
حقوق المشتركين في البرنامج
معايير األهلية واالشتراك في برنامج WIC واحدة للجميع، بغض النظر عن الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن،   .1

أو اإلعاقة، أو الجنس.
يمكنِك الطعن في أي قرار تتخذه الوكالة المحلية بخصوص أهليتِك للبرنامج.  .2

ستوفر لِك الوكالة المحلية الخدمات الصحية، والتوعية التغذوية، ودعم الرضاعة الطبيعية، ونشجعِك على االشتراك في هذه   .3
الخدمات. 

مسؤوليات المشتركين في البرنامج
استخدام بطاقة eWIC بشكل صحيح عند شراء سلع WIC في المتجر.  .1

التعامل بأسلوب مهذب ومحترم مع موظفي العيادة والمتاجر.  .2
تقديم معلومات صحيحة.  .3

.WIC تعريف وكالئِك بدورهم في برنامج  .4
عدم االشتراك في برنامج WIC في أكثر من عيادة في نفس الوقت )داخل الوالية أو خارج الوالية(.  .5

تشمل حقوقِك والتزاماتِك بموجب البرنامج أيًضا عدم البيع، أو محاولة بيع أو المتاجرة في أطعمة WIC، أو الحليب الصناعي، 
أو مضخات الثدي الصادرة عن برنامج WIC، أو مستلزمات الرضاعة الطبيعية، أو بطاقة eWIC على مواقع التواصل 

االجتماعي )على سبيل المثال: Facebook، وCraigslist، وEbay، ومبيعات المرأب في المجتمع المحلي، وما إلى ذلك(.

حقوقِك ومسؤولياتِك
لبرنامج WIC في إنديانا

لديِك أسئلة؟
ما عليِك سوى االتصال على الرقم 800-522-0874    

أو االتصال بعيادة WIC المحلية.

• غير قادرة على االلتزام بالحضور في موعد محدد.
• في حالة والدة.

• تحتاجين إلى مساعدة أو دعم في الرضاعة الطبيعية.
.WIC لم تستطيعي شراء أطعمة برنامج •

• لديِك أي مشكالت أو مخاوف بشأن   
المتجر.

.WIC لديِك أسئلة عن خدمات برنامج •
• ستنتقلين إلى خارج والية إنديانا.

أبلغي مكتب برنامج WIC في الحاالت التالية:

يسري اعتباًرا من 1 أكتوبر 2021

 كتيب 
البرنامج

معلومات للعمالء وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية )USDA(، يُحظر على 
USDA، ووكاالتها، ومكاتبها، وموظفيها، والمؤسسات المشاركة في برامج USDA أو التي تديرها التمييز على أساس الِعرق، 
أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو السن، أو ممارسة أعمال انتقامية أو ثأرية لنشاط حقوق مدنية سابق في أي 

.USDA برنامج أو نشاط تنفذه أو تموله

يجب على األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل طريقة برايل، 
والطباعة بخط كبير، والشريط الصوتي، ولغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك( االتصال بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا 

بطلب للحصول على المخصصات.  يمكن لألفراد الذين يعانون من الصمم، أو ضعاف السمع، أو الذين يعانون من إعاقات في 
النطق التواصل مع USDA من خالل خدمة ترحيل االتصاالت الفيدرالية على الرقم 8339-877 )800( .  باإلضافة إلى ذلك، 

قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.

لتقديم شكوى في البرنامج بشأن التمييز، أكملي نموذج شكوى في البرنامج بشأن التمييز إلى AD-3027  ،USDA، الموجود 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR٪20P- :على اإلنترنت على

Complaint -Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf وفي أي من مكاتب USDA، أو اكتبي خطابًا 
موجًها إلى USDA واذكري في الخطاب المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصلي على الرقم 

9992-632 )866(. أرسلي النموذج مستوفى البيانات أو الخطاب إلى USDA عن طريق: 

U.S. Department of Agriculture )1( البريد:  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights   

 1400 Independence Avenue, SW   
Washington, D.C. 20250-9410؛   

7442-690 )202( ؛ أو )2( الفاكس:   
  program.intake@usda.gov. )3( البريد اإللكتروني:  

تعمل هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص. 

المعلومات الواردة في هذا الكتيب خاضعة للتغيير.
للتواصل مع عيادة WIC المحلية، اتصلي على الرقم 800-522-0874 . 

WWW.WIC.IN.GOV

 @IndianaWIC يمكنِك متابعتنا على



WWW.WIC.IN.GOV

ما الذي ينبغي عليِك إحضاره
:WIC إلى موعدِك في

WIC كل شخص متقدم لالشتراك في برنامج  
	والد الرضيع أو الطفل الذي يتقدم لالشتراك في برنامج WIC، أو الوصي عليه، أو 

مقدم الرعاية

WIC إثبات الهوية لشخصِك ولكل شخص متقدم لالشتراك في برنامج	
على سبيل المثال:  

الهوية الشخصية المزودة بصورة  • سجل المستشفى   • رخصة القيادة   •
شهادة الميالد  • رخصة الزواج   • سجل التطعيمات   •

	إثبات محل اإلقامة
على سبيل المثال:  

فاتورة أو خطاب عمل مرسل إليِك  •
إيصال اإليجار  •

رخصة القيادة الحالية  •

	إثبات الدخل – مستندات إثبات الدخل لكل شخص في أسرتِك يعمل ولديه مصدر دخل 
على سبيل المثال:  

كعب )كعوب( شيك الراتب آلخر 30 يوًما، وفي حالة تلقي الراتب كل أسبوعين،   •
أحِضري كعبين لشيك الراتب، أو في حالة تلقي الراتب أسبوعيًا، أحِضري 4 كعوب 

لشيك الراتب
خطاب الموافقة على النفقة، أو إعالة الطفل، أو الضمان االجتماعي   •

))SSI( بما في ذلك دخل الضمان االجتماعي(  
بيان البطالة أو تعويض العمال  •

قد تكونين مؤهلة تلقائيًا للحصول على الدخل إذا شاركِت أنِت أو بعض أفراد أسرتِك 
في برنامج Medicaid، أو برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة )TANF(، أو 

 .)SNAP( برنامج المساعدات الغذائية التكميلية
مطلوب إثبات األهلية:   

بطاقة Medicaid الخاصة بالبرنامج  •
SNAP أو برنامج TANF خطاب الموافقة على منح مخصصات برنامج  •

	سجل )سجالت( التطعيمات لجميع الرضع واألطفال حتى سن عامين من المتقدمين 
WIC لالنتفاع ببرنامج

WIC هو برنامج تغذية يوفر توعية تغذوية وصحية، ودعم الرضاعة الطبيعية، وإرشادات عن الغذاء 
 WIC الصحي، واإلحاالت إلى خدمات أخرى مجانية لألسر المؤهلة في والية إنديانا. يرمز االختصار

 Special Supplemental( إلى برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء، والرضع، واألطفال
.)Nutrition Program for Women, Infants and Children

يوفر برنامج WIC لألسر ما يلي:
التشجيع على الرضاعة الطبيعية ودعمها  •
بطاقة eWIC لشراء األطعمة الصحية  •

