WIC कायर्क्रमका �नयमहरू
WIC कायर्क्रमका �नयमहरूले WIC ले कसर� काम गछर् भनेर तपा�लाई बझ
ु ाउन सहयोग गन�छ । कृपया
�नयमहरू पालना गनुह
र् ोस ् । �नयमहरू पालन गनर् नसकेको खण्डमा तपा� WIC का ला�ग 12 म�हनासम्म
अयोग्य बन्न सक्नुहुन्छ। साथै, आफूले प्रयोग गरे को WIC चेकको मल्
ू य बराबरको रकम तपा�ले WIC लाई
�तनुर् पन� हुन सक्छ। तपा�सँग �नयमहरूको बारे मा कुनै प�न प्रश्न छ भने कृपया WIC को कायार्लयमा सम्पकर्

गनह
ुर् ोस ् । कमर्चार� तपा�लाई सहयोग गनर् पाउँ दा खस
ु ी हुनेछन ्।

गनुर् हुने

•
•
•
•
•
•

सह� र सत्य सूचना �दनुहोस ्।

चेकमा छा�पएको �म�त �भत्र WIC को चेक साट्नह
ु ोस ्।

WIC ले स्वीकृत गरे को खानाको ला�ग मात्र WIC को चेक साट्नुहोस ्।
�कराना पसलमा मात्र WIC को चेक साट्नुहोस ् र चेकमा हस्ता�र गनह
ुर् ोस ्।
हराएको वा चोर� भएको WIC को चेकको बारे मा WIC को कायार्लयलाई तुरुन्तै खबर गनह
ुर् ोस ्।
आफ्नो WIC अपोइन्टमेट (भेटघाट) पूरा गनह
ुर् ोस ् वा भेटघाट फे�र �नधार्�रत गनर् WIC को कायार्लयलाई
सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

• प्रत्येक प्रमाणीकरण अपोइन्टमेटमा आफ्नो बच्चा र बच्चाको खोपको अ�भलेख ल्याउनहु ोस ्।
• प्रमाणीकरण अपोइन्टमेटमा प�रचय पत्र (Id), ठे गाना खल
ु ाउने प्रमाण, र आफ्नो घरको कुल आय खल
ु ाउने
प्रमाण साथमा ल्याउनुहोस ्।

• आफ्नो बच्चाको हे रचाहको सम्झौता र ठे गानामा आएको कुनै प�न प�रवतर्नको बारे मा WIC लाई तुरुन्तै
सू�चत गनह
ुर् ोस ्।

• आफू WIC को कायार्लय वा �कराना पसलमा जान नसकेको अवस्थामा आफ्नो ला�ग WIC चेक �लने र
साट्ने व्यिक्त(प्र�त�न�ध) रोज्नह
ु ोस ्। तपा�का प्र�त�न�धलाई WIC का कमर्चार�ले WIC चेक कसर� प्रयोग
गन� भनेर ता�लम �दने छन ्।

• WIC र �कराना पसलका कमर्चार�सँग भद्र व्यवहार दे खाउनुहोस ्।
• WIC खाद्यान्न वा फमल
ूर् ा बेच्न वा साट्न चाहनुहुन्छ भने खाद्यान्न वा फमल
ूर् ाको व्यिक्तगत ख�रद
(आफ्नै पैसाले �कनेको)को �बक्र� र�सद राख्नुहोस ्।
गनर् नहुने

• WIC चेक, खाद्यान्न वा फमल
ूर् ा अरूलाई न�दनह
ु ोस ्।
• WIC चेक, खाद्यान्न वा फमल
ूर् ा नगद, ऋण वा अन्य सामाग्रीसँग अनलाइनमा समेत नबेच्नुहोस ् वा
•
•
•
•

नसाट्नुहोस ्।

हराएको वा चो�रएको भनी खबर ग�रएको WIC चेक नसाट्नह
ु ोस ्।
आफूसँग नबस्ने बच्चाको WIC चेक नसाट्नुहोस ्।

