
 
 

Berhubungan peraturan dan kebijakan dari hukum Hak Civil Federal dan Departemen Agriculture U.S (USDA),bahwa 
Agensi, kantor, dan karyawan dari USDA dan institute yang berpartisipasi dalam program USDA dilarang untuk 
mendiskriminasi atas dasar ras, warna, kebangsaan, jenis kelamin, cacat, umur atau membahas semua itu saat 
melakukan program/ aktivitas yang di danai oleh USDA.  
Seseorang yang mempunyai kekurangan yang membutuhkan alternative dalam berkomunikasi untuk informasi program 
(contoh huruf braille, huruf diperbesar, audiotape, Bahasa isyarat, dsb) harus menghubungi Agensi (state/local) untuk 
mendapatkan informasi program tersebut saat melndaftar. Seseorang yang tuli, kesulitan mendengaratau mempunyai 
kesulitan berbicara diperbolehkan menghubungi USDA melalui Federal Relay Service di (800)877-8339. Informasi 
tambahan bisa didapatkan dalam Bahasa-bahasa lain selain Bahasa Inggris.  
Bila ada keluhan mengenai diskriminasi dalam program tersebut, harap ini dengan lengkap Formulir keluhan Program 
Diskriminasi USDA(USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) bisa didapatkan di: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, dan juga di kantor USDA,  atau tulis surat ditujukan ke USDA dan 
cantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam formulir keluhan tersebut didalam surat. Untuk meminta Salinan 
formulir keluhan, hubungi (866) 632-9992. Kirmkan formulir atau surat anda ke USDA di:  
 
(1) Mail: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  
 
(2) Fax: (202) 690-7442; atau  
 
(3) E-mail: program.intake@usda.gov  
 

Lembaga ini menyediakan kesempatan yang sama rata. 

 
17 September 2018 
 
 
Kepada Ortu/ wali murid: 
 
Kami gembira untuk memberitahu anda bahwa Sekolah FACTS akan menjadi bagian dari Community 
Eligibility Provision (CEP) tahun ajaran 2018-2019. Program ini diperbolehkan untuk sekolah-sekolah yang 
berpartisipasi dalam Makanan Nasional Sekolah (National School Lunch) dan Program makan pagi sekolah 
(School Breakfast Program). 
 
Seluruh murid yang berpartisipasi di sekolah FACT dapat menerima makan pagi dan siang yang 
bernutrisi setiap hari Gratis, tanpa dikenakan biaya ke keluarga masing-masing. 
 
Anda tidak perlu melakukan aksi lainnya. Anak anda akan berpartisipasi dalam program ini tanpa biaya atau 
mengisi formulir aplikasi. 
 
Bila ada pertanyaan yang lain harap hubungi Manager Food Service, Dewi Broadhurst, di 215-569-2600 ext. 
1073 or dbroadhurst@factschool.org.   
 
Hormat saya, 

 
 
Ricque Porter 
Associate Director 
FACT Charter School 
(215) 569-2600 ext. 1035    

       CEP letter-Indonesian 

 