إحاالت إلى الخدمات الصحية واالجتماعية  •
فحص التطعيمات واإلحاالت  •

نصائح لتناول طعام جيد من أجل تحسين الصحة   •

برنامج WIC يوفر أطعمة جيدة 

وأكثر بكثير

يلتقي موظفو التغذية في برنامج WIC مع كل عميل في برنامج WIC من أجل:
مراجعة السلوكيات المتعلقة بالتغذية والصحة      •

تقديم مشورة بشأن التغذية لألفراد  •
دعم األسر في إجراء تغييرات من أجل صحة أفضل  •

تقديم مجموعة مختارة من األطعمة الصحية  •

العمالء من األسرة:

توقفي

يُمنع نهائيًا شراء مخصصات برنامج WIC، أو بيعها، أو مقايضتها. في حالة الشك في وقوع 
هذه التصرفات، يمكنِك: 

   السداد النقدي لقيمة مخصصات األطعمة/الحليب الصناعي أو
.WIC ستخسرين مخصصاتِك من برنامج  

المقايضة
الدفع النقدي

مبيعات المرأب

يُمنع منعًا باتًا:

إذا كانت لديِك أي أسئلة أو مخاوف، فقومي بزيارة موظفي برنامج WIC المحلي، أو تواصلي 
مع مكتب WIC في الوالية على الرقم 0874-522-800-1  أو عبر البريد اإللكتروني 

.INWICFraud@isdh.in.gov

معلومات
مهمة



دروس التوعية التغذوية عبر اإلنترنت
سيُخطرِك أحد أعضاء فريق برنامج WIC إذا كان بإمكانِك إتمام موعدِك المقبل 

ببرنامج WIC عبر اإلنترنت. يوجد خياران متاحان لدروس التوعية التغذوية 
عبر اإلنترنت: إما إتمام الدرس على تطبيق INWIC أو عبر الموقع اإللكتروني 

!wichealth.org

كيفية البدء:

1 .wichealth.org أو عبر الموقع اإللكتروني INWIC سّجلي دخولِك عبر تطبيق
)ستحتاج المستخدمات ألول مرة إلى إنشاء حساب(.

اختاري واحًدا من الدروس المتاحة وأكمليه. أجيبي عن األسئلة في نهاية الدرس.2

سيقوم أحد موظفي فريق برنامج WIC بتحميل المخصصات لبطاقتِك عن بُعد.3

احرصي على حضور موعدِك المحدد التالي شخصيًا في العيادة.4

بادري إلى تنزيل
تطبيق INWIC اليوم

س التوعية التغذوية عبر اإلنترنت
IN ودرو

W
IC

تطبيق 

هل لديِك أسئلة عن التطبيق؟
 استشيري مساعدِك 
 !WIC الطبي في

امسحي رموز المنتج العالمي 
في أثناء التسوق للتأكد من 

WIC أن السلعة معتمدة من

تلقي تنبيهات لتذكيرِك 
بالمواعيد والمخصصات 
التي أوشكت صالحيتها 

على االنتهاء

راجعي رصيد المخصصات

اعثري على المتاجر واألطعمة 
WIC المعتمدة من برنامج

أكملي دروس التوعية التغذوية

ابحثي عن "INWIC" أو 
"Indiana WIC"



بيض أبيض كبير أو كبير جًدا
دزينة

النوع األقل سعًرا فقط.

المنتجات غير المدرجة: العضوي.

البيض

الحليب السائل
 النوع األقل سعًرا. 

نوع وحجم المنتج مذكوران في رصيد 
المخصصات.

• كامل الدسم أو المزود بفيتامين د
• منخفض الدسم )%2(

 • قليل الدسم )½ أو 1%( أو 
خالي الدسم )منزوع الدسم(

المنتجات غير المدرجة: المنتجات العضوية، أو 
الحليب المنكه، أو المقلّد، أو الحليب المخيض، 

أو الحليب المعبأ )Milnot(، أو الحليب المقوى 
)Vitamite(، أو القنينات الزجاجية.

 الحليب المخصوص 
حسبما هو مدرج في رصيد المخصصات.

• الحليب المكثف: 12 أوقية
• الخالي من الالكتوز: ربع أو ½ غالون 

أو 0,75 غالون
)UHT( المعالج بالحرارة العالية •

• البودرة: جميع األحجام
• حليب الصويا 8th Continent الطعم 

األصلي فقط، ½ غالون
• حليب الصويا Silk الطعم األصلي فقط، 

ربع أو ½ غالون
• حليب الصويا Great Value الطعم 

األصلي فقط، ½ غالون

* يمكن استبدال علبتين من الكرتون وزن ربع غالون مقابل 
½ غالون في حال عدم توفر العلب وزن ½ غالون.

ض
ضع، والزبادي، والحليب، والجبن، والبي

صناعي للر
ضع, والحليب ال

ضع, وحبوب للر
أطعمة الر

الفاكهة والخضراوات
مرطبان وزن 4 أوقيات، أو عبوة من 
علبتين وزن 4 أوقيات، أو عبوة من 

علبتين وزن أوقيتين 
يحتوي على صنف واحد أو تشكيلة من 

الفاكهة و/أو الخضراوات )مثل التفاح والموز، 
والبطاطا الحلوة والتفاح(. تتوفر عبوات متنوعة 

لدى تجار تجزئة معينين.

أي حبوب أو حبوب متعددة
علبة وزن 8 أوقيات أو 16 أوقية

المنتجات غير المدرجة: 
المنتجات العضوية، أو المعلبات، 
أو العبوات المتنوعة، أو الحليب 
الصناعي المضاف، أو الفاكهة، 
أو حمض الدوكوساهيكساينويك 

)DHA(، أو حبوب الكينوا.

نصائح حول شراء أطعمة الرضع

 مرطبان وزن 4 أوقيات أو األوقيات
علبتان وزن 4 أوقياتعلبتان وزن أوقيتين

1283216
962412
64168
3284

اللحوم
علبة وزن 2.5 أوقية 

 تحتوي على اللحم فقط، قد تتضمن المرق 
أو الصلصة. تتوفر عبوات متنوعة لدى 

تجار تجزئة معينين.

المنتجات غير المدرجة: المنتجات العضوية، أو األكياس، أو المزيج مع الرقائق، أو الطواجن، 
أو الحلويات، أو وجبات العشاء، أو خلطات األطعمة )مثال اللحم والخضراوات، أو األرز، أو 
المكرونة، أو الزبادي، أو النودلز( أو شرائح اللحم، أو السكر المضاف، أو النشا، أو الملح، أو 

.)DHA( حمض الدوكوساهيكساينويك

أطعمة الرضع

حبوب للرضع

الحليب

الحليب الصناعي للرضع
العالمة التجارية، والنوع، والحجم جميعها محدد في رصيد المخصصات. ال توجد بدائل

WIC األطعمة المعتمدة من برنامج

ُمصنّع ومعبَّأ مسبقًا في الواليات المتحدة األمريكية
علبة وزن 8 أوقيات أو 16 أوقية فقط

كامل الدسم، وقليل الدسم، والخالي من الدسم؛ الشرائح والمبشور والمكعبات والمفتت والقطعة الواحدة والمضفر 
)الشلل(، وأواكساكا، وأي من النكهات أو الخلطات التالية:

األمريكي - المعالج بالبسترة  •
الشيدر  •
كولبي  •

كولبي-جاك  •

مونتيري جاك  •
الموتزاريال  •

مونستر  •
بروفولون  •

كويسو  •
السويسري  •

المنتجات غير المدرجة: الجبن العضوي، أو الجبن من قسم األطعمة الجاهزة، أو األطعمة المحضرة 
من الجبن، أو منتج الجبن، أو بديل الجبن أو الجبن الكريمي للفرد، أو المقلّد أو شرائح الجبن المغلفة 

كل على حدة، أو الجبن المتبل، أو المنكه، أو المستورد.

