6241  

                                       
    Federal Office   دفتر فدرال   

U.S. Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights 

907th Street, Suite 4-100 
San Francisco, California 94102 
Telephone No. : (800) 368-1019 

 

Food Stamp Programبرنامه کوپن غذايی    
U. S. Department of Agriculture 

Food and Nutrition Services 
Office of Civil Rights - Western Region 

907th Street, Suite 10-100 
San Francisco, California 94108 
Telephone No. : (888) 271-5983 

 
 

 اطالعيۀ اطالعات حقوق مدنی                 
  

 حقوق مدنی شما                                    
 

 چگونه ميتوان شکايت حقوق مدنی را طرح کرد؟
  

نژاد، رنگ، مذهب،جنسيت، مليت،  اگر شما باور داريد که بخاطر 
وابستگيهای سياسی، معلوليت، سن، وضيعت تاهل، شناسايی گروه 

ايالت جنسی و يا هر عامل ديگری مورد تبعيض قرار قومی، تم
  :گرفته ايد، شما ميتوانيد يک يا همه اقدامات زير را انجام دهيد

شما ميتنوانيد با مسئول حقوق مدنی اداره محلی خود صحبت کنيد 
شايد او بتواند به شکايت شما رسيدگی کند و يا حقوق شما را توضيح 

 PA 607 تکميل کردن فرم اين شامل کمک به شما در  .دهد
شما همچنان ميتوانيد .  است“ شکايت از رفتار تبعيض آميز”

 (DPSS) خدمات اجتماعی عمومبا بخش حقوق مدنی اداره " مستقيما
آدرس و شماره تلفن در .   تماس بگيريدکانتی لوس آنجلس و يا ايالت

  .فهرست ستون بعدی قيد شده است

کتبی   بطورDPSSبخش حقوق مدنی  با تماس گرفتن با شما ميتوانيد
شما ميتوانيد شکايت خود را با .  تحقيقات کنيد تقاضایيا شفاهی
 در دسترس همه  PA 607فرم.  مطرح کنيد  PA 607استفاده فرم

  واحد .اشخاص و يا نمايندگان سازمانها است که آن را تقاضا ميکنند
  روز از تاريخ دريافت شکايت برای20حقوق مدنی در عرض 

واحد حقوق مدنی به .  اطالعات بيشتر با شما تماس خواهد گرفت
به شما " و نتيجه تحقيقات را کتباشکايت شما رسيدگی خواهد کرد 

اگر با نتيجه تحقيقات کانتی موافق نباشيد، شما .  اطالع خواهد داد
  برنامهميتوانيد از اداره خدمات اجتماعی کاليفرنيا و يا اگر مربوط به

 در خواست تجديد نظر ی است از وزارت کشاورزی کوپن غذائ
  .    کنيد

 از روزی که شما فکر ميکنيد مورد 180شما بايد در عرض 
   .کنيد.  شکايت خود را طرح ايده تبعيض قرار گرفت

                                                                                                
                                           

             
 
  
  
  

  اداره خدمات اجتماعی عمومی
  
  
  
  
  
  

  ؟چيستحقوق مدنی  
  

 حافظ حقوق افراد در مقابل تبعيض  حقوق مدنیقوانين
، 1964 تصويب نامه حقوق مدنی سال  طبق. ميباشد
 ، تصويب نامه1973 و قانون توانبخشی 504بخش 
  و ساير آيين نامه های  1990ها با معلوليت امريکاي

تبعيض در دريافت کمکهای فدرال و  ،فدرال و ايالت
  .ايالتی را غير قانونی است

  
    محافظت ميکنند؟ از چه کسی

 
عی ت اجتما خدمااگر شما برای دريافت کمکهای نقدی، کوپن غذا، يا

 ضد در کانتی لوس آنجلس اقدام ميکنيد، شما تحت پوشش قانون
  :هستيدتبعيض و دارای حقوق خاصی 

 ساير ،با همه متقاضيانرفتار برابر  ، توجه،شما دارای حق برابر
،  پوست صرف نظر از نژاد، رنگخدمات گان کننده دريافت

اگر زبانی به غير از انگليسی حرف ميزنيد  (،مذهب،جنسيت، مليت
، وابستگيهای سياسی، معلوليت، وضيعت )تحت اين پوشش است

هل، شناسايی گروه قومی، تمايالت جنسی و يا هر عامل ديگری تا
  :شما حق داريد که

 برای ادامه يام  هنگام اقدادر صورت احتياج رايگانمترجم  •
 و. خدمات دريافت کنيددريافت

مددکار متکلم به دو زبان برای پرونده انتخاب شود اگر شما  •
 ارمنی؛ کامبوجی؛:  يکی از زبانهای زير صحبت ميکنيد

چينی؛ فارسی؛ کره ای؛ روسی؛ اسپانيايی؛ تاگالوگ و 
  ويتنامی؛ و

 را  اگر شما زبانهای ذکر شده در باالرايگان حتیمترجم  •
 صحبت نمی کنيد؛ و

 فرمی که به  و تفسيردرخواست ترجمهتماس تلفی با دفتر و  •
   .ايد انگليسی دريافت کرده
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  تیادرسی ايالد

 
 : اگر شما احتياج به کمک بيشتری در خصوص اقدامات کانتی در مورد درخواست ويا منافع عمومی خود داريد شما ميتوانيد 

حتی اگر شکايت حقوق )  دادرسی خود را مطرح کنيدتقاضای روز وقت داريد که ا90اگر با اقدام کانتی موافق نيستيد (  روز در اين مورد صدق ميکند، 90قانون .   مورد اقدام کانتی طرح کنيد دردادرسی خود راتقاضای 
   .کمکهای پرداختی را دريافت کنيدد ممکن است خود را قبل از تاريخ موثر طرح کرده ايتقاضای دادرسی اگر شما   .مدنی خود را طرح کرده ايد

  :دادرسیتقاضای 

 .  تماس بگيريد، اين شماره معموال مشغول است 5253-952 (800)با شماره" از طريق تلفن، لطفا 
                                                             ،، و تقاضای خود را به آدرس)ه داريدکپی نامه را نگ(   که از دفتر ولفر دريافت کرده ايد تکميل کنيد يا نامه بنويسيد رااز طريق پست،  پشت اطالعيۀ اقدامی 

Hearings, P.O. Box 18890, Los Angeles, CA 90018  Appeals and State 
 
، را ميتوانيد از قسمت پذيرش (PUB 13)  حقوق شما زير پوشش برنامه های رفاه کاليفرنيا جزوه ايالتی .حقوق مدنی و تقاضای دادرسی موجود استدر مورد يشتری محلی اطالعات دفتر/ ناحيهدفترقسمت پذيرش  در.

   .درخواست کنيد

 
Instructions 

 
- To be given and explained to applicants/participants at time of   application and                                        

recertification/redetermination or mailed to applicants/participants if a face-to-face 
contact is not required.    

PA  2457 (Rev. 03/10) FARSI       - Filing/Retention – Not Applicable 


