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DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 

Division of Public Health 

F-44161PA (04/2019) 

STATE OF WISCONSIN 

Bureau of Community Health Promotion 

Title 7, Chapter II, Part 246.7, Federal Regulations 

 

بزګرانو  WICحقوق او مسؤلیتونه هم پلي کیږي که تاسو د  WICبرخه اخیستونکي په حقونو او مسؤلیتونو پوهیږئ. د  WICموږ غواړو ډاډ ترالسه کړو چې تاسو د 
پلورونکو څخه درناوی او درناوی  FMNPحقوق او مسؤلیتونه پکې شامل دي مګر محدود ندي، د  FMNP( چیکونه ترالسه کړئ. د FMNPبازار تغذیه برنامې )

 کارمندانو الرښوونه کړې. WICچلند، او د بزګرانو بازار چیکونو کارول لکه څنګه چې په چکونو کې الرښوونه شوې، او لکه څنګه چې د 

 

• WIC   :که زه د  خواړهWIC  لپاره وړ یم زه به د صحي خواړو پیرود لپارهeWIC  .کارت ترالسه کړمWIC  یو څه چمتو کوي، مګر ټول نه، د خواړو/فارمول
 څخه چې هر ګډون کوونکی ورته اړتیا لري.

 زه به د سالم خواړو او فعال ژوند په اړه معلومات ترالسه کړم.د تغذیې معلومات:  •

 به د مور په شیدو ورکولو کې زما سره مرسته او مالتړ وکړي. WICړ: د شیدو ورکولو مالت •

 زه به د واکسین کولو، روغتیا پاملرنې موندلو، او نورو خدماتو په اړه معلومات ترالسه کړم چې ممکن ورسره عالقه ولرم.   د روغتیا پاملرنې معلومات:   •

لپاره ورته دي. زه کولی شم د عادالنه اوریدنې غوښتنه وکړم که څوک ماته ووایی زه نشم کولی په  کې د ترالسه کولو مقررات د هرچا WICپه مناسبه درملنه:  •
WIC .کې شم او زه موافق نه یم 

لند کارمندانو ته ووایم که زما سره په درناوي چ WICاو پلورنځي کارمندان به زما سره د تواضُع او درناوي چلند وکړي. زه کولی شم د  WICد عام درناوی:  •
 ونشي.

 بل کلینیک ته ولیږم. زه کولی شم د لیږد کاغذ وغواړم. WICزه کولی شم خپل د معلوماتو لیږدول:  •

  د •

 بې امتیاز بیان USDAد 

او پالیسیو سره سم، ( USDA))د مدني حقونو مقرراتو(  U.S. Department of Agricultureد فدرالي مدني حقونو قانون او د متحده ایاالتو د کرنې ریاست  
USDA د دې ادارې، دفترونه، او کارمندان، او هغه ادارې چې د ،USDA یض منع دي. ملي اصل، برنامو کې برخه اخلي یا اداره کوي د نسل، رنګ پراساس تبع

لخوا ترسره  USDAد  جنس، مذهبي عقیده، معلولیت، عمر، سیاسي باورونه، یا د مدني حقونو مخکیني فعالیت لپاره غچ یا انتقام په کوم برنامه یا فعالیت کې چې
 کیږي یا تمویل کیږي.

ړتیا لري )د بیلګې په توګه بریل، لوی چاپ، آډیو ټیپ، امریکایی نښه ژبه، او نور(، معلولیت لرونکي اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو ته ا
ولیت لري کولی شي باید ادارې )ایالت یا ځایی( سره اړیکه ونیسي چیرې چې دوی د ګټو لپاره غوښتنه کړې. هغه اشخاص چې دي، د اوریدو سخت دي یا د وینا معل

اړیکه ونیسي. سربیره پردې، د برنامې معلومات ممکن د  8339-877 (800)د له الرې په  رالي ریلې خدمت()فد Federal Relay Serviceسره  USDAد 
 انګلیسي پرته نورو ژبو کې هم چمتو شي.

, د شکایت ثبت کولو څرنګوالی  ( په آنالین موندل شوي: AD-3027, )برنامې تبعیض شکایت فورمه ډکه کړئ  USDAد  د تبعیض برنامې شکایت ثبتولو لپاره،  
ته په خطاب کې یو لیک ولیکئ او په فورمه کې غوښتل شوي ټول معلومات په لیک کې ورکړئ. د شکایت فورمې کاپي  USDAپه کوم دفتر کې، یا  USDAاو د 

 ته خپله بشپړه شوې فورمه یا لیک وسپارئ: USDA. 9992-632 (866)غوښتنه کولو لپاره ، زنګ ووهئ 

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

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

 یا  7442-690 (202)فاکس:  (2)

 program.intake@usda.govبریښنالیک:  (3)

 فرصت چمتو کونکی دی.دا اداره د مساوي 

 

 حقوق او مسؤلیتونه WIC د
(WIC Rights and Responsibilities) 

