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تحديثات على دليل األغذية
البيض
المزيد من الخيارات في قسم البيض بالمتجر
أصبحت جميع أنواع البيض مسموح بها اآلن:
راجع قائمة تسوقك الخاصة ببرنامج النساء
والرضع واألطفال ( )WICللتعرف على الحد
األقصى المسموح لسعر البيض
دزينة واحدة
بأي حجم

حقائق عن البيض
• ليس طعامًا لإلفطار فحسب
• خيار جيد للنساء الحوامل والمرضعات

معلومة
صحية

• غني بالبروتين عالي الجودة

التواصل مع برنامج WIC
يوفر التواصل مع برنامج  WICلعمالئه:
الوصول إلى قائمة التسوق من برنامج WIC

احصلوا على تطبيق برنامج
النساء والرضع واألطفال ()WIC
في ميشيغان فقط بالبحث عن
( )Michigan WICأو المسح هنا.

تتبع مزايا برنامج  WICعلى هاتفك الذكي
يمكن العثور على األطعمة الغذائية ببرنامج  WICباستخدام خاصية
مسح UPC
احصلوا على الخرائط وإرشادات الوصول إلى المتاجر المعتمدة
من برنامج  ،WICوالعيادات المعتمدة من برنامج  WICمن خالل
تحديد موقعكم
قوموا بتحديث معلومات االتصال بكم لدى برنامج WIC
واحصلوا على تنبيهات بالمواعيد على هواتفكم
السلطة :الشؤون العامة 368
ً
تمييزا ضد أي شخص أو مجموعة على أساس العرق ،أو الديانة ،أو السن ،أو األصل القومي ،أو اللون،
ال تمارس إدارة ميشيغان للصحة والخدمات اإلنسانية ()MDHHS
أو الطول ،أو الوزن ،أو الحالة االجتماعية ،أو المعلومات الجينية ،أو نوع الجنس ،أو التوجّ ه الجنساني ،أو الهوية أو التعبير الجنسانيين ،أو المعتقدات السياسية ،أو اإلعاقة.
ُتعد هذه المؤسسة موفرً ا لتكافؤ الفرص.
( DCH-0237-2ARروجع في  )10/18النسخة السابقة باطلة.

تحديثات على دليل األغذية

قشرة بيضاء أو بنية اللون
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تحديثات على دليل األغذية
ابحث عن ملصق الحقائق الغذائية الجديد

قد ترى ملصقي حقائق غذائية مختلفين .يحتوي ملصق الحقائق الغذائية الجديد على السعرات
الحرارية بطباعة بارزة كبيرة.

Nutrition Facts

8 servings per container
)Serving size 8 fl oz (240mL

تحديثات على دليل األغذية

الغذائية
ملصق الحقائق الغذائية
ملصق الحقائق الغذائية
الجديد

110

% Daily Value

Amount per serving

Calories

0%
1%
10%

Total Fat 0g
Sodium 30 mg
Total Carbohydrate 28g
Dietary Fiber 0g
Total Sugars 28g
Includes 0g Added Sugars
Protein 0g

6%
80%

Potassium 260 mg
Vitamin C 72mg

0%

Not a significan source of saturated fat, trans fat,
cholesterol, dietary fiber, vitamin D, calcium and Iron.
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient
in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000
calories a day is used for general nutrition advice.

العصائر

نصائح الختيار العصائر طب ًقا لبرنامج النساء
والرضع واألطفال ()WIC
• هل هو أحد عصائر الخضراوات أو الفاكهة المدرجة في
دليل األغذية؟ ال زالت جميع العصائر المدرجة في دليل
األغذية مسموح بها.
• بالنسبة إلى السيدات ،هل العبوة بحجم  48أونصة أو 11.5
• بالنسبة إلى األطفال ،هل العبوة بحجم  64أونصة؟
• هل هو عصير بنسبة  %100دون أي إضافات؟
•هل يحتوي على قدر كاف من فيتامين ج؟ تختلف نسبة فيتامين ج

وف ًقا للملصق.
• ما القدر الكافي من فيتامين ج؟
 %120-من القيمة اليومية ( )DVللملصق السابق الذي ال

يزال مستخدمًا
 %80 -من القيمة اليومية ( )DVللملصق الجديد

الزبادي
مسموح
• اللبن الخالي من الدهون أو قليل
الدهون "فقط"
• اللبن السادة أو بأي نكهة
• الفاكهة في األسفل
• كل العالمات التجارية المصوّ رة على
دليل األغذية ()repeated below