WIC चेक वा आफ्नो प�रचय पत्र केह� प�रवतर्न नगनहुर् ोस ्।
WIC ले अनुमोदन गरे को आफ्ना प्र�त�न�ध बाहे कलाई आफ्नो WIC चेक र प�रचय पत्र प्रयोग गनर्
अन�ु मत न�दनुहोस ्। तपा�का प्र�त�न�धले तपा�को WIC चेक प्रयोग गरे र केह� गलत काम गरे भने,
तपा�लाई WIC मा सहभागी हुनबाट विञ्चत ग�रन सक्छ।
• एकै समयाव�धमा पेन्सेिल्वनायमा होस ् वा अक� राज्यमा होस ्, WIC को एउटाभन्दा धेरै WIC साइटमा
सहभागी नहुनह
ु ोस ् ।

• WIC को वतर्मान खाद्यान्न सू�चमा नभएका कुनै प�न खाना ख�रद गन� प्रयास नगनुहर् ोस ् ।
• WIC कायर्क्रमबाट प्राप्त गरे को ब्रेस्ट पम्प नबेच्नुहोस ्, अरूलाई न�दनुहोस ् वा नसाट्नहु ोस ् ।
संघीय नाग�रक अ�धकारको कानन
ू र अमे�रक� कृ�ष �वभाग (USDA) को �नद� �शका तथा नी�तहरू अनस
ु ार,

USDA का कायर्क्रममा सहभागी वा USDA का कायर्क्रम प्रशा�सत गन� USDA, यसका एजेन्सी, कायार्लय,
कमर्चार�हरू र सहभागी संस्थाहरूलाई जा�त, रं ग, रािष्ट्रयताको उत्प�त, �लङ्क, अशक्तता, उमेर, वा नाग�रक
अ�धकारको संलग्नताको प्र�तशोधको आधारमा USDA ले आयोजना वा �वत्तीय सहयोग प्रदान गरे को कुनै
प�न कायर्क्रम वा ग�त�व�धमा भेदभाव गनर् मनाह� ग�रएको छ ।

कायर्क्रमको सच
ू ना (जस्तै ब्रेल, ठूलो मद्र
ु ण, अ�डयोटे प, अमे�रकन साङ्के�तक भाषा, आ�द) को वैकिल्पक संचार
माध्यम आवश्यक पन� अशक्तता भएका व्यिक्तहरूले आफूले स�ु वधाको आवेदन �दएको एजेन्सी (राज्य वा

स्थानीय) लाई सम्पकर् गनुर् पन� हुन्छ । ब�हरा, श्रवण शिक्त कमजोर भएका र बोल्न नसक्ने व्यिक्तहरूले
Federal Relay Service को (800) 877-8339 नम्बर माफर्त USDA लाई सम्पकर् गनर् सक्छन ् । यसका

अ�त�रक्त, कायर्क्रमको सूचना अङ्ग्रेजी बाहे कका अरू भाषाहरूमा प�न उपलब्ध गराइन सक्छ ।

कायर्क्रमको भेदभावको उजरु � दायर गनर् http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा
26

अनलाइन र USDA को कुनै प�न कायार्लयमा उपलब्ध USDA कायर्क्रमको भेदभाव उजुर� फाराम (AD26

3027) पूरा गनहुर् ोस ् वा फाराममा अनुरोध ग�रएका सबै जानकार�हरू संलग्न गनहुर् ोस ् र USDA लाई सम्बोधन
गरे र एउटा पत्र लेख्नुहोस ् । उजुर� फारामको प्र�त�ल�प अनुरोध गनर्, (866) 632-9992 मा टे �लफोन गनह
ुर् ोस ् ।
USDA मा �नम्न त�रकाले पूरा गरे को फाराम वा पत्र पेस गनहुर् ोस ् ।
(1)

हुलाक: 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; or

(3)

इमेल: program.intake@usda.gov.

यो संस्था समान अवसर प्रदायक हो ।

Nepali-WIC Program Rules