الجبن

 عبوة سعة 14 أوقية - 
16 أوقية  

أي قوام، عادي أو عضوي.
المنتجات غير المدرجة: التوفو المضاف 
إليه الدهون، أو السكريات، أو الُمحلّيات، 

أو الزيوت، أو الصوديوم، أو المنكهات، أو 
البهارات، أو المقلي.

التوفو
 علبة ربع غالون = 32 أوقية أو 

 عدة أكواب أو علب = 16 أوقية أو 
32 أوقية

أي نكهة: خاٍل من الدسم، أو قليل الدسم، أو 
 كامل الدسم أو زبادي يوناني )علب وزن 

32 أوقية فقط(.
المنتجات غير المدرجة: األكواب العضوية، 

أو الفاخرة، أو الخفيفة، أو الخليط، أو التي تُباع 
فُرادى، أو التي يحتوي الكوب الواحد على 

أكثر من 40 جراًما.

الزبادي



 فّكري في شراء السلع ذات األسعار الثابتة.
  احرصي على شراء السلع التي لم يسبق تقطيعها )ثمن شراء البطيخ المقطع 

شرائح أعلى من ثمن الثمرة الكاملة التي تقطعينها وتقشيرينها في المنزل(.
 استخدمي القسائم لتخفيض سعر السلع واستفيدي من خصومات المتجر.

 اشتري السلع "في موسمها" لالنتفاع بأقل األسعار للمحاصيل.

نصائح لمساعدتِك في الحصول على أقصى قيمة 
لمخصصات القيمة النقدية للفاكهة والخضراوات

ضراوات
الفاكهة والخ

عند شراء الفاكهة والخضراوات
السعر لكل 

رطل
األرطال

 1½2 2½3 3½44½5
0.69 دوالر 

أمريكي
1.04 دوالر 

أمريكي
1.38 دوالر 

أمريكي
1.73 دوالر 

أمريكي
2.07 دوالر 

أمريكي
2.42 دوالر 

أمريكي
2.76 دوالر 

أمريكي
3.11 دوالرات 

أمريكية
3.45 دوالرات 

أمريكية

0.99 دوالر 
أمريكي

1.49 دوالر 
أمريكي

1.98 دوالر 
أمريكي

2.48 دوالر 
أمريكي

2.97 دوالر 
أمريكي

3.47 دوالرات 
أمريكية

3.96 دوالرات 
أمريكية

4.46 دوالرات 
أمريكية

4.95 دوالرات 
أمريكية

1.49 دوالر 
أمريكي

2.24 دوالر 
أمريكي

2.98 دوالر 
أمريكي

3.73 دوالرات 
أمريكية

4.47 دوالرات 
أمريكية

5.22 دوالرات 
أمريكية

5.96 دوالرات 
أمريكية

6.71 دوالرات 
أمريكية

7.45 دوالرات 
أمريكية

1.69 دوالر 
أمريكي

2.54 دوالر 
أمريكي

3.38 دوالرات 
أمريكية

4.23 دوالرات 
أمريكية

5.07 دوالرات 
أمريكية

5.92 دوالرات 
أمريكية

6.76 دوالرات 
أمريكية

7.61 دوالرات 
أمريكية

1.99 دوالر 
أمريكي

2.99 دوالر 
أمريكي

3.98 دوالرات 
أمريكية

4.98 دوالرات 
أمريكية

5.97 دوالرات 
أمريكية

6.97 دوالرات 
أمريكية

7.96 دوالرات 
أمريكية

2.49 دوالر 
أمريكي

3.74 دوالرات 
أمريكية

4.98 دوالرات 
أمريكية

6.23 دوالرات 
أمريكية

7.47 دوالرات 
أمريكية

العضوية أو غير العضوية
رمز PLU 4469 العام

القيمة بالدوالر محددة في قائمة التسوق.

الطازجة
• كاملة أو مقطَّعة

• سالطة سادة معبأة في كيس
المنتجات غير المدرجة: الخضراوات المخللة، أو الزيتون، أو 

األعشاب أو البهارات، أو المكسرات، أو أصناف من طاولة 
السالطات، أو البراعم الصالحة لألكل، أو قرع العسل المزخرف أو 

الُمعَّد للزينة، أو صواني الحفالت المزودة بغموس، أو تتبيلة، أو قطع 
خبز الكروتون.

المجمدة
• فاكهة بدون ُمحلّيات مضافة
• خضراوات بخالف البطاطس

المنتجات غير المدرجة: أي نوع من البطاطس المجمدة. منتجات 
تحتوي على ُمحلّيات مضافة، أو زيوت، أو دهون، أو أعشاب 

أو بهارات، أو كريمات، أو صلصات، أو مغطاة بفتات الخبز أو 
البقسماط.

تذكَّري
يمكن استرداد مخصصات القيمة النقدية للفاكهة 

والخضراوات بحد أقصى المبلغ المذكور في رصيد 
المخصصات.

الفاكهة والخضراوات

المعلبة 
• أي عالمة تجارية

• الفاكهة المعبأة في عصير فاكهة بنسبة 100% أو ماء
 •  العادية، أو منخفضة الصوديوم، أو بدون ملح 

الخضراوات المضافة
المنتجات غير المدرجة: الفاكهة والخضراوات المضاف إليها سكر، 

أو شراب ُمحلى، أو ُمحلّيات، أو توابل، أو منكهات، أو دهون، 
أو زيوت، أو أعشاب أو بهارات، أو صلصة كريمة/جبن/زبد، أو 

خضراوات مخللة، أو صلصة طماطم، أو حساء، أو صلصات، أو 
المشّكلة مع اللحم أو البقوليات.



اللوز

حبوب اإلفطار

*السيدات الحوامل أو الالتي يفكرن في اإلنجاب: ابحثي عن حبوب اإلفطار التي تحتوي 
على 100% من DV )القيمة اليومية( من احتياجاتِك من حمض الفوليك.

 12 أوقية، أو 18 أوقية، أو 24 أوقية، أو 36 أوقية فقط )يُسمح بالشوفان 
الفوري حجم 11.8 أوقية و23.7 أوقية على سبيل االستثناء(. 

