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DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Public Health 
F-44161NE  (04/2019)

STATE OF WISCONSIN 
Bureau of Community Health Promotion 

Title 7, Chapter II, Part 246.7, Federal Regulations 

तपा�ले WIC का सहभागीका अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरू बुझ्नुभएको छ भनी सु�निश्चत गनर् चाहन्छ�। य�द तपा�ले WIC WIC Farmers’
Market Nutrition Program (FMNP) चकेहरू प्राप्त गनुर्हुन्छ भने प�न तपा�का अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरू लागू हुन्छन।् FMNP का
अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरूमा FMNP का �बके्रताहरूलाई आदरर सम्मानपूणर् व्यवहार गन�, �कसानहरूका बजार चकेहरूलाई चकेहरूमा 
�नद�शन �दइए अनुसार प्रयोग गन� र WIC कमर्चार�ले �दएका �नद�शन अनुसार काम गन� लगायतका कुराहरू पदर्छन।्

• 0WIC खानेकुरा: य�द म WIC को ला�ग योग्य भएँ भने, मैले स्वस्थकर खानेकुराहरू �कन्नका ला�ग eWIC काडर् प्राप्त गन�छु। WIC
ले हरेक सहभागीलाई आवश्यक केह� खानेकुरा/फमुर्ला उपलब्ध गराउँछ तर सब ैभने होइन। 

• पोषण सम्बन्धी जानकार�: मैले स्वस्थ खाना खाने र स�क्रय जीवनको बारेमा जानकार� प्राप्त गन�छु।
• स्तनपान सहायता: WIC ले मलाई स्तनपानमा मद्दत तथा सहायता गन�छ।
• स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी जानकार�: मैले आफूलाई रू�च भएका खोप, स्वास्थ्य स्याहार र अन्य सेवाहरू फेला पान� बारेमा

जानकार� प्राप्त गन�छु।
• 1�नष्प� व्यवहार: WIC प्राप्त गन� यी �नयमहरू सबैका ला�ग समान छन।् य�द कसैले मलाई म sWIC मा हुन सिक्दन र म

सहमत भइन भने मैले �नष्प� सुनुवाईको ला�ग अनुरोध गनर् सक्छु।
• साधारण �वनम्रता: WIC र पसलका कमर्चार�ले मलाई �वनम्र र आदरपूणर् व्यवहार गनुर्हुनेछ। य�द मलाई आदरपूवर्क व्यवहार ग�रएन भने

मैले WIC कमर्चार�लाई बताउन सक्छु।
• स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकार�: मैले मेरो WIC अक� िक्ल�नकमा स्थानान्तरण गनर् सक्छु। मैले कागजात स्थानान्तरण गनर् अनुरोध

गनर् सक्छु।
• WIC पोषणसम्बन्धी कायर्क्रमले भेदभाव गद�न:

