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Thưa Quý Phụ Huynh / Giám Hộ,      
 

Trẻ em cần có các bữa ăn lành mạnh để học tập. Trường Công lập Wichita cung cấp các bữa ăn lành mạnh cho mỗi 
ngày học. Con quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Hộ gia đình của quý vị 
sẽ phải trả nguyên giá cho các bữa ăn của con em mình cho đến khi Đơn xin Trợ cấp Bữa ăn Miễn phí và 
Giảm giá của quý vị được xem xét; quý vị sẽ được thông báo khi đơn của mình được chấp thuận hoặc bị từ 
chối. Vui lòng kiểm tra lại email và địa chỉ gửi thư của quý vị với trường con mình theo học là chính xác để quý vị có 
thể nhận được thông báo. Nếu quý vị không nhận được thông báo trong vòng mười ngày làm việc, hãy liên hệ với 
Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 316.973.2160 hoặc KidsEat@usd259.net.   
 
Giá bữa ăn tại Trường Công lập Wichita cho năm học 2022-2023 như sau: 
 
 
 
 
 
Đơn và thông tin chi tiết có sẵn trực tuyến (tại family.titank12.com) hoặc tại trường học của con quý vị. Quý vị cũng có 
thể liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 316.973.2160 hoặc KidsEat@usd259.net nếu có thắc mắc hoặc để lấy 
mẫu đơn. Thông tin chi tiết cũng có trên trang web của chúng tôi www.usd259.org/KidsEat. 
 
Câu hỏi và câu trả lời phổ biến giúp quý vị trong quá nộp đơn: 

1. Ai có thể nhận được bữa ăn giảm giá?   
• Học sinh trong các hộ gia đình nhận trợ cấp từ Food Assistance (FA) (Trợ cấp Thực phẩm), Assistance 

for Families (TAF) (Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia đình) hoặc Food Distribution Program on Indian 
Reservations (FDPIR) (Chương trình Phân phối Thực phẩm ở các Vùng Dành Cho Người Thổ dân Da 
đỏ) đều đủ điều kiện* nhận bữa ăn miễn phí.   

• Trẻ nuôi dưỡng (foster children) đang thuộc trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc 
tòa án đủ điều kiện* nhận bữa ăn miễn phí. 

• Trẻ em đáp ứng định nghĩa vô gia cư, bỏ nhà (runaway) hoặc người di cư đủ điều kiện* nhận bữa ăn 
miễn phí. 

• Trẻ em có thể nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá dựa trên các quyền lợi Medicaid nhất định hoặc nếu 
thu nhập hộ gia đình của quý vị nằm trong giới hạn của Nguyên tắc Đủ điều kiện Thu nhập Liên bang. 
Con của quý vị có thể đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của 
quý vị thuộc hoặc thấp hơn giới hạn trên biểu đồ này. 

*Trong hầu hết các trường hợp, một số hành động được yêu cầu (nộp đơn có thể hiện những trợ cấp quý vị nhận được, tình trạng nuôi 
dưỡng hoặc tình trạng thu nhập; hoặc bảng câu hỏi về nơi cư trú). 

 
 

Biểu đồ Thu Nhập Đủ Điều Kiện của Liên Bang cho năm học 2022-23 
Quy mô Hộ Gia đình Theo Năm Theo Tháng Theo Tuần 

1 $25,142 $2,096 $484 
2 $33,874 $2,823 $652 
3 $42,606 $3,551 $820 
4 $51,338 $4,279 $988 
5 $60,070 $5,006 $1,156 
6 $68,802 $5,734 $1,324 
7 $77,534 $6,462 $1,492 
8 $86,266 $7,189 $1,659 