حبوب اإلفطار

B&G FOODS أطعمة

فوريةفوريةخالل ½2 دقيقةحبوب كاملة
)العبوة وزن 14 أوقية 

ُمتضمنة في هذا المنتج فقط(

نكهة الفانيليا

حبوب كاملة 
المقرمشة بالعسل

 Great Grains حبوب
المقرمشة بالموز 

والمكسرات

GENERAL MILLS منتجات

متعدد الحبوب

توت أزرق

أرز عادي فقطذرة

 QUAKER منتجات

الطعم األصلي فانيلياالطعم األصلي

FA

حبوب كاملة المحمصة بالعسل 
المقرمشة باللوز

POST منتجات
الطعم األصلي

األرز المقرمش مغطاة بعجينة 
سكر

MALT-O-MEAL منتجات

شوكوالتة

FA FA

FA FA

العالمات التجارية لحبوب 
اإلفطار في المتاجر:

 ،Best Choice 
  ،Essential Everyday 

 Great  ،Food Club
 ،Hy-Top  ،Value

  ،Kiggins  ،IGA 
 Our  ،Meijer  ،Kroger
 ،Schnucks  ،Family

  ،Shopper’s Value 
 Signature  ،Shurfine

ValuTime  ،Select
الطعم األصليالطعم األصلي الطعم األصلي

بدون فاكهة
الطعم األصلي، 

قطع صغيرة
رقائق األرز 

المربعة
رقائق الذرة 

المربعة
الطعم األصلي

حبوب إفطار Sesame توت توت
Street على شكل 123 

بطعم التوت

حبوب إفطار Sesame عسل
Street بطعم القرفة على 

شكل حروف

ذرة

الطعم األصلي

KELLOGG’S منتجات
FA

العالمات التجارية للمتاجر 

 رقائق الذرة 
)كورن فليكس(

قمح مبشور مغطى شوفان فورياألرز المقرمش
بعجينة سكر

شوفان محمص

قرفة

رقائق الذرة 
السداسية

رقائق األرز 
السداسية

الطعم األصلي

 كريمة 
الفراولة

FA

تحتوي على 100% من القيمة اليومية من   =
احتياجاتِك من حمض الفوليك

FA

حد أدنى 51% حبوب إفطار كاملة  =

= خالية من الجلوتين

FA



صوليا, وزبدة الفول السوداني, واألسماك
الحبوب الكاملة, والفا

الخبز
16 أوقية فقط. رغيف خبز من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة.

خبز التورتيال
16 أوقية فقط.  

Best Choice
• قمح كامل 

• ذرة 
Celia’s

• قمح كامل
• ذرة صفراء
• ذرة بيضاء 
Chi-Chi’s
• قمح كامل 

• ذرة
Don Pancho

• قمح كامل

Essential Everyday
• ذرة حجم ½5 بوصة

 • قمح كامل 
 حبوب كاملة حجم 8 بوصات 

 Food Club
• قمح كامل

 Frescados
• قمح كامل

Great Value
• قمح كامل
Hy-Top

• ذرة صفراء

Kroger
• قمح كامل

• ذرة صفراء خالية من 
الجلوتين 

La Banderita
• قمح كامل 

• ذرة
Meijer

 • قمح كامل حجم 
8 بوصات
Mi Casa
• قمح كامل
Mission
• قمح كامل

• ذرة

Ortega
• قمح كامل

Our Family
• ذرة صفراء
• ذرة بيضاء
• قمح كامل

Schnucks
• قمح كامل 

 Signature Select
• قمح كامل

Tio Santi
• قمح كامل

الحبوب الكاملة

األرز البني
14 - 16 أوقية.  

أي عالمة تجارية، نوع سادة، 
علب أو أكياس، فوري، أو 

سريع الطهي، أو عادي.
المنتجات غير المدرجة: 

العضوية.
المنتجات غير المدرجة: العضوية.

مكرونة القمح الكامل
16 أوقية فقط.

أي عالمة تجارية، أي شكل من 
مكرونة القمح الكامل.

معبأة في ماء، أو زيت، أو مرق خضراوات
علب صفيح فقط.

قطع تونة فاتحة: أي حجم  •
سمك السلمون الوردي: أي حجم  •

المنتجات غير المدرجة: العضوية، أو سمك الباكور، أو ذو الزعنفة الصفراء، أو التونة البيضاء، أو 
الصلبة، أو الطازجة، أو المجمدة، أو المحفوظة في أكياس، أو المنكهة، أو من عالمة تجارية فاخرة، 

أو البحرية، أو السلمون األحمر، وأسماك السردين.

لألمهات المرضعات طبيعيًّا تماًما.

األسماك

الكريمي، أو المقرمشة، أو شديد القرمشة
مرطبان وزن 16 - 18 أوقية.  

المنتجات غير المدرجة: العضوية، أو الطبيعية، أو الفاخرة، أو القابلة للفرد، أو 
.Reese’s المخلوطة مع أصناف أخرى، أو منتجات

زبدة الفول السوداني

المعلبة
15 أوقية - 64 أوقية.

• أي نوع
المنتجات غير المدرجة: العضوية، أو المعلبة أو الفاصوليا المطبوخة، أو الفاصوليا الخضراء 

المعلبة، أو البازالء المعلبة أو الفاصوليا الشائعة، أو الحساء، أو المضاف إليها سكر، أو دهون، أو 
زيوت، أو توابل، أو لحوم.

المجففة
كيس يزن رطالً واحًدا )16 أوقية(

• أي نوع

الفاصوليا، والبازالء، والعدس

الشوفان
16 – 18 أوقية فقط. 

أي عالمة تجارية، أو شوفان سريع، 
أو ملفوف، أو خاٍل من الجلوتين أو 

تقليدي.
المنتجات غير المدرجة: الشوفان 

العضوي، أو الخشن )المقطع 
بالفوالذ(، أو المضاف إليه سكر، أو 

دهون، أو زيوت، أو أمالح.

Aunt Millie’s
• قمح كامل %100

• حبوب كاملة بيضاء 
 Healthy من
Goodness

Roman Meal
• قمح كامل %100 

Sungrain من

Family Choice
• قمح كامل %100

Nature’s Own
• حبوب كاملة 

100% خالية من 
السكر

 %100  • قمح كامل  
بالعسل

 Signature
Select

• قمح كامل %100

المنتجات غير المدرجة: كعك الساندويتشات، أو 
اللفائف، أو خبز البيغل، أو المخبوزات.

Best Choice
• قمح كامل %100

Bunny
• قمح كامل %100

Bimbo
• قمح كامل %100

Butternut
• قمح كامل %100

Sara Lee
• قمح كامل 

100% كالسيكي

Kroger
• قمح كامل 

%100

 Meijer
• قمح كامل %100

Pepperidge Farms
 • قمح كامل %100 

Stone Ground من
 • قمح كامل %100 

 لفائف القرفة بالزبيب 
)ملصق أزرق(

Light Style قمح ناعم من •
 Light Style قمح كامل 100% من •

• قمح كامل 100% رفيع جًدا 
• خبز جاودار من الحبوب الكاملة

 Lewis Bake
Shop

• قمح كامل %100 
Healthy Life من
• قمح كامل %100 
خاٍل من السكر من 

Healthy Life
• قمح كامل %100

Our Family
قمح كامل %100 

Wonder
• قمح كامل %100

Village Hearth
• قمح كامل %100

 Shoppers
Value

• قمح كامل %100 

Schnuck’s
• قمح كامل %100

Stern’s
• قمح كامل %100



ُمرّكز غير مجمد
11.5 أوقية - 12 أوقية.  للسيدات فقط.

ُمرّكز مجمد
11.5 أوقية - 12 أوقية.  للسيدات فقط.

ممتد الصالحية أو مبرد
علبة حجم 64 أوقية.  لألطفال فقط.

المنتجات غير المدرجة: العضوية أو الفاخرة.

