Arabic - WIC Program Rules

ﻗواﻋد ﺑرﻧﺎﻣﺞ

WIC

ﺳﺗﺳﺎﻋدك ﻗواﻋد ﺑرﻧﺎﻣﺞ  WICﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل  .WICﯾرﺟﻰ اﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد .ﻗد ﯾؤدي ﻋدم
اﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد إﻟﻰ ﻋدم اﻷھﻠﯾﺔ ﻟ  WICﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ  21ﺷﮭرً ا .ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺿطرﯾن أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ أن
ﺗدﻓﻌﻲ ﻟ  ،WICﻧﻘد ًا ،ﻗﯾﻣﺔ ﺷﯾﻛﺎت  WICاﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﯾﮭﺎ .إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ھذه
المواعدٌ ،رجى االتصال بمكتب  WICوسٌكون الموظفون سعداء لمساعدتن.
إفعلي:
• أعطً معلومات صحٌحة وصادلة.
• لومً بصرف شٌكات  WICضمن التوارٌخ المطبوعة على الشٌكات.
• لومً باستبدال شٌكات  WICللطعام المعتمد من  WICفمط.
• استبدلً وولعً شٌكات  WICفً محالت البمالة فمط.
• ِّبلغً عن شٌكات  WICالمفمودة أو المسرولة إلى مكتب  WICعلى الفور.
• حافظً على مواعٌدن مع  WICأو اتصلً بمکتب  WICإلعادة تحدٌد موعد جدٌد.
• أحضري أطفالن وسجل مطاعٌمهم عند كل موعد للتطعٌم.
• أحضري معن إثبات هوٌتن الشخصٌة ،وإثبات عنوانن ،وإثبات إجمالً دخل أسرتن عند كل
موعد للتطعٌم.
• أخطري  WICبأٌة تغٌٌرات فً اتفالٌة حضانة الطفل أو عنوانه علی الفور.
• اختاري شخصا (وكٌال) لتحصٌل واستبدال شٌكات  WICلن إذا لم تتمكنً من الوصول إلى
مكتب  WICأو محل بمالة .وسٌتعٌن أن ٌموم موظفو  WICبتدرٌب وكٌلن على كٌفٌة استخدام
شٌكات .WIC
• تعاملً مع  WICوموظفً متجر البمالة بلٌالة.
• احتفظً بإٌصاالت المبٌعات للمشترٌات الشخصٌة (التً ٌتم شراؤها بأموالن الخاصة) من
أغذٌة  WICأو المركبات الغذائٌة إذا کنت ترغبٌن فً بٌعها أو استبدالها.

ال تفعلي
• ال توزعً شٌكات  WICوال الطعام وال حلٌب األطفال مما تحصلٌن علٌه بشٌكات .WIC
• ال تبٌعً أو تستبدلً ،ولو عن طرٌك اإلنترنت ،شٌكات  WICأو الطعام أو المركبات الغذائٌة
التً تحصلٌن علٌها بشٌكات  WICنمدا وال بالدٌن وال بمواد أخرى.

ت عن فمدانها أو سرلتها.
• ال تصرفً شٌكات  WICالتً أبلغ ِّ
• ال تصرفً شٌكات  WICألطفال لم ٌعودوا ٌمٌمون معن.
• ال تمومً بتغٌٌر أي شًء على شٌكات  WICأو بطالة  WICالخاصة بن.
• ال تسمحً ألي شخص آخر غٌر وکٌلن المعتمد من  WICباستخدام شٌکات  WICالخاصة بن
وال بطالة هوٌتن .إذا لام وكٌلن بأي خطأ فً التعامل مع شٌكات  WICالخاصة بن ،لد ٌتم
حرمانن من المشاركة فً .WIC
ِّ
• ال تشتركً مع  WICفً أكثر من مولع ل WICخالل نفس الفترة الزمنٌة ،سواء كان ذلن فً
والٌة بنسلفانٌا أو فً والٌة أخرى.
• ال تحاولً شراء أٌة أطعمة غٌر موجودة ضمن لائمة أطعمة  WICالحالٌة.
• ال تبٌعً أو تعٌري أو تستبدلً مضخة ثدي تسلمتٌها من برنامج .WIC
وفما لمانون الحموق المدنٌة االتحادي وتعلٌمات وسٌاسات الحموق المدنٌة لوزارة الزراعة
األمرٌكٌةٌ ،حظر على وزارة الزراعة األمرٌكٌة ووكاالتها ومكاتبها وموظفٌها والمؤسسات
المشاركة فً أو التً تدٌر برامج وزارة الزراعة األمرٌكٌة ،التمٌٌز على أساس العرق أو اللون
أو الجنس أو اإلعالة أو السن ،أو المصاص أو االنتمام بسبب أنشطة حموق مدنٌة سابمة فً أي
برنامج أو نشاط تنفذه أو تموله وزارة الزراعة األمرٌكٌة.
األشخاص ذوو اإلعالة الذٌن ٌحتاجون إلى وسائل اتصال بدٌلة للحصول على معلومات عن
البرنامج (مثل طرٌمة براٌل أو الطباعة بأحرف كبٌرة أوشرٌط صوتً أو لغة اإلشارة
األمرٌكٌة ،وما إلى ذلن) علٌهم االتصال بالوكالة (التابعة للوالٌة أو المحلٌة) التً كانوا لد لدموا
إلٌها الطلب للحصول على المنافعٌ .مكن لألفراد الصم أو الذٌن ٌعانون من صعوبة فً السمع
أو من إعالات فً النطك االتصال بوزارة الزراعة األمٌركٌة من خالل خدمة الترحٌل االتحادٌة
على الرلم ) .(800) 877-8339باإلضافة إلى ذلن ،لد تتاح معلومات البرنامج بلغات أخرى
غٌر اإلنجلٌزٌة.
لتمدٌم شكوى برنامج بخصوص تمٌٌزٌ ،رجى تعبئة نموذج شكوى برنامج بخصوص تمٌٌز
الصادر عن وزارة الزراعة األمرٌكٌة (AD-3027) ،الموجود على المولع التالً:
 ،http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlوفً أي مكتب لوزارة
الزراعة األمٌركٌة ،أو كتابة رسالة موجهة إلى وزارة الزراعة األمٌركٌة تعطً فٌها جمٌع
المعلومات المطلوبة فً النموذج .لطلب نسخة من نموذج الشكوى ،اتصل بالرلم (866) 632-
 .9992أرسلً النموذج أو الكتاب المعبأ إلى وزارة الزراعة األمرٌكٌة من خالل:

( )2البرٌد :وزارة الزراعة األمرٌكٌة
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW

;Washington, D.C. 20250-9410

( )1الفاكس(202) 690-7442 :؛ أو
( )3البرٌد

اإللكترونًprogram.intake@usda.gov :

هذه المؤسسة توفر فرصا متكافئة.

