WIC को सहभागीको रूपमा तपाईंका जिम्मेवारी र अधिकारहरूको बारे मा सूचना
1. जाति, रं ग, राष्ट्रियिाको उत्पति, उमेर, तिङ्ग वा अशक्तिा जे भएपति, योग्यिा र

सहभातगिाका मािकहरू सबैका िातग समाि हुिेछि ् ।
2. मेरो बच्चा वा मेरो योग्यिा जे भएपति, म WIC िे तिएको तिर्णयमा पुिरावेदि गिण सक्छु ।
3. मैिे स्वास््य सेवामा पोषर् जािकारी र तसफाररसहरू प्राप्त गिणछु । मिाई तय कायणक्रमहरूमा
सहभागी हुि प्रोत्साहहि गररन्छ ।
4. मैिे WIC चेक कसरी प्रयोग गिे भिेर तिदे शि प्राप्त गिेछु ।
5. म मेरो WIC अपोइन्टमेन्ट (भेटघाट) मा जािेछु । म िगािार तिि (3) महहिासम्म WIC
चेक तिि जाि सहकि भिे मिाई कायणक्रमबाट बर्ाणस्ि गररि सक्छ ।

6. म एक समयमा पेन्न्सल्वेतिया वा अरू कुिै राज्यमा एउटा मात्रै WIC न्क्ितिकमा मात्र सहभागी

हुिेछु । एक समयमा एउटा भन्दा धेरै न्क्ितिकमा भिाण हुिु गैरकािुिी हो भन्िे कुरा म बुझ्छु
। एकै महहिा दईु वटा WIC न्क्ितिक वा दईु वटा राज्यबाट WIC चेक प्राप्त गदाण मिाई
कायणक्रमबाट तिष्कातसि गररिेछ ।

7. WIC िे तिधाणररि गरे को र्ाद्यान्ि र फममि
ण ासँग तमल्िे व्यष्ट्रक्तगि रूपमा र्ररद गररएको र्ाद्यान्ि

र फममि
ण ा (WIC चेकबाट र्ररद िगरे को) बेच्िे वा साट्िे WIC का सहभागीहरूिे अतिवायण
रूपमा िी सामािहरूको ष्ट्रबक्री ष्ट्रबि राख्नु पदणछ । यसो गदाण, सहभागीिे WIC कायणक्रमको

अिुरोधमा आफमिे WIC िे प्रदाि गरे को र्ाद्यान्ि र फममि
ण ा ष्ट्रबक्री गरररहे को वा साहटरहे का छै ि
भिेर प्रमार् दे र्ाउि सक्छि ् ।

8. िपाईंसँग स्थािीय एजेन्सी र्ुदरा स्टोरका संयोजकिाई सम्पकण गरे र र्ुदरा स्टोरको ष्ट्रवरुद्धमा

उजुरी दायर गिण पाउिे अतधकार छ । िपाईं िाम िर्ुिाइ उजुरी हदि सक्िुहुन्छ ।
9. सबै आवेदक/अिुमोदक र सम्भाष्ट्रवि रूपमा योग्य व्यष्ट्रक्तहरूिाई ADA वा र्ण्ड 504 अन्िगणि

सुरक्षा प्रदाि गररएको छ । आफ्िा अतधकारहरू उल्िंघि भएजस्िो िागेमा िपाईंसँग उजुरी गिण
पाउिे अतधकार छ । िपाईंसँग सुरक्षाको बारे मा वा उजुरी कसरी दायर गिे भन्िे बारे मा कुिै
पति प्रश्नहरू छि ् भिे राज्य एजेन्सीका संयोजकिाई (717)783-1289 मा सम्पकण गिुह
ण ोस ् ।
मैिे मेरो अतधकार र न्जम्मेवारीहरूको बारे मा पढे को छु । म शपथ तिएर भन्छु हक मैिे WIC िाई प्रदाि गरे को जािकारी मैिे
जािेसम्म सही छ । यो फाराम संघीय सहायिाको प्रातप्तको सम्बन्धमा पेस गररँ दैछ । WIC िे यो फाराममा भएको जुिसुकै
समचिा पुष्ट्रि गिण सक्छ । गिि र भ्रामक समचिा प्रदाि गदाण मिाई गिि िररकािे जारी गरे को र्ाद्यान्ि सुष्ट्रवधाको ममल्य

बराबरको िगद भुक्तािी WIC िाई हफिाण गिुप
ण िे हुि सक्छ भन्िे कुरा मैिे बुझेको छु । साथै, ममाथी राज्य र संघीय कािमि
अन्िगणि िागररक वा आपरातधक मुद्दा चिाइि सक्छ । मैिे WIC िाई हदएको समचिा स्वास््य सतचविे CHIP, तचहकत्सा

सहायिा, SNAP, ष्ट्रवद्याियको र्ाजा र ष्ट्रवद्याियको हदउँ सोको र्ािा जस्िा अरू कायणक्रमहरूमा जारी गिण अिुमति हदि सक्छि ् ।
उक्त समचिा यी कायणक्रमहरूका िातग मेरो योग्यिा तिधाणरर् गिण र पहुँचको िातग मात्र प्रयोग गररिेछ । मेरो वा मेरो बच्चाको
फाइि WIC को वाष्ट्रषक
ण िेर्ा परीक्षर्को रूपमा िेस्रो पक्षीय (गैर- WIC) िेर्ा परीक्षकिे पुिराविोकि गिण सक्छि ् भन्िे कुरा
मिाई थाहा छ । सबै जािकारी गोप्य रहिेछ ।
म मैिे WIC कायणकर्मका तियमहरू पर्ाप्त गरे को छु , पढे को छु र म यी तियमहरू पाििा गिण सहिम छु भिेर
पर्मा र्ि
् गदण छु ।

Nepali-WIC Rights and Responsibilities