Thêm một người $8,732 $728 $168 
 

2. Làm thế nào tôi biết con tôi đủ điều kiện là người vô gia cư, di cư hoặc bỏ nhà? Các thành viên trong gia 
đình quý vị không có địa chỉ thường trú? Quý vị đang ở cùng nhau trong shelter (nhà trú ẩn), khách sạn hoặc chỗ 
ở sắp xếp tạm thời khác? Gia đình quý vị có di dời theo mùa không? Có đứa trẻ nào đang sống với quý vị đã chọn 
rời khỏi gia đình hoặc hộ gia đình của chúng trước đó không? Nếu quý vị tin rằng trẻ em trong gia đình mình đáp 
ứng những mô tả này và chưa được thông báo rằng con mình sẽ được ăn miễn phí, vui lòng gọi cho Cynthia 

 
Phí Bữa Ăn 

Trường Tiểu Học Trường THCS Cấp II Trường THPT Cấp III 
Nguyên Giá Giá Giảm Nguyên Giá Giá Giảm Nguyên Giá Giá Giảm 

Bữa Trưa $ 2.60 $ .40 $ 2.75 $ .40 $ 2.90 $ .40 
Bữa Sáng MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 

Trường Công Lập Wichita 
Dịch Vụ Dinh Dưỡng 

3850 N. Hydraulic • Wichita, KS 67219 
P: (316)973-2160 • F: (316)973-2162 
 

Đơn xin Trợ cấp Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá Trực tuyến sẽ mở vào ngày 01 tháng 07 
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Martinez (người liên lạc vấn đề vô gia cư) ở số 316.973.4670 hoặc Shannon Benoit (người liên lạc vấn đề di trú) 
theo số 316.866.8043. Quý vị cũng có thể liên hệ với trường con mình theo học. 
 

3. Tôi có cần điền đơn cho mỗi đứa trẻ không? Không. Sử dụng một Đơn Đăng ký Bữa ăn Miễn phí và Giảm Giá 
ở Trường cho tất cả học sinh trong hộ gia đình quý vị. Chúng tôi không thể phê duyệt các đơn chưa hoàn chỉnh, vì 
vậy hãy chắc chắn điền đủ tất cả các thông tin cần thiết. Vui lòng hoàn thành và nộp đơn trực tuyến (tại 
family.titank12.com) hoặc nhận đơn giấy tại trường học của con quý vị để điền. Nếu quý vị đã được Dịch vụ Dinh 
dưỡng thông báo rằng tất cả học sinh của quý vị đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí trong năm học 2022-23 thì 
quý vị không cần điền đơn. Lưu ý quan trọng là, nếu quý vị không nhận được thông báo đủ điều kiện cho tất cả 
học sinh trong gia đình trước ngày 5 tháng 8 và quý vị đang mong đợi thông báo, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Dinh 
dưỡng theo số 316.973.2160 hoặc email đến KidsEat@usd259.net. 

4. Tôi có nên điền đơn nếu tôi nhận được thư trong năm học này nói rằng các con tôi đã được chấp thuận 
cho bữa ăn miễn phí? Không, nhưng vui lòng đọc lá thư quý vị nhận được một cách cẩn thận và làm theo hướng 
dẫn. Nếu quý vị không nhận được thông báo đủ điều kiện cho TẤT CẢ học sinh trong gia đình hoặc nếu quý vị có 
bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 316.973.2160 hoặc KidsEat@usd259.net. Dù 
quý vị có thể không cần phải hoàn thành đơn đăng ký, nhưng nếu quý vị muốn chia sẻ thông tin của mình để 
được giảm học phí, hãy tham khảo câu hỏi 21 dưới đây. 