USDA गैर-�वभेद कथन
संघीय नाग�रक अ�धकार कानुन र U.S. Department of Agriculture (USDA, U.S. कृ�ष �वभाग) नाग�रक �नयमावल� र नी�तहरू
अनुसार, USDA, त्यसका एजेन्सी, कायार्लय र कमर्चार�हरू र USDA कायर्क्रमहरूमा सहभागी भएका वा त्यसलाई प्रशासन गन�
संस्थाहरूलाई USDA द्वारा सञ्चा�लत वा कोष प्रदान ग�रएका कुनै प�न कायर्क्रम वा ग�त�व�धमा जा�त, रङ, मूल रािष्ष्ट्रयता, �लङ्ग,
अपाङ्गता, उमेर वा पूवर्गामी नाग�रक अ�धकार �क्रयाकलापको ला�ग प्र�त�हसंा वा प्र�तकारमा आधा�रत भएर भेदभाव गनर् �नषेध ग�रएको
छ।
कायर्क्रम जानकार�को ला�ग सञ्चारका वैकिल्पक �व�धहरू आवश्यक पन� अशक्तताहरू (उदाहरण - बे्रल, �वशाल छपाइ, अ�डयोटेप, अमे�रक�
संकेत भाषा, इत्या�द) भएका व्यिक्तहरूले, एजेन्सी (राज्य वा स्थानीय) लाई सम्पकर्  गनुर्परद्छ जहाँ उनीहरूले लाभहरूको ला�ग �नवेदन
गरेका �थए। ब�हरो, सुन्न नसक्ने वा बोल� अपाङ्गताहरू भएका व्यिक्तत्वहरूले (800) 877-8339 मा Federal Relay Service (संघीय
�रले सेवा) माफर् त USDA लाई सम्पकर्  गनर् सक्छन।् यसको अ�त�रक्त, कायर्क्रम सम्बन्धी जानकार� अङ्गे्रजी भाषा बाहेकका अन्य
भाषाहरूमा उपलब्ध हुनसक्छ।
भेदभावको कायर्क्रम उजुर� दायर गनर्, �नम्न�ल�खत ठाउँमा अनलाइन फेला पा�रने USDA Program Discrimination Form, (USDA
कायर्क्रम भेदभावको उजुर� फाराम) (AD-3027) पूरा गनुर्होस:् How to File a Complaint  (उजुर� कसर� दायर गन�) र कुनै USDA को
कायार्लयमा वा USDA लाई सम्बो�धत एउटा पत्र लेख्नुहोस ्र यो फाराममा अनुरोध ग�रएका सम्पूणर् जानकार�लाई पत्रमा उपलब्ध
गराउनुहोस।् गुनासो फारामको एक प्र�त�ल�प अनुरोध गनर्को ला�ग, (866) 632-9992 मा फोन गनुर्होस।् तपा�ले भनुर्भएको फाराम वा
पत्रलाई �नम्न त�रकाले USDA मा पेश गनुर्होस:्

(1) मेल: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) फ्याक्स: (202) 690-7442; वा
(3) इमेल: program.intake@usda.gov.

यो संस्था एउटा समान अवसर प्रदायक हो।

WIC का अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरू

मेरा अ�धकारहरू

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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प�रवारक
ो आ

इडी नम्बर 

 

तपा�को जानकार�लाई �नम्नमा साझा गनर् स�कनेछ: 
• य�द तपा� स्थानान्तर गनुर्हुन्छ भने अन्य WIC कायर्क्रमहरूमा। 
• तपा�लाई सहायता गनर् सक्ने अन्य सावर्ज�नक कायर्क्रमहरूमा। तपा�ले यी कायर्क्रमहरूको सूची हेनर्को ला�ग अनुरोध गनर् 

सक्नुहुन्छ। 
• कानूनद्वारा आवश्यक भए अनुसार। 

 
  

म तल �दएका तथ्यहरूको साँचो र पूणर् जानकार� �दन सहमत छु: 
• मेरो प�हचान, गभार्वस्थाको िस्थ�त, स्तनपानको िस्थ�त, ठेगाना र फोन नम्बर। 
• मेरो घरायसी आम्दानी। 
• मेरो घरमा बस्ने मा�नसहरूको संख्या। 
• Medicaid, FoodShare (फुड स्ट्याम्पहरू), TANF (Temporary Assistance to Needy Families) वा FDPIR (Food 

Distribution Program on Indian Reservations) मा भएको। 

सहभागीक
ो नाम

(हरू) – अ
िन्तम

, प�हलो 

 

म तलका �नयमहरू पालना गन� सहमत छु। म �नम्न �दएका कुराहरूको पालना गन�छु: 
• प्रत्येक म�हना एउटा मात्र WIC िक्ल�नकबाट लाभहरू �लनेछु। 
• हराएका वा चोर� भएको eWIC काडर् वा WIC बे्रस्ट पम्पलाई WIC कमर्चार�लाई �रपोटर् गन�छु।  
• मैले मेरो eWIC प्रयोग गनर् नाम �दएको कुनै प�न व्यिक्तलाई WIC का �नयमहरू थाहा हुन्छ भन्ने 

सु�निश्चत गन�छु। मैले उहाँलाई eWIC काडर्लाई कसर� सह� त�रकाले प्रयोग गन� भनेर �सकाउनेछु। 
• आफ्नो WIC अपोइन्टमेन्टहरू पूरा गन�छु वा पुनः कायर्सूची बनाउनु परेमा िक्ल�नकमा फोन गन�छु। 
• WIC मा भएका व्यिक्तका ला�ग मात्र WIC खानेकुरा र फमुर्ला प्रयोग गनुर्होस ्र संयुक्त संर�ण, फोस्टर केयर इत्याद�को 

