
Thông báo bằng Văn bản về Quyền Thụ hưởng 
Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Khẩn cấp (TEFAP) 

 

Tên Tổ chức: _______________________________________________________  
(Cơ quan) 

Thông tin Liên hệ dành cho Nhân viên của Chương trình: ___________________  
(Số điện thoại và địa chỉ email) 

 
 

Vì TEFAP được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần bởi hỗ trợ tài chính từ 

Chính phủ Liên bang, chúng tôi được yêu cầu thông báo cho quý vị biết rằng- 
 

 Chúng tôi không được phân biệt đối xử quý vị dựa trên cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng tôn giáo, việc từ chối tin vào một tôn giáo, hay việc từ chối tham dự 

hoặc tham gia vào một hoạt động tôn giáo; 

 Chúng tôi không được yêu cầu quý vị phải tham gia hoặc tham dự vào bất 

kỳ hoạt động tôn giáo rõ ràng ngào được cung cấp bởi chúng tôi, và bất kỳ 

sự tham gia nào của quý vị vào các hoạt động này phải là hoàn toàn tự 

nguyện; 

 Chúng tôi phải tách riêng về thời gian và địa điểm đối với mọi hoạt động 

tôn giáo rõ ràng do tư nhân tài trợ với hoạt động nhận hỗ trợ trực tiếp từ 

USDA; 

 Nếu quý vị phản đối đặc tính tôn giáo của tổ chức chúng tôi, chúng tôi phải 

có những nỗ lực hợp lý để xác định và giới thiệu quý vị đến một nhà cung 

cấp thay thế mà quý vị không phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm 

bảo rằng một nhà cung cấp thay thế sẽ có sẵn trong mọi trường hợp; và 

 Quý vị có thể báo cáo hành vi vi phạm các biện pháp bảo vệ này (bao gồm 

cả việc từ chối cung cấp dịch vụ hoặc phúc lợi) của một tổ chức cho cơ quan 

Nhà nước (http://www.fns.usda.gov/fdd/food-distribution-contacts). 
 

Chúng tôi phải cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản này trước khi quý vị 

ghi danh với TEFAP hoặc nhận dịch vụ từ TEFAP, theo yêu cầu của 7 CFR phần 16. 
 

Thông tin Liên hệ của Cơ quan Nhà nước hoặc (các) Vị trí Dịch vụ Thay thế: 
 

Los Angeles Regional Food Bank – Phòng Quan hệ với Cơ quan 
 

(323) 234-3030 
 

agency-relations@lafoodbank.org 
 

Tổ chức này tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người 
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