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DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 

Division of Public Health 

F-44161DA (04/2019) 

STATE OF WISCONSIN 
Bureau of Community Health Promotion 
Title 7, Chapter II, Part 246.7, Federal Regulations 

 

را دریافت   WIC (FMNP)را درک می کنید. اگر چک های برنامه تغذیه بازار کشاورزان   WICمی خواهیم مطمئن شویم که حقوق و مسئولیت های اشتراک کننده 
رفتار محترمانه و مؤدبانه از سوی فروشندگان شامل اما نه محدود به   FMNPنیز اعمال می شود. حقوق و مسئولیت های  WICکنید، حقوق و مسئولیت های 

FMNP ،  و استفاده از چک های بازار کشاورزان به قسم طرز العمل روی چک ها و مطابق آموزش کارمندانWIC  .است 

 

مقداری، و نه همه، غذاها/طرز العمل های   WICدریافت خواهیم تا بتوانم غذاهای سالم بخرم.  eWICباشم، یک کارت  WICاگر واجد شرایط : WICغذاهای  •
 مورد نیاز هر اشتراک کننده را ارائه می کند.

 من درباره تغذیه سالم و زندگی فعال معلوماتی را کسب خواهم کرد.معلومات غذایی:  •

 در شیردهی طفلم به من کمک و پشتیبانی خواهد کرد. WICپشتیبانی شیردهی:  •

 من درباره ایمن سازی، یافتن مرکز صحی و سایر خدماتی که ممکن است عالقمند باشم، معلوماتی دریافت خواهم کرد.معلومات مراقبت صحی:  •

باشم و موافق نباشم، می توانم تقاضای رسیدگی   WICتوانم عضو برای همه یکسان است. اگر شخصی به من بگوید نمی  WICقوانین دریافت رفتار منصفانه:  •
 عادالنه کنم. 

  WICو کارمندان فروشگاه با ادب و احترام با من برخورد خواهند کرد. اگر با احترام با من برخورد نشود، می توانم به کارمندان  WICادب و نزاکت رایج:  •
 اطالع دهم.

 به کلینیک دیگری انتقال دهم. می توانم کاغذ انتقال را درخواست کنم.  خود را WICمی توانم انتقال معلومات:  •

• WIC Nutrition Program (برنامه تغذ یه WIC) .تبعیض قائل نمی شود 

 USDAبیانیه ضد تبعیض  

،  USDA)، کای آمر  یوزارت کشاورز ( U.S. Department of Agriculture (USDA) یها و مقررات حقوق مدن یسی و پال  یفدرال یمطابق قانون حقوق مدن
 ن،ید ت،ی جنس ت،یبر اساس نژاد، رنگ پوست، مل ضیاز اعمال تبع USDA یبرنامه ها یمجر ایادارات، دفاتر و کارمندان آن، مؤسسات اشتراک کننده در 

بودجه شده منع  نیتأم ایاجرا  USDAکه توسط  یتی فعال ایدر هر برنامه  یحقوق مدن یقبل تیفعال  یبرا قصاص  ای ییانتقام جو ای ،یاسیس یسن، باورها ،یناتوان
 شده اند.

آمریکایی، سایر اشخاص دارای ناتوانی که به ابزارهای جایگزین ارتباطی برای معلومات برنامه نیاز دارند (مثل بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره 
گفتاری می  اداره (ایالتی یا محلی) که مزایای خود را در آن درخواست داده اند، در تماس شوند. افراد ناشنوا، دارای مشکل شنوایی یا ناتوانی های موارد) باید با 
در تماس شوند. همچنین، معلومات برنامه به زبان  USDAبا  8339-877 (800)به شماره   (خدمات امدادی فدرال)Federal Relay Serviceتوانند ذریعه 

 های غیر از انگلیسی نیز در دسترس است.

موجود است را پر کنید، یا  USDAو همه دفاتر  نحوه ثبت کشایتکه آنالین در: ) AD-3027( , فورم شکایت تعبیض برنامهبرای ثبت شکایت تبعیض در برنامه،  
 9992-632 (866)امه ارائه کنید. برای درخواست کاپی فورم شکایت، با بفرستید و تمام معلومات مورد درخواست این فورم را در ن USDAنامه ای به آدرس  

 را ذریعه زیر ارسال کنید:  USDAدر تماس شوید. فورم تکمیل شده یا نامه 

   U.S. Department of Agriculture: پست ) 1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 یا ؛ 7442-690 (202) :فکس ) 2(

 . program.intake@usda.govایمیل:  ) 3(

 این مؤسسه ارائه کننده فرصت برابر است.

