Chương trình Dinh dưỡng với thực phẩm ở chợ fa-mờ ma-két
(farmers market) cho người lớn tuổi
Đơn xin đại diện
Tên của người lớn tuổi: __________________________________

Ngày sinh: _______________

Địa chỉ: __________________________________________________________________________
Thành phố: ___________________________ Mã vùng: _____________ Hạt:_________________
Điện thoại: _______________________________
Chương trình Dinh dưỡng với thực phẩm ở chợ farmers market cho người lớn tuổi (SFMNP) cung
cấp trái cây và rau tươi cho người lớn tuổi có thu nhập thấp với mục đích tăng cường sức khoẻ
và tình trạng dinh dưỡng của họ. Chương trình này cũng hỗ trợ nông nghiệp địa phương bằng
cách tăng việc mua bán ở chợ farmers market và ở những quày bên đường.
Chúng tôi khuyến khích người lớn tuổi tự mình sử dụng ngân phiếu, chọn trái cây và rau tươi để
mua. Nếu người ấy không thể tham gia bất cứ phần nào của chương trình vì lý do thiếu khả năng
hay thiếu phương tiện đi lại, họ có thể dùng đơn này để chọn người thay thế họ tham gia.
Tên người đại diện: _________________________________________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________________________________________
Thành phố: ____________________________ Mã vùng: _____________ Hạt:_________________
Điện thoại: _______________________________

Khi ký đơn này, quý vị chỉ định người đại diện có tên ở trên để đại diện quyền lợi của
quý vị trong chương trình SFMNP. Việc này có thể bao gồm ký tên vào giấy chứng nhận
đủ điều kiện, được nhận ngân phiếu, được dạy về dinh dưỡng, và sử dụng ngân phiếu.

____________________________________
Chữ ký của người lớn tuổi tham gia chương trình

__________________
Ngày

Nếu người lớn tuổi nộp đơn hay muốn tham gia không thể ký và có Giấy Ủy quyền dài hạn
(Durable Power of Attorney hay DPOA) còn hiệu lực, xin đính kèm một bản sao DPOA với đơn
này.
Theo đúng luật Liên Bang và chính sách của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ , nghiêm cấm cơ quan này phân biệt
đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, nguyên quán, giới tính, tuổi tác hay tình trạng khuyến tật hoặc sự trả đũa
hay trả thù hoạt động dân quyền ưu tiên trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được tiến hành hoặc
tài trợ bởi USDA. Để nộp đơn khiếu nại, gởi đến USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 hoặc gọi (866) 632-9992 (thoại) hay (800) 877-8339 (TTY).
Đơn khiếu nại có thể được đến email đến program.intake@usda.gov forms có thể được tìm thấy trực tuyến
tại :http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html USDA là một nhà cung cấp dịch vụ và tuyển dụng tạo
cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.
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