العصائر
الحجم محدد في رصيد المخصصات.

ممتد الصالحية
علبة حجم 46 أوقية - 48 أوقية.  للسيدات فقط.

أي نكهة، أو خليط، أو عالمة تجارية.

عصير 100% )فاكهة أو خضراوات( وما ال يقل عن 72 مجم أو 
120% فيتامين ج.

صائر واألسئلة المتكررة
الع

ماذا لو انتقلت من مسكني؟
 إذا كنِت تخططين لالنتقال إلى مكان آخر داخل والية إنديانا، فيمكنِك الرجوع إلى 
 موقعنا اإللكتروني للحصول على قائمة مكاتب برنامج WIC داخل الوالية عبر 

www.wic.in.gov. أما إذا كنِت تخططين لالنتقال خارج والية إنديانا، فيمكنِك 
االتصال بمكتب برنامج WIC المحلي. ويمكنهم تزويدِك بمعلومات عن برامج WIC في 
الواليات األخرى وخارج البالد. يمكنِك أيًضا االتصال بمكتب برنامج WIC داخل الوالية 

على الرقم 0874-522-800-1. يمكنِك طلب نموذج التحقق من الشهادة من مكتب 
برنامج WIC المحلي. يتضمن هذا النموذج المعلومات الالزمة لنقل أسرتِك من برنامج 

WIC في والية إنديانا إلى عيادة WIC في الوالية الجديدة التي انتقلِت إليها.

ما المقصود بالوكيل؟
 eWIC الوكيل هو شخص تثقين به؛ حيث تمنحين هذا الشخص اإلذن باستخدام بطاقة

الخاصة بِك في حالة عدم قدرتِك على الذهاب إلى المتجر. وتأكدي من أن وكيلِك على دراية 
 .eWIC باألطعمة التي يجب شراؤها وكيفية استخدام بطاقة

توخي الحذر إذا أعطيِت بطاقتِك ورقم تعريفِك الشخصي إلى شخص ما، علًما بأن في إمكانه 
استرداد جميع مخصصات برنامج WIC الخاصة بِك. ولن يتم تعويض هذه المخصصات. 

أعِطي بطاقتِك ورقم تعريفِك الشخصي فقط لألشخاص الذين وقع اختيارِك عليهم كوكالء لِك.

لماذا ال يُسمح لموظفي WIC بالتحدث إلى صديقي أو والدتي بشأن طفلي أو بشأني؟
يحمي برنامج WIC حقِك في الخصوصية. ولن يشارك WIC أي معلومات بدون إذنِك، 

وذلك يتضمن عدم مشاركة أي معلومات عن المواعيد المحددة والمعلومات الطبية. 

هل يمكن أن يساعد برنامج WIC في إيجاد خدمات أخرى ألسرتي؟
 ،WIC عن الخدمات في منطقتِك. في أثناء تسجيلِك في برنامج WIC اسألي موظفي برنامج
ستتم اإلحاالت إلى برنامج Medicaid ومزودي الخدمات االجتماعية. وعلى الرغم من أن 

برنامج WIC في إنديانا ال يقدم خدمات الرعاية الصحية، فإنه سيحيل المتقدمين كافة إلى 
مزودي خدمات الرعاية الصحية حسب االقتضاء.

األسئلة المتكررة

تتضمن بعض اإلحاالت ما يلي:
Medicaid برنامج  •

TANF برنامج  •
برنامج اإلقالع عن التدخين   • 
) 1-800-QUIT NOW(

برامج رعاية صحة األم والطفل  •
برنامج التوعية التغذوية الُمقدم من البرامج   •

التي تساعد األشخاص على اإلقالع عن 
التدخين

46 أوقية64 أوقية
12 أوقية12 أوقية



تستطيع كل أم مساعدة طفلها على أن يكبر وينمو من خالل تزويده بحليب ثديها، وهو أيًضا حل صحي 
ورخيص.

صحي لألمهات

صحي لألطفال

رائع لألسر
يساعد األمهات واألطفال على البقاء بصحة جيدة  •

تتمتع األمهات واألطفال األصحاء بمزيد من النشاط واالستعداد للعب  •
يوفر الوقت، والمال، ويحافظ على البيئة  •

يوفر برنامج WIC في إنديانا استشاريي رضاعة ومستشارات من القرينات ضمن فريق العمل لتقديم 
دعم الرضاعة الطبيعية بدون تكلفة. ويمكن لبرنامج WIC تقديم المساعدة للتغلب على أي تحديات، بما 

في ذلك العودة إلى العمل أو المدرسة.

أفضل تغذية ممكنة  •
سهل الهضم  •

يساعد في الوقاية من األمراض المزمنة، مثل   •
السكري، والربو، وأمراض القلب، والسرطان

يقلل من مخاطر متالزمة موت الُرضع المفاجئ   •
)SIDS(، والتهابات األذن، والفيروس 

المخلوي التنفسي )RSV(، واإلسهال
يعزز نمو الدماغ تشير الدراسات إلى أن   •

األطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية 
يتميزون بمعدالت ذكاء أعلى

الرضاعة الطبيعية
مفيدة لصحة الطفل

الرضاعة الطبيعية!
األم وطفلها يحصالن على طعام أكثر

التوقف عن الرضاعة 
الطبيعية

حتى 6 أشهر

االقتصار على الرضاعة 
الطبيعية فقط

حتى عام

الرضاعة الطبيعية 
جزئيًا

حتى عام

ضاعة الطبيعية
فوائد الر يزيد من فقدان الوزن بعد الحمل  •

يساعد في الحفاظ على قوة عظامِك؛ ما يحميِك من هشاشة العظام في المستقبل  •
جهد أقل في تحضير طعام الطفل — الحليب جاهز بدرجة الحرارة المناسبة  •

يقلل من خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع 2، ويقلِّل أيًضا من خطر اإلصابة بسرطان   •
الثدي والمبيض

64 ضعفًا

32 ضعفًا

3 أضعاف

3 أضعاف

3 أضعاف

32 ضعفًا

32 ضعفًا



كيفية استخدام
 INDIANA eWIC بطاقة 

الخاصة بِك
استخدام بطاقة eWIC الخاصة بِك

تقبل معظم المتاجر بطاقات WIC في جميع ممرات الدفع.

 Indiana eWIC نقبل بطاقة( Indiana eWIC Card Accepted Here ابحثي عن الفتات
هنا( في المتاجر التي تخصص ممرات محددة لبرنامج WIC. راجعي خطوات العملية مع متجرِك للتأكد 
من فهمِك لها بشكل أفضل. تصف الخطوات التالية العملية العامة إلتمام معاملة WIC، وقد تختلف قليالً 

من متجر آلخر.

راجعي رصيدِك
يمكنِك معرفة رصيد المخصصات من خالل مراجعة آخر إيصال لِك من المتجر، 

وبزيارة صفحة المخصصات )Benefits( في تطبيق INWIC للهاتف المحمول، 
واالتصال بخدمة العمالء على الرقم 1454-349-855-1 ، والدخول على الموقع 

 اإللكتروني لحاملي البطاقات على 
 https://www.connectebt.com/inwicclient/reciplogin_client.jsp

باستخدام بطاقة eWIC، ورصيد المخصصات الحالي، وكتيب برنامج WIC أو 
تطبيق INWIC، اختاري السلع الغذائية التي تحتاجينها.