 زما حقوق

WIC Nutrition Program ( ضیتبع برنامه هیتغذ  : نه کوي (

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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 ستاسو معلومات ممکن شریک شي:

 برنامو سره که تاسو لیږدئ. WICد نورو  •

 د نورو عامه برنامو سره چې کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي. تاسو ممکن د دې برنامو لیست لیدو غوښتنه وکړئ. •

 لکه څنګه چې د قانون له مخې اړتیا وي. •

 
  

 زه موافق یم چې په اړه ریښتیني او بشپړ معلومات ورکړم:

 زما پیژندنه، د امیندوارۍ حالت، د مور شیدو حالت، پته، او د تلیفون شمیره. •

 زما د کورنۍ عاید. •

   کورنۍ د اوسیدونکو شمیر.زما د  •

  TANF (Temporary Assistance to Needy Families)د خواړو ټاپې(،                               •
  (FDPIR Food Distribution Program on Indian Reservations یا ()اړمنو کورنیو ته لنډمهاله مرسته،(

 .(برنامه()په هندي ریزرویشنونو کې د خواړو توزیع 
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 زه موافق یم چې الندې مقررات تعقیب کړم. زه به:

 کلینیک څخه ګټې ترالسه کړئ. WICهره میاشت له یوازې یو  •

 کارمندانو ته راپور ورکړئ.  WICسینې پمپ د  WICکارت یا  eWICزما د ورک شوي یا غال شوي  •

مقررات پیژني. زه به هغه یا هغې ته  WICکارت کارولو لپاره نوموم د  eWICډاډ ترالسه کړئ هر هغه څوک چې زه یې د خپل  •
 کارت په سمه توګه وکاروم. eWICښوونه وکړم چې څنګه زما د 

 ګمارنې وساتئ یا کلینیک ته د بیا مهالویش لپاره زنګ ووهئ. WICزما د  •

سره د ګډ توقیف، رضاعي پاملرنې، او  WICکې د شخص لپاره وکاروئ او ډاډ ترالسه کړئ چې خواړه د  WICزې په خواړه او فورمول یوا WICد  •
 نورو قضیو کې د شخص سره ځي.

توکي ولرم  WICکه زه د خواړه یا فورمول، یا د سینې پمپ وړاندیز کوئ.  WICکارت،  eWICمه خرڅوئ ، مه یې ورکوئ، یا زما د  •
 ولی، زه به یې کلینیک ته راستون کړم.چې زه یې نشم کار

 خواړه یا فورمول، یا د پیسو، کریډیټ، باران چیکونو، یا نورو توکو لپاره د سینې پمپ تجارت مه کوئ. WICکارت،  eWICزما د  •

 توکي مه پوسټ کوئ. WICپه انټرنیټ کې د  •

 شاپینګ الرښود کې مقررات تعقیب کړئ. WICد  •

 کارمندانو ته قسم مه ورکوئ ، چیغې وهل ، ځورول ، ګواښل یا په فزیکي ډول زیان کول.یا د پلورنځي  WICد  •

 مجاز پلورنځي لخوا ګمارل شوی یم. WICزما خپله معامله بشپړه نده، پرته لدې چې د ځان چیک آوټ لینونو کې، که زه د  •

 

 کې وي: WICتړون: زه باید دې توکو سره موافق یم چې په 

 کارمندانو ته ووایم که کوم بدلون شتون ولري. WICته ورکړي درست دي. زه به سمدالسه د  WICمعلومات چې ما ټول هغه  •

• WIC .کولی شي زما د کورنۍ اندازه او زما د کورنۍ عاید ټولې سرچینې تایید کړي 

 څخه ایستل کیدی شي. WICقواعد مات کړم، زه یا زما ماشوم، د  WICکه زه د  •

د دې توکو نغدي  WICخواړو ترالسه کولو لپاره دروغ ووایم یا حقایق پټ کړم یا د پور شوي سینې پمپ بیرته ورنکړم ، نو زه باید د  WICکه زه د  •
 ارزښت بیرته ورکړم.

• WIC  د فدرالي مرستې برنامه ده. که زه دWIC  الندې شم.قواعد مات کړم، زه ممکن د دولت او فدرالي قانون الندې مدني یا جنایي تعقیب 
 

کارمندانو ما ته دا فورمه لوستلې. زه په پورتني مقرراتو او موافقې پوهیږم او ورسره موافق یم، او ما د دې حقونو او مسؤلیتونو  WICما دا فورمه لوستلې، یا د 
 تصویب شوي خواړو کتابچه کې ترالسه کړې. WICکاپي د 

  د السلیک نیټه برخه اخیستونکی/والدین/سرپرست/ساتونکی  –السلیک 

   

 

 او مسؤلیتونهحقوق  WICد 
(WIC Rights and Responsibilities) 

 

 شریک شوی معلومات

 زما مسؤلیتونه

ېک Medicaid په  ، FoodShare   


