Senior Farmers Market Nutrition Program
Form ng Paghalili
Pangalan ng senior citizen: ____________________

Petsa ng Kapangakan: _______________

Address: _________________________________________________________________
Bayan: _________________________ Zip code: _____________ County:____________
Telepono: __________________________
Ang Senior Farmers Market Nutrition Program (SFMNP) o Programa ng Nutrisyon para sa
Senior Citizen sa Merkado ng Magsasaka ay nagtutustos ng preskong prutas at mga
gulay sa mga senior citizen na may mas mababang kita na may layuning pagpapabuti ng
estado ng kanilang kalusugan at nutrisyon. Sumusuporta rin ito sa lokal na pagsasaka
sa pamamagitan ng pagpapadalas sa paggamit ng merkado ng mga magsasaka at mga
tindahan sa tabing daan.
Ang mga senior citizen ay hinihikayat na maging aktibong kalahok sa pagpapalit ng
kanilang mga tseke at pagpili ng mga preskong bunga na bibilhin nila. Kung ang senior
citizen ay hindi ganap na makalahok dahil sa kapansanan o kakulangan sa
transportasyon, maaari silang magtalaga sa pamamagitan ng form ng paghalili na ito ng
isang kinatawan na lalahok sa ngalan nila.
Pangalan ng kinatawan: ____________________________________________________
Address: _________________________________________________________________
Bayan: _________________________ Zip code: _____________ County:____________
Telepono: __________________________
Sa pamamagitan ng paglagda sa form na ito, hinihirang ninyo ang pinangalanang
kinatawan sa taas upang tatayo para sa inyong mga interes sa SFMNP. Maaaring
kabilang dito ang paglagda ng apidabit para sa kwalipikasyon, mga tsekeng ini-isyu,
pagtanggap ng edukasyon tungkol sa nutrisyon, at pagpapalit ng mga tseke.

____________________________________
Lagda ng Kalahok na Senior Citizen

__________________
Petsa

Kung ang aplikante/kalahok na senior citizen ay hindi makapaglagda at may mabisang Durable
Power of Attorney (Matibay na Kapangyarihan ng Abogado), mangyaring ilakip ang kopya ng
DPOA sa dokumentong ito.
Alinsunod sa Pederal na batas at patakaran ng ng Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos, ang institusyong
ito ay pinagbabawalan mula sa pandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, edad o
kapansanan o paghihiganti para sa aktibidad dati sa mga karapatang sibil sa anumang programa o aktibidad na
ginagawa o pinopondohan ng USDA. Upang magsampa ng reklamo, sumulat sa USDA, Director, Office of Civil
Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 o tumawag sa (866) 632-9992 (voice) o
(800) 877-8339 (TTY). Maaaring i-email ang reklamo sa program.intake@usda.gov. Makikita ang mga form sa
online sa: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html. Ang USDA ay isang tagabigay ng serbisyo na
nagbibigay ng patas na pagkakataon.
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