.WIC عند انتهائِك من التسوق، توجهي إلى ممر الدفع الذي يقبل بطاقة

ستطلب منِك بعض المتاجر فصل السلع التابعة لبرنامج WIC عن المشتريات األخرى. 
اسألي عما إذا كان ذلك مطلوبًا.

.Indiana eWIC أخبري أمين الصندوق أنِك تستخدمين بطاقة

 WIC سيمسح أمين الصندوق السلع ضوئيًا للتأكد من أنها معتَمدة من برنامج 
ومدرجة ضمن أحجام العبوات المصرح بها ألسرتِك.

 مّرري بطاقة eWIC في الجهاز أو اطلبي من أمين الصندوق تمريرها لِك.

أدخلي رقم التعريف الشخصي المكون من أربعة أرقام.

 سيمنحِك أمين الصندوق إيصاالً. تأكدي من وجود بطاقتِك واإليصال معِك عند 
مغادرتِك.

  

  

  

  

  

  

  
  

ماذا لو فقدُت بطاقة eWIC الخاصة بي أو تعرضت للتلف؟

 إذا فقدِت بطاقة eWIC الخاصة بِك أو تعرضت للتلف، فاتصلي بخدمة العمالء على الرقم 
 1454-349-855-1 إللغاء بطاقتِك، ثم اتصلي بعيادتِك لمعرفة كيفية الحصول على بطاقة بديلة. 

يوجد هذا الرقم أيًضا على الجزء الخلفي من بطاقة Indiana eWIC الخاصة بِك. يمكنِك 
االتصال بهذا الرقم مجانًا، على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع.

متى يجب علّي االتصال بخدمة العمالء؟
إذا فقدِت بطاقة eWIC الخاصة بِك أو ُسرقت.  •

إذا تعرضت بطاقة eWIC الخاصة بِك للتلف أو لن تعمل.  •

في حالة استخدام شخص ما لبطاقة eWIC الخاصة بِك بدون موافقتك.  •

إذا نسيِت رقم التعريف الشخصي الخاص بِك أو كنِت ترغبين في إعادة تعيينه.  •

إذا كانت لديِك أسئلة أو كنِت تحتاجين إلى مساعدة بخصوص بطاقة eWIC الخاصة بِك.  •

كيف أحافظ على بطاقة eWIC الخاصة بي؟
حافظي على بطاقتِك آمنة ونظيفة.  •

ال تتخلصي منها إذا استخدمِت جميع المخصصات؛ حيث تُستخدم نفس البطاقة كل شهر.  •

حافظي على الشريط األسود الموجود على الظهر محميًا من الخدوش.  •

ال تقومي بثنيها، أو طيها، أو عوجها، أو خرم ثقوب فيها، أو استخدامها في كشط الزجاج   •
األمامي للسيارة أو فتح أقفال األبواب.

ال تخزنيها بالقرب من المغناطيس أو األجهزة الكهربائية، مثل الهواتف المحمولة.  •

ال تتركيها في الشمس أو األماكن الساخنة األخرى، مثل لوحة عدادات سيارتِك.  •

صة بِك
eW الخا

IC
كيفية استخدام بطاقة 



.WIC ال تنسي الحفاظ على موعدِك للحصول على مخصصات برنامج
ستدّون عيادتِك الموعد على ظهر هذا الكتيب. إذا تلقيِت مخصصاتِك في وقت متأخر، فقد 

تحصلين على كمية أقل من الطعام لما تبقى من الشهر.

تحصلين على مخصصات WIC الخاصة بِك على بطاقة Indiana eWIC في أثناء زيارتِك 
لعيادة WIC أو خالل موعد التوعية التغذوية عبر اإلنترنت. في أثناء زيارتِك للعيادة، ستتلقين 

قائمة مخصصات برنامج WIC ألسرتِك للشهر الحالي واألشهر المستقبلية. وتعرض القائمة 
تواريخ بدء وانتهاء أشهر المخصصات المستحقة.

حافظي على مواعيدِك
اتصلي بعيادة WIC الخاصة بِك إذا كنِت بحاجة إلى إعادة تحديد الموعد.

استخدمي بطاقات eWIC بطريقة صحيحة.
قي في األماكن التي تقبل بطاقات eWIC. واشتري األطعمة المدرجة في قائمة التسوق  وتسوَّ
فقط. واستخدمي مخصصاتِك قبل انتهاء صالحيتها. وراجعي إيصال eWIC الخاص بِك أو 

رصيد المخصصات في تطبيق WIC بعد شراء أطعمة برنامج WIC من المتجر.

احتفظي بكتيب برنامج WIC الخاص بِك.
.WIC اصطحبي الكتيب معِك إلى المتجر لمساعدتك على تحديد األطعمة المعتَمدة من برنامج  •

اصطحبيه معِك إلى العيادة لتدوين المواعيد.  •

قي بذكاء! تسوَّ
طي لكيفية استخدام بطاقة WIC الخاصة بِك حتى تحصلي على طعام يكفي الشهر  خّطِ  •

كامالً.
قارني بين أسعار األطعمة واشتري العالمة التجارية األقل سعًرا.  •

استخدمي القسائم وابحثي عن عروض "اشتِر واحدة، واحصل على األخرى مجانًا"   •
والعروض األخرى في المتجر.

فّكري في تقديم الرضاعة الطبيعية لطفلِك. 
يُولد األطفال ليحصلوا على الرضاعة الطبيعية. وتتلقى األمهات المرضعات طعاًما إضافيًا 
وقد يظللن مشتركات في برنامج WIC لمدة تصل إلى عام. اطلبي دعم الرضاعة الطبيعية 

ومعلومات عنها في عيادة WIC الخاصة بِك. 

دي أحجام العبوات المصرح بها. حّدِ
في على أحجام العبوات المسموح بها في مخصصاتِك والتي تم تحميلها على بطاقة  تعرَّ

eWIC الخاصة بِك. وسيسمح تحديد أحجام العبوات الصحيحة لبطاقة eWIC الخاصة بِك 
بالدفع بشكل صحيح لجميع السلع الخاصة بِك عند الدفع.

ال يمكنِك إعادة أطعمة WIC إلى المتجر للحصول على رصيد أو أموال نقدية أو استبدالها 
بسلع أخرى.

عاملي أمين الصندوق باحترام.
إذا واجهتِك مشكلة في استخدام مخصصاتِك أو العثور على أطعمة WIC في متجر البقالة،   •

فاتصلي بعيادة WIC المحلية إلبالغنا حتى نتمكن من المساعدة.

صائح وتذكيرات
ن

ما الذي ينبغي عليِك إحضاره 
لمتجر البقالة:

 eWIC بطاقة   
 WIC كتيب برنامج   

	   استخدمي تطبيق WIC على 
 هاتفِك المحمول للعثور على 

 األطعمة المعتمدة 
                                  .WIC من برنامج
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KELLOGG’S

Corn Flakes
12, 18, and 24 oz.

KELLOGG’S

Crispix
12 and 18 oz.

KELLOGG’S

Rice Krispies
12, 18, and 24 oz.

KELLOGG’S

Rice Krispies
12, 18, and 24 oz.