5. Tôi có thể nộp đơn trực tuyến không? Được! Chúng tôi khuyến khích phụ huynyh hoàn thành đơn trực tuyến 
thay vì đơn giấy. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp bữa ăn bằng cách truy cập Cổng 
thông tin Titan dành cho Phụ huynh tại family.titank12.com trên máy tính hoặc điện thoại của mình (nhớ dùng 
Google Chrome làm trình duyệt). Quý vị cũng có thể tải ứng dụng Titan Family Connect từ "app store" của quý vị 
xuống để hoàn tất và gửi đơn trực tuyến. Hãy chắc chắn rằng quý vị gõ "Wichita Public Schools" cho phần "your 
district". Đơn trực tuyến có cùng yêu cầu và sẽ cần những thông tin giống như đơn giấy, nhưng nó sẽ được xử lý 
nhanh hơn nhiều. Nếu quý vị dự định đến trường để ghi danh học, quý vị có thể nộp đơn trực tuyến khi hoàn 
thành đăng ký ghi danh trực tuyến tại trường con mình. Quý vị có thể chọn hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn bằng 
giấy (có sẵn ở tất cả các trường trong học khu USD 259) và nộp đơn tại trường. Tất cả đơn giấy được điền đầy 
đủ sẽ được gửi đến Dịch vụ Dinh dưỡng để xem xét trong vòng 10 ngày làm việc (cho các học sinh đang theo 
học). Vui lòng liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng tại 316.973.2160 hoặc email đến KidsEat@usd259.net nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi nào. 

6. Con tôi đã được chấp thuận thông qua Xem xét Kinh tế Hộ gia đình hoặc được Chứng nhận Trực tiếp vào 
năm ngoái. Năm nay, tôi có cần điền cái mới không?  Có. Không thể sử dụng Xem xét Kinh tế Hộ gia đình để 
giảm giá bữa ăn cho học sinh và thậm chí không có sẵn trong năm nay. Nếu con quý vị đã được chứng nhận trực 
tiếp vào năm ngoái, trợ cấp con quý vị nhận được chỉ dành cho năm học đó và trong vài ngày đầu tiên của năm 
học mới này, đến hết 27/9/22. Trừ khi quý vị được thông báo rằng con mình đủ điều kiện bằng Thư Thông báo Đủ 
điều kiện cho Dịch vụ Dinh dưỡng hoặc quý vị nộp đơn mới và đơn được chấp thuận cho năm học mới, quý vị phải 
trả đủ tiền cho các bữa ăn tại trường của con mình.  

7. Tôi được nhận WIC. Con tôi có thể được ăn miễn phí không?  Học sinh trong các hộ gia đình tham gia WIC 
có thể đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Vui lòng nộp đơn. 

8. Thông tin tôi cung cấp sẽ được kiểm tra không?  Có.  Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị gửi bằng chứng 
bằng văn bản về thu nhập hộ gia đình mà quý vị báo cáo. 

9. Nếu tôi không đủ điều kiện ngay bây giờ, tôi có thể nộp đơn sau này không?  Được, quý vị có thể nộp đơn 
bất cứ lúc nào trong năm học. Ví dụ, trẻ em có cha mẹ hoặc người giám hộ bị thất nghiệp có thể đủ điều kiện 
nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình giảm xuống dưới giới hạn thu nhập. 

10. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định của trường về đơn của tôi?  Hãy liên hệ Dịch vụ Dinh 
dưỡng tại 316.973.2160 hoặc KidsEat@usd259.net. Quý vị cũng có thể yêu cầu một buổi điều trần bằng cách 
điện thoại hoặc viết cho Viên chức Điều trần:  Andi Giesen, Giám đốc Điều hành, Dịch vụ Giảng dạy ESOL, 923 N. 
Cleveland, Wichita, KS 67214, 316.866.8187, agiesen@usd259.net 

11. Tôi có thể nộp đơn nếu có người trong hộ gia đình tôi không phải là công dân Hoa Kỳ?  Được. Quý vị, con 
quý vị hoặc các thành viên khác trong gia đình không cần phải là công dân Hoa Kỳ để nộp đơn xin trợ cấp bữa ăn 
miễn phí hoặc giảm giá. 

