
Mtaalamu wa lishe wa WIC yuko hapa 
kukuelekeza wakati watoto wako 
wanaendelea kukua na kukuza ustadi wa 
kumlisha mtoto hadi umri wa miaka 5.
1 - Umri wa mwaka 1
- Mwachishe mtoto kutumia chupa/anza

kutumia maziwa kamili
- Anzisha kula vyakula vya mezani
- Elewa vitu hatari vinavyoweza kukaba
2 - Umri wa miaka 2
- Elewa vyakula mtoto anavyopendelea/

anavy ochagua
- Anzisha maziwa yenye mafuta kidogo
- Dumisha unywaji wa vinywaji vyenye afya
- Jifunze migao ya chakula
3 - Umri wa miaka 3
- Jifunze kuhusu chaguo za lishe
- Fanya kupanga chakula kuwa kitu cha
  kufu rahisha
- Elewa uzani unaofaa
4 - Umri wa miaka 4
- Saidia jikoni (kupima, kuchanganya)
- Jifunze kuhusu tabia nzuri za kudumu

milele

WIC katika maisha ya baadaye…

Mashirika yote ya WIC yatakoma kutumia 
hundi za cheki na kuanza kutumia uhawili 
wa faida wa kielektroniki (EBT). Mpito 
huu hadi EBT, unaorejjelewa kama eWIC, 
utaleta uzoefu rahisi zaidi wa ununuzi. 
Familia za WIC zitaweza kununua bidhaa 
kwa kwenda dukani mara kadhaa badala 
ya kununua kila kitu mara moja katika 
mwezi.

Katika miaka michache ijayo, Pennsylvania 
itakuwa ikitekeleza eWIC katika jimbo 
nzima. Kuwa tayari kwa maelezo zaidi!

www.pawic.com 

1-800-WIC-WINS

(1-800-942-9467)

PA WIC inafadhiliwa na USDA. 
Taasisi hii inatoa nafasi sawa.
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Elimu ya lishe, uchunguzi wa 
afya na vyakula kwa watoto 

hadi umri wa miaka 5.

Endelea 
kutumia

WIC!

Hakikisha mtoto wako 
anatumia WIC kati ya umri 
wa mwaka 1 na miaka 5!

Ukiwa na WIC, utapokea:
› Vyakula vyenye afya kutoka kwa
maduka ya mboga  na masoko ya
wakulima;
› Vidokezo vya kuendelea na kazi,
kupunguza vinywaji vya sukari na
kunywa maji zaidi;
› Rasilimali za kupimwa risasi, huduma
kwa watoto na Head Start;
› Mapishi na vidokezo muhimu kuhusu
jinsi ya kuandaa vyakula na mtoto
wako; na
› Vidokezo vya kuweka chakula salama.



Ni rahisi kutafuta kwenye intaneti majibu 
ya maswali kuhusu lishe ya mtoto wako, 
lakini vyanzo hivyo vinaweza kutegemewa?

Ukiwa na WIC, utapokea elimu bila malipo 
na vidokezo vilivyogeuzwa kukufaa kwa 
ajili ya familia yako kutoka wa mtaalamu 
wa lishe.

Hakuna kusaidia kulipia!

Angalia pesa wastani unazookoa kila 
mwezi hapa chini kwa mtoto mwenye 
umri wa mwaka 1 anayepokea WIC.

Mpango wa Lishe wa Wanawake, 
Watoto Wachanga na Wadogo wa 

Pennsylvania

Kifurushi cha chakula kwa mtoto 
wa mwaka 1

Maziwa kamili (inaweza kuchukua 
nafasi ya mtindi, jibini au tofu)

Mayai

Nafaka ya kiamsha kinywa

Bidhaa ya nafaka kamili (unaweza 
kuchagua kutoka kwa unga wa 
shayiri, mchele au pasta)

Maharagwe ya mkebe au kavu

Sharubati ya asilimia 100 ya 
matunda au mboga

Matunda  na mboga ya mkebe au 
iliyogandizwa

Thamani wastani ya jumla = $60.00

Hii ni pamoja na kupima urefu na uzani na 
kukusaidia na hoja unazoweza kuwa nazo 
kuhusu lishe ya mtoto wako.

Hutoa elimu na usaidizi 
uliobinafsishwa wa lishe 

Husaidia kunyoosha 
chakula chako dola Hutoa uchunguzi wa afya 

kwa watoto kila miezi sita

“WIC imenifunza kuhusu kiasi cha migao na 
nimebadilisha kabisa uteuzi wangu wa 
vitafunio vya familia. Ninajua watoto wangu 
wana afya zaidi kwa sababu ya WIC!”

-- Mama wa WIC