KELLOGG’S

All-Bran Complete 
Wheat Flakes

18 oz.

KELLOGG’S 

Special K
Original only

12 and 18 oz.

KELLOGG’S
Frosted

Mini-Wheats 
Original Size

12-14 oz.

KELLOGG’S
Frosted

Mini-Wheats 
Original Size

18 and 24 oz.

GENERAL MILLS

Honey Kix
18 oz.

GENERAL MILLS

Berry Berry Kix 
18 oz.

GENERAL MILLS

Kix
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Kix
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Multigrain 
Cheerios
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Cheerios
Regular only 
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS 

Cheerios
Regular only 
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Corn Chex
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Rice Chex
12 and 18 oz.

GENERAL MILLS

Rice Chex
12 and 18 oz.

ابحثي عن عالمات الرف المطابقة 
الموجودة على العديد من السلع 

.WIC المعتمدة من برنامج

نصائح وتذكيرات 
The information in this booklet is subject to change.

To contact your local WIC clinic, call 800-522-0874. 

WWW.WIC.IN.GOV

PARTICIPANTS RIGHTS

1. The standards for eligibility and participation in the WIC Program are the same for 

everyone, regardless of race, color, national origin, age, handicap, or sex.

2. You may appeal any decision made by the local agency regarding your eligibility for 

the Program.

3. The local agency will make health services, nutritio
n education, and breastfeeding 

support available to you, and you are encouraged to participate in these services. 

PARTICIPANT RESPONSIBILITIES

1. Using eWIC card correctly when purchasing WIC items at the store.

2. Treating clinic and store employees in a respectful manner.

3. Providing truthful information.

4. Teaching your proxies their role in the WIC Program.

5. Not being on WIC in more than one clinic at a time (in-state or out-of-state).

Your rights and obligations under the program also include not selling, attempting to sell 

or trade WIC foods, formula, WIC issued breast pumps, breastfeeding supplies, or eWIC 

card on social media sites (ex: Facebook, Craigslist, Ebay, community garage sales, etc.).

YOUR RIGHTS & RESPONSIBILITIES

FOR THE INDIANA WIC PROGRAM

QUESTIONS?

Just call 800-522-0874 or 

contact your local WIC clinic.

• are unable to keep a scheduled appointment.

• give birth.

• need help or support with breastfeeding.

• are unable to purchase WIC foods.

• have any problems or concerns about  

the store.

• have questions about WIC services.

• are moving out of Indiana.

NOTIFY THE WIC OFFICE IF YOU:

@IndianaWIC

Find us on

EFFECTIVE OCTOBER 1, 2021

PROGRAM 

BOOKLET

INFORMATION FOR CLIENTS

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil 

rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions 

participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based 

on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights 

activity in any program or activity conducted or funded by USDA.

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program 

information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should  

contact the Agency (State or local) where they applied for benefits.  Individuals who are  

deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal  

Relay Service at (800) 877-8339.  Additionally, program information may be made available  

in languages other than English.

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination 

Complaint Form, AD-3027, found online at: https://www.usda.gov/sites/default/files/

documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf  

and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all  

of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call  

(866) 632-9992.  Submit your completed form or letter to USDA by: 

(1)  
mail: U.S. Department of Agriculture

 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

 
1400 Independence Avenue, SW

 
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax:  (202) 690-7442; or

(3) email:  program.intake@usda.gov.  

This institution is an equal opportunity provider. 



WIC هو برنامج تغذية يوفر توعية تغذوية وصحية، ودعم الرضاعة الطبيعية، وإرشادات عن الغذاء 
 WIC الصحي، واإلحاالت إلى خدمات أخرى مجانية لألسر المؤهلة في والية إنديانا. يرمز االختصار

 Special Supplemental( إلى برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء، والرضع، واألطفال
.)Nutrition Program for Women, Infants and Children

يوفر برنامج WIC لألسر ما يلي:
التشجيع على الرضاعة الطبيعية ودعمها  •
بطاقة eWIC لشراء األطعمة الصحية  •

إحاالت إلى الخدمات الصحية واالجتماعية  •
فحص التطعيمات واإلحاالت  •

نصائح لتناول طعام جيد من أجل تحسين الصحة   •

برنامج WIC يوفر أطعمة جيدة 

وأكثر بكثير

يلتقي موظفو التغذية في برنامج WIC مع كل عميل في برنامج WIC من أجل:
مراجعة السلوكيات المتعلقة بالتغذية والصحة      •

تقديم مشورة بشأن التغذية لألفراد  •
دعم األسر في إجراء تغييرات من أجل صحة أفضل  •

تقديم مجموعة مختارة من األطعمة الصحية  •

العمالء من األسرة:

توقفي

يُمنع نهائيًا شراء مخصصات برنامج WIC، أو بيعها، أو مقايضتها. في حالة الشك في وقوع 
هذه التصرفات، يمكنِك: 

   السداد النقدي لقيمة مخصصات األطعمة/الحليب الصناعي أو
.WIC ستخسرين مخصصاتِك من برنامج  

المقايضة
الدفع النقدي

مبيعات المرأب

يُمنع منعًا باتًا:

إذا كانت لديِك أي أسئلة أو مخاوف، فقومي بزيارة موظفي برنامج WIC المحلي، أو تواصلي 
مع مكتب WIC في الوالية على الرقم 0874-522-800-1  أو عبر البريد اإللكتروني 

.INWICFraud@isdh.in.gov

معلومات
مهمة

حقوق المشتركين في البرنامج
1. معايير األهلية واالشتراك في برنامج WIC واحدة للجميع، بغض النظر عن الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن، 

أو اإلعاقة، أو الجنس.
2. يمكنِك الطعن في أي قرار تتخذه الوكالة المحلية بخصوص أهليتِك للبرنامج.

3. ستوفر لِك الوكالة المحلية الخدمات الصحية، والتوعية التغذوية، ودعم الرضاعة الطبيعية، ونشجعِك على االشتراك في هذه 
الخدمات. 

مسؤوليات المشتركين في البرنامج
1. استخدام بطاقة eWIC بشكل صحيح عند شراء سلع WIC في المتجر.

2. التعامل بأسلوب مهذب ومحترم مع موظفي العيادة والمتاجر.
3. تقديم معلومات صحيحة.

.WIC 4. تعريف وكالئِك بدورهم في برنامج
5. عدم االشتراك في برنامج WIC في أكثر من عيادة في نفس الوقت )داخل الوالية أو خارج الوالية(.

تشمل حقوقِك والتزاماتِك بموجب البرنامج أيًضا عدم البيع، أو محاولة بيع أو المتاجرة في أطعمة WIC، أو الحليب الصناعي، 
أو مضخات الثدي الصادرة عن برنامج WIC، أو مستلزمات الرضاعة الطبيعية، أو بطاقة eWIC على مواقع التواصل 

االجتماعي )على سبيل المثال: Facebook، وCraigslist، وEbay، ومبيعات المرأب في المجتمع المحلي، وما إلى ذلك(.

حقوقِك ومسؤولياتِك
لبرنامج WIC في إنديانا

لديِك أسئلة؟
 ما عليِك سوى االتصال على الرقم 800-522-0874  

أو االتصال بعيادة WIC المحلية.

• غير قادرة على االلتزام بالحضور في موعد محدد.
• في حالة والدة.