12. Điều gì xảy ra nếu thu nhập của tôi không phải lúc nào cũng như nhau?  Liệt kê số tiền (tổng thu nhập) mà 
quý vị thường nhận được. Ví dụ: nếu quý vị thường kiếm được 1.000 đô la mỗi tháng, nhưng quý vị đã mất một 
phần việc nào đó vào tháng trước và chỉ kiếm được 900 đô la thì hãy ghi quý vị đã kiếm được 1.000 đô la mỗi 
tháng. Nếu quý vị thường làm thêm giờ, hãy bao gồm tiền làm thêm, nhưng không ghi số tiền này nếu quý vị chỉ 
thỉnh thoảng mới làm thêm ngoài giờ. Nếu quý vị đã mất việc hoặc giảm giờ làm hoặc giảm tiền lương, hãy dùng 
thu nhập hiện tại. 
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13. Điều gì xảy ra nếu một số thành viên trong gia đình không có thu nhập để báo cáo?  Các thành viên trong 
gia đình có thể không nhận được một số loại thu nhập mà chúng tôi yêu cầu quý vị báo cáo trong đơn, hoặc có 
thể không nhận được thu nhập nào cả. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, xin vui lòng viết 0 trong ô đó. Tuy nhiên, 
nếu bất kỳ ô dành để điền thu nhập nào bị bỏ trống hoặc trống, những ô đó cũng sẽ được tính là số không. Hãy 
cẩn thận khi để trống các ô thu nhập, vì chúng tôi sẽ cho rằng quý vị muốn điền như vậy. 

14. Chúng tôi đang ở trong quân đội. Chúng tôi có báo cáo thu nhập của chúng tôi theo cách khác không? 
Tiền lương cơ bản và tiền thưởng của quý vị phải được báo cáo là thu nhập. Nếu quý vị nhận được bất kỳ khoản 
trợ cấp trị giá tiền mặt nào cho nhà ở, thực phẩm hoặc quần áo khi ở ngoài căn cứ, hoặc nhận các khoản thanh 
toán Trợ cấp Bổ sung Gia đình, thì những món này cũng phải được tính vào thu nhập. Tuy nhiên, nếu nhà ở của 
quý vị là một phần của Sáng kiến Tư nhân hóa Nhà ở Quân đội thì trợ cấp nhà ở của quý vị không tính là thu 
nhập. Bất kỳ khoản chi trả bổ sung nào cho việc triển khai tác chiến cũng được loại trừ khỏi thu nhập. 

15. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ chỗ trên đơn giấy cho gia đình tôi?  Đơn giản chỉ cần dùng đơn thứ hai, 
điền thêm các thành viên khác trong gia đình và đính kèm vào đơn của quý vị. Đơn giấy có sẵn tại trường của con 
quý vị. Hãy liên hệ KidsEat@usd259.net hoặc 973-2160 nếu có câu hỏi. 

16. Gia đình tôi cần hỗ trợ thêm. Có chương trình nào khác mà chúng tôi có thể nộp đơn xin?  Để tìm hiểu 
cách nộp đơn xin Trợ cấp Thực phẩm (FA) hoặc các quyền lợi hỗ trợ khác, hãy liên hệ với Bộ Trẻ em và Gia đình 
Kansas (DCF) 1-888-369-4777 hoặc ghé thăm trang web www.dcf.ks.gov.   

17. Tôi sẽ được thông báo bằng cách nào khi đơn của học sinh của tôi đã được xử lý?   Sau khi đơn của quý vị 
được xử lý, quý vị sẽ nhận được thư thông báo về trợ cấp bữa ăn (Cho đến khi đơn của quý vị được xử lý, hộ gia 
đình quý vị sẽ trả nguyên giá cho các bữa ăn của học sinh của mình). Thông báo này được gửi theo các cách: 

• Nếu quý vị đã nộp Đơn xin Trợ cấp Bữa ăn Giảm và Miễn phí qua tài khoản đăng ký trên Cổng Thông tin 
Titan của Phụ huynh (Titan Parent Portal), quý vị sẽ có thể xem tình trạng của đơn mình như thế nào 
trong quá trình phê duyệt, cũng như xem thư thông báo tình trạng của mình khi được chấp thuận.  