 

 

 

 

 

 WICحقوق و مسئولیت های  
(WIC Rights and Responsibilities) 

 حقوق من 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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 ممکن است معلومات شما شریک شود:

 . WICاگر منتقل شوید، با سایر برنامه های   •

 با سایر برنامه های عمومی که بتوانند به شما کمک کنند. می توانید لیست این برنامه ها را درخواست کنید.  •

 مطابق شرایط قانون. •

 
  

 من با ارائه معلومات صحیح و کامل درباره مسائل زیر موافقم:

 هویت، وضعیت بارداری، وضعیت شیردهی، آدرس و شماره تلیفون من.  •

 درآمد خانوار من. •

 تعداد افراد ساکن در خانوار من.  •

دستیار موقتی  ( Temporary Assistance to Needy Families (TANF)کوپن غذا)، ( Medicaid، Food Shareعضو بودن در  •
برنامه توزیع غذا برای ذخیره های ( Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)برای خانوارهای نیازمند) یا 

 سرخپوستان).

ک  
شترا

ی( ا
نام)ها

کننده  
 -  

ی، نام 
خانوادگ

نام 
 

 

 من با قوانین زیر موافقم. من انجام خواهم داد: 

 در هر ماه.   WICدریافت مزایای تنها از یک کلینیک   •

 گزارش کنم.    WICرا به کارمندان    WICخود یا دستگاه مکیدن سینه    eWICگم شدن یا دزدیده شدن کارت   •

را بداند. نحوه استفاده صحیح از کارت    WICخودم نام می برم قوانین    eWICمطمئن شوم هر شخصی که برای استفاده از کارت   •
eWIC   .خودم را به او آموزش خواهم داد 

 خودم حاضر می شوم یا برای تعیین مجدد قرار با کلینیک در تماس شوم.   WICدر قرار های   •

استفاده کنم و در صورت وجود موارد اطفال دارای سرپرست مشترک، یا پرورشگاهی    WICتنها برای شخص عضو    WICاز غذاها و طرزالعمل های   •
 برسد.   WICو غیره مطمئن شوم غذاها به شخص عضو  

اگر کاالهایی از  یا دستگاه مکیدن سینه را نفروشم، گم نکنم یا به کسی ندهم.    WICرزالعمل های  خودم، غذاها یا ط   eWICکارت   •
WIC   .دارم که نمی توانم استفاده کنم، آنها را به کلینیک برگشت خواهم داد 

، اعتبار، بلیط های مجانی یا سایر چیزها  یا دستگاه مکیدن سینه را معامله/تبادل نکنم یا به ازای پول   WICخودم، غذاها یا طرزالعمل های    eWICکارت   •
 برگشت ندهم. 

 را در انترنت منتشر نکنم.   WICکاالهای   •

 را رعایت کنم.   WICقوانین راهنمای خرید   •

 یا کارمندان فروشگاه فحش ندهم، فریاد نزنم، اذیت نکنم، تهدید نکنم یا بصورت فیزیکی آسیب نزنم.   WICبه   •

 استخدام شده ام، تراکنش خرید خود را تنها در خطوط محل پرداخت پول سایر مشتری تکمیل کنم.   WICمجاز  اگر در یکی از فروشگاه های   •

 
 شوم:  WICموافقت نامه: من باید با این امور موافقت کنم تا عضو  

 اطالع خواهم داد.  WICداده ام، صحیح و درست است. اگر تغییراتی رخ دهد، سریع به کارمندان  WICتمام معلوماتی که به  •

• WIC .می تواند اندازه خانوار من و تمام منابع درآمد خانوار من را بررسی و تأیید کند 

 اخراج می شویم. WICرا بشکنیم، از  WICاگر من، یا طفل من قوانین  •

ت ندهم، باید ارزش نقدی آن کاالها را دروغ بگویم یا واقعیاتی را مخفی کنم یا دستگاه امانت مکیدن سینه را برگش WICاگر برای دریافت غذاهای  •
 بازپرداخت کنم. WICبه 

• WIC  یک برنامه کمک فدرالی است. اگر قوانینWIC   را بشکنم و رعایت نکنم، ممکن است مطابق قانون ایالتی و فدرالی، مورد پیگرد مدنی یا
 کیفری قرار بگیرم.

 

فورم را برای من خوانده اند. من درک می کنم و با قوانین باال و موافقت نامه موافقم و یک کاپی از این حقوق و  این  WICمن این فورم را خوانده ام، یا کارمندان 
 را دریافت کرده ام.  WICمسئولیت ها در دفترچه غذایی مورد تأیید 

  تاریخ امضاءشده  اشتراک کننده/ولی/سرپرست/مراقب  –امضاء 
   

 

 WICحقوق و مسئولیت  
(WIC Rights and Responsibilities) 

 معلومات شریک شده

 مسئولیت های من 

) 