• تحتاجين إلى مساعدة أو دعم في الرضاعة الطبيعية.
.WIC لم تستطيعي شراء أطعمة برنامج •

 • لديِك أي مشكالت أو مخاوف بشأن 
المتجر.

.WIC لديِك أسئلة عن خدمات برنامج •
• ستنتقلين إلى خارج والية إنديانا.

أبلغي مكتب برنامج WIC في الحاالت التالية:

يسري اعتباًرا من 1 أكتوبر 2021

كتيب   
البرنامج وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية )USDA(، يُحظر على معلومات للعمالء

USDA، ووكاالتها، ومكاتبها، وموظفيها، والمؤسسات المشاركة في برامج USDA أو التي تديرها التمييز على أساس الِعرق، 
أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو السن، أو ممارسة أعمال انتقامية أو ثأرية لنشاط حقوق مدنية سابق في أي 

.USDA برنامج أو نشاط تنفذه أو تموله

يجب على األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل طريقة برايل، 
والطباعة بخط كبير، والشريط الصوتي، ولغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك( االتصال بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا 

بطلب للحصول على المخصصات.  يمكن لألفراد الذين يعانون من الصمم، أو ضعاف السمع، أو الذين يعانون من إعاقات في 
النطق التواصل مع USDA من خالل خدمة ترحيل االتصاالت الفيدرالية على الرقم 8339-877 )800( .  باإلضافة إلى ذلك، 

قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.

لتقديم شكوى في البرنامج بشأن التمييز، أكملي نموذج شكوى في البرنامج بشأن التمييز إلى AD-3027  ،USDA، الموجود 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR٪20P- :على اإلنترنت على

Complaint -Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf وفي أي من مكاتب USDA، أو اكتبي خطابًا 
موجًها إلى USDA واذكري في الخطاب المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصلي على الرقم 

9992-632 )866(. أرسلي النموذج مستوفى البيانات أو الخطاب إلى USDA عن طريق: 

U.S. Department of Agriculture  :1( البريد(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

 1400 Independence Avenue, SW  
  Washington, D.C. 20250-9410؛

)2( الفاكس:   7442-690 )202( ؛ أو
  program.intake@usda.gov.  :3( البريد اإللكتروني(

تعمل هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص. 

المعلومات الواردة في هذا الكتيب خاضعة للتغيير.
للتواصل مع عيادة WIC المحلية، اتصلي على الرقم 800-522-0874 . 

WWW.WIC.IN.GOV

 @IndianaWICيمكنِك متابعتنا على

الوقتالتاريخ
الغرض من الزيارة

االعتماد األولي/
االعتماد نصف السنوي

التغذية/الرضاعة 
إصدار المخصصاتالطبيعية

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

رقم تعريف األسرة   
رمز العيادة   

WIC مواعيد برنامج



حقوق المشتركين في البرنامج
معايير األهلية واالشتراك في برنامج WIC واحدة للجميع، بغض النظر عن الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو السن،   .1

أو اإلعاقة، أو الجنس.
يمكنِك الطعن في أي قرار تتخذه الوكالة المحلية بخصوص أهليتِك للبرنامج.  .2

ستوفر لِك الوكالة المحلية الخدمات الصحية، والتوعية التغذوية، ودعم الرضاعة الطبيعية، ونشجعِك على االشتراك في هذه   .3
الخدمات. 

مسؤوليات المشتركين في البرنامج
استخدام بطاقة eWIC بشكل صحيح عند شراء سلع WIC في المتجر.  .1

التعامل بأسلوب مهذب ومحترم مع موظفي العيادة والمتاجر.  .2
تقديم معلومات صحيحة.  .3

.WIC تعريف وكالئِك بدورهم في برنامج  .4
عدم االشتراك في برنامج WIC في أكثر من عيادة في نفس الوقت )داخل الوالية أو خارج الوالية(.  .5

تشمل حقوقِك والتزاماتِك بموجب البرنامج أيًضا عدم البيع، أو محاولة بيع أو المتاجرة في أطعمة WIC، أو الحليب الصناعي، 
أو مضخات الثدي الصادرة عن برنامج WIC، أو مستلزمات الرضاعة الطبيعية، أو بطاقة eWIC على مواقع التواصل 

االجتماعي )على سبيل المثال: Facebook، وCraigslist، وEbay، ومبيعات المرأب في المجتمع المحلي، وما إلى ذلك(.

حقوقِك ومسؤولياتِك
لبرنامج WIC في إنديانا

لديِك أسئلة؟
ما عليِك سوى االتصال على الرقم 800-522-0874    

أو االتصال بعيادة WIC المحلية.

• غير قادرة على االلتزام بالحضور في موعد محدد.
• في حالة والدة.

• تحتاجين إلى مساعدة أو دعم في الرضاعة الطبيعية.
.WIC لم تستطيعي شراء أطعمة برنامج •

• لديِك أي مشكالت أو مخاوف بشأن   
المتجر.

.WIC لديِك أسئلة عن خدمات برنامج •
• ستنتقلين إلى خارج والية إنديانا.

أبلغي مكتب برنامج WIC في الحاالت التالية:

يسري اعتباًرا من 1 أكتوبر 2021

 كتيب 
البرنامج

معلومات للعمالء وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية )USDA(، يُحظر على 
USDA، ووكاالتها، ومكاتبها، وموظفيها، والمؤسسات المشاركة في برامج USDA أو التي تديرها التمييز على أساس الِعرق، 
أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو السن، أو ممارسة أعمال انتقامية أو ثأرية لنشاط حقوق مدنية سابق في أي 

.USDA برنامج أو نشاط تنفذه أو تموله

يجب على األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل طريقة برايل، 
والطباعة بخط كبير، والشريط الصوتي، ولغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك( االتصال بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا 

بطلب للحصول على المخصصات.  يمكن لألفراد الذين يعانون من الصمم، أو ضعاف السمع، أو الذين يعانون من إعاقات في 
النطق التواصل مع USDA من خالل خدمة ترحيل االتصاالت الفيدرالية على الرقم 8339-877 )800( .  باإلضافة إلى ذلك، 

قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.

لتقديم شكوى في البرنامج بشأن التمييز، أكملي نموذج شكوى في البرنامج بشأن التمييز إلى AD-3027  ،USDA، الموجود 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR٪20P- :على اإلنترنت على

Complaint -Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf وفي أي من مكاتب USDA، أو اكتبي خطابًا 
موجًها إلى USDA واذكري في الخطاب المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصلي على الرقم 

9992-632 )866(. أرسلي النموذج مستوفى البيانات أو الخطاب إلى USDA عن طريق: 

U.S. Department of Agriculture )1( البريد:  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights   

 1400 Independence Avenue, SW   
Washington, D.C. 20250-9410؛   

7442-690 )202( ؛ أو )2( الفاكس:   
  program.intake@usda.gov. )3( البريد اإللكتروني:  

تعمل هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص. 

المعلومات الواردة في هذا الكتيب خاضعة للتغيير.
للتواصل مع عيادة WIC المحلية، اتصلي على الرقم 800-522-0874 . 

WWW.WIC.IN.GOV

 @IndianaWIC يمكنِك متابعتنا على