अवस्थामा WIC मा भएको व्यिक्तलाई नै खानेकुरा जाने सु�निश्चत गनुर्होस।् 
• मेरो eWIC काडर्, WIC खानेकुरा वा फमुर्ला वा बे्रस्ट पम्प �ब�क्र गन�, फ्याक्ने वा अरुलाई �दने गन� छैन। य�द 

मसँग मैले प्रयोग गनर् नसक्ने WIC वस्तुहरू छन ्भने, मैले ती वस्तुहरू िक्ल�नकमा �फतार् पठाउनेछु। 
• eWIC काडर्, WIC खानेकुरा वा फमुर्ला वा बे्रस्ट पम्पलाई पैसा, उधारो, रेन चके्स वा अन्य वस्तुहरूसँग व्यापार गन�/�व�नमय 

गन� वा �फतार् गन� छैन। 
• WIC वस्तुहरूलाई इन्टरनेटमा पोस्ट गन�छैन। 
• WIC �कनमेल मागर्दशर्कका �नयमहरूको पालना गन�छु। 
• WIC वा पसलका कमर्चार�लाई कसम खुवाउने, �चच्याउने, उत्पीडन गन� वा शार��रक रूपमा हानी पुयार्उने काम नगन�। 
• स्वयं चकेआउटका लेनहरू हँुदा बाहेक य�द म WIC को आ�धका�रक पसमा रोजगारमा छु भने मेरो आफ्नो कारोबार पूरा नगन�। 

 

सम्झौता: म WIC मा हुनका ला�ग �नम्न कुराहरूमा सहमत छु: 
• मैले WIC लाई �दएका सब ैजानकार� सत्य छन ्य�द कुनै प�रवतर्नहरू भएमा मैले WIC कमर्चार�हरू तुरुन्तै बतानउेछु। 
• WIC मेरो घरायसी आकार र मेरो घरायसी आम्दानीका सब ैस्रोतहरूलाई प्रमा�णत गनर् सक्नेछन।् 
• य�द मैले WIC का �नयमहरू उल्लङ्घन गर� भने, म वा मेरो बच्चा WIC बाट बा�हरन सक्नेछ�। 
• य�द मैले झूठो बोल� वा तथ्यहरू WIC लाई लुकाएँ वा मा �दइएका बे्रस्ट पम्पहरू �फतार् ग�रनँ भन�, मैले WIC लाई ती वस्तुहरूको 

नगद मूल्य भुक्तानी गनुर्पन� हुनसक्छ। 
• WIC एउटा संघीय सहायता कायर्क्रम हो। य�द मैले WIC �नयमहरूको उल्लङ्घन गर� भने मलाई राज्य र सङ्घीय कानून 

अन्तगर्त देवानी वा फौजदार� अ�भयोग लगाउन स�कनेछ। 
मैले यो फाराम पढेको छु वा WIC का कमर्चार�ले मलाई यो फाराम पढेर सुनाउनुभएको छ। म मा�थका �नयमहरू र सम्झौता बुझ्दछु र सहमत छु 
र मैले यी अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरूको प्र�त�ल�प WIC द्वारा स्वीकृत खाद्यान्नको पुिस्तकामा प्राप्त गरेको छु। 

हस्ता�र – सहभागी/आमाबुवा/अ�भभावक/स्याहारकतार् हस्ता�र �म�त  

   
 

WIC का अ�धकार तथा उत्तरदा�यत्वहरू 

साझा ग�रएको जानकार� 

मेरा उत्तरदा�यत्वहरू 


	यो संस्था एउटा समान अवसर प्रदायक हो।
	• निष्पक्ष व्यवहार: WIC प्राप्त गर्ने यी नियमहरू सबैका लागि समान छन्। यदि कसैले मलाई म sWIC मा हुन सक्दिन र म सहमत भइन भने मैले निष्पक्ष सुनुवाईको लागि अनुरोध गर्न सक्छु।
	• WIC खानेकुरा: यदि म WIC को लागि योग्य भएँ भने, मैले स्वस्थकर खानेकुराहरू किन्नका लागि eWIC कार्ड प्राप्त गर्नेछु। WIC ले हरेक सहभागीलाई आवश्यक केही खानेकुरा/फर्मुला उपलब्ध गराउँछ तर सबै भने होइन।