• Nếu quý vị đã cung cấp email trên Đơn Trợ cấp Bữa ăn Trực tuyến, quý vị sẽ nhận email từ LinQ với thư 
thông báo tình trạng dành cho học sinh của quý vị khi đơn được xử lý. 

• Nếu quý vị không cung cấp địa chỉ email trên đơn hoặc ParentVue và quý vị không điền Đơn xin Trợ cấp 
Bữa ăn Trực tuyến thông qua Cổng thông tin Titan Phụ huynh, quý vị sẽ nhận được thư thông báo tình 
trạng từ Dịch vụ dinh dưỡng qua đường bưu điện. 
 

18. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được thư thông báo tình trạng từ Dịch vụ Dinh dưỡng không liệt kê tên của 
tất cả các con tôi?  Nếu quý vị không nhận được thư cho tất cả các con sẽ theo học tại Trường Công lập Wichita 
của mình, vui lòng KHÔNG điền đơn khác, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ KidsEat@usd259.net hoặc 973-
2160 để được hướng dẫn thêm. Nếu quý vị chưa nhận được bất kỳ lá thư nào và muốn đăng ký bữa ăn miễn phí 
hoặc giảm giá, vui lòng nộp đơn đăng ký bữa ăn qua mạng hoặc bằng giấy. 
 

19. Tôi trả tiền cho các bữa ăn bằng cách nào?  Quý vị có thể thanh toán cho các bữa ăn bằng cách truy cập Cổng 
thông tin Titan của Phụ huynh tại family.titank12.com trên máy tính hoặc điện thoại của mình (nhớ dùng Google 
Chrome làm trình duyệt) hoặc quý vị có thể tải ứng dụng Titan Family Connect từ app store của mình xuống. Trên 
Cổng thông tin Titan của Phụ huynh, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp bữa ăn, trả tiền cho các bữa ăn, theo dõi 
việc mua hàng của học sinh, kiểm tra số dư, nhận thông báo số dư thấp, đặt giới hạn chi tiêu, đặt chế độ các vật 
phẩm không mua, và chuyển tiền giữa các học sinh được liên kết của mình. 

20. Tôi phải trả các phí của trường ở đâu?  Quý vị vẫn sẽ truy cập www.MyPaymentsPlus.com để đóng các khoản 
phí và hoạt động của trường, bao gồm cả chương trình Latchkey. 

21. Làm thế nào để tôi được giảm các phí? Thông tin đầy đủ có sẵn trên trang web của chúng tôi 
www.usd259.org/KidsEat. Phụ huynh có thể tự nguyện trình bày một trong các lựa chọn sau đây cho bộ phận kế 
toán để được miễn phí sách giáo khoa: 

• THƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN - Quý vị có thể trình thư đủ điều kiện năm 2022-23 từ điện thoại của mình (trong 
Cổng thông tin Phụ huynh Titan), từ email, hoặc mang bản sao đến trường. 

• TÌNH TRẠNG HỌC SINH TRÊN CỔNG PHỤ HUYNH TITAN - Quý vị có thể trình tình trạng đủ điều kiện 
của học sinh (với ngày hết hạn vào tháng 9 năm 2023) từ tài khoản Cổng thông tin Phụ huynh Titan từ 
điện thoại của mình. 

• XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN - Quý vị có thể trình xác nhận đơn xin trực tuyến (với Năm học là 
2022/2023) từ điện thoại trên tài khoản Cổng thông tin Phụ huynh Titan của mình, dưới dạng ảnh chụp 
màn hình hoặc mang bản sao đến trường. 

• BẰNG CHỨNG KHÔNG CÓ SẴN - Nếu quý vị không có bất kỳ thông tin nào ở trên, nhân viên kế toán sẽ 
xem liệu quý vị đã hoàn tất mẫu Đồng ý Tiết lộ Thông tin hay chưa và đánh dấu "có" để chia sẻ thông tin 
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cho mục đích giảm phí. Họ cũng sẽ xem liệu đơn xin trợ cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá của quý vị đã 
được xử lý chưa và tình trạng như thế nào. Nếu cả hai điều đó đã xảy ra, nhân viên kế toán có thể sử 
dụng tình trạng của quý vị để xác định các khoản phí được giảm. Nếu không, quý vị sẽ cần phải trả toàn 
bộ phí hoặc sử dụng “thỏa thuận thanh toán”. 
 

22. Vui lòng tham khảo Chính sách của Hội đồng Trường - P7410 Việc Thu tiền Dịch vụ Dinh dưỡng và các 
Khoản phí về Bữa ăn Chưa Thanh toán. 

• Quý vị có thể xem chính sách này trên trang web của Trường Công lập Wichita (truy cập 
www.usd259.org, sau đó chọn Departments (Ban), Board of Education (Hội đồng Giáo dục), BOE Policies 
(Chính sách của BOE), 7400: Nutrition Services (Dịch vụ Dinh dưỡng), 7410 Việc thu tiền Dịch vụ Dinh 
dưỡng và các Khoản phí về Bữa ăn Chưa Thanh toán  

• Quý vị có thể xem chính sách này trên trang web Dịch vụ Dinh dưỡng (truy cập www.usd259.org/KidsEat 
Có liên kết cho cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong Meal Information (Thông tin Bữa ăn), sau đó là 
Board Policy (Chính sách của Hội đồng Giáo dục). 

• Quý vị có thể liên hệ với trường của mình hoặc Ban Dịch vụ Dinh dưỡng để nhận bản sao chính sách. 
 

Bữa sáng miễn phí cho Học sinh, hàng ngày! Quý vị có cảm nhận lạm phát tại cửa hàng tạp hóa 
không? Tất cả các trường trong hệ thống Trường Công lập Wichita sẽ cung cấp bữa sáng miễn phí 
cho tất cả học sinh mỗi ngày. Giúp đảm bảo học sinh đã sẵn sàng bắt đầu một ngày học mới với bữa 
sáng đầy đủ. Để biết Thông tin Thực đơn & Dinh dưỡng cho bữa sáng và bữa trưa, quý vị có thể truy 
cập trực tuyến tại https://wps.yumyummi.com hoặc tải ứng dụng YumYummi xuống ngay hôm nay. 

 
Nếu quý vị có thắc mắc nào khác hoặc cần giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 316.973.2160 
hoặc KidsEat@usd259.net. Thông tin chi tiết cũng có trên trang web của chúng tôi www.usd259.org/KidsEat. 
 
Trân trọng, 
Giám Đốc David Paul, 
Ban Dịch vụ Dinh dưỡng 
 
 
Theo Luật Quyền Dân sự Liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA), USDA, các cơ quan, văn phòng và nhân viên của họ và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình 
của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc 
trả đũa hoặc trả thù các hoạt động dân quyền trước đó trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện 
hoặc tài trợ bởi USDA.  
 
Người khuyết tật cần phương tiện giao tiếp thay thế để biết thông tin chương trình (ví dụ: Chữ nổi Braille, chữ in lớn, 
băng ghi âm, Ngôn ngữ Ký hiệu của Mỹ, v.v.), nên liên hệ với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn 
xin trợ cấp. Người nặng tai, lãng tai hoặc khiếm khuyết giọng nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Tiếp âm 
Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh. 
 
Để nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử, hãy hoàn thành Mẫu Khiếu nại Phân biệt Chương trình USDA, (AD-3027) 
được tìm thấy trực tuyến tại: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint và tại bất kỳ 
văn phòng USDA nào hoặc viết thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong 
mẫu. Để yêu cầu một bản sao của đơn khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992.  Nộp đơn khiếu nại đã điền đầy đủ của 
mình tới USDA bằng cách: 
 
Gởi Bưu điện:  U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410; 
 

Fax:  (202) 690-7442; hoặc 
Email:  program.intake@usda.gov. 
Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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