
ي برنامج
�ف

Michigan WIC 

أهاًل وسهاًل بك



Üبرنامج WIC هو برنامج تغذية يفيد النساء والرّضع واألأطفال خالل فترة مهمة من النمو والتطّور 
في حياتهم. 

Üيقّدم برنامج WIC مواداً غذائية مغّذية، والتثقيف في شؤون التغذية، والدعم في شؤون الرضاعة الطبيعية، 
واألإحاألت إلى برامج أخرى متواجدة في المجتمع المحلي ألأجل تحسين ودعم صحة العمالء وعافيتهم.

Üيتلّقى النساء الدعم والتثقيف ألأجل الحصول على حمل صحي وانطالقة جيدة عند بدء الرضاعة 
الطبيعية.

م األآباء واألأمهات والقائمون بتقديم العناية أصول إرضاع أطفالهم الرضع وتغذية أطفالهم  Üيتعّل
الصغار واألعتناء بهم ورعايتهم. 

ي يمكنك أن تـتوّقعينها من برنامج WIC؟
ما هي األأشياء ال�ت

 التثقيف في شؤون التغذية
يقّدم برنامج WIC الدعم والتوجيه ألأجل مساعدتك على إطعام أسرتك وتغذيتهم ورعايتهم بطريقة صحّية. 

سيعمل معك موظفو شؤون التغذية واختصاصيو التغذية المسّجلون ألأجل تلبية احتياجات أسرتك. كما 
 .www.wichealth.org لكتروني التالي نترنت على الرابط األإ نقّدم لك التثقيف في شؤون التغذية عبر األإ

 التثقيف والدعم في شؤون الرضاعة الطبيعية
رضاع،  يقّدم لك كّل من األأمهات الُمرشدات في شؤون الرضاعة الطبيعية، واألختصاصّيات في شؤون األإ

والفصول التثقيفية، ومجموعات األأمهات تثقيفاً في شؤون الرضاعة الطبيعية والدعم. ويمكن أن يساعدك 
برنامج WIC أيضاً في استخدام مضخة الثدي والعودة إلى العمل.

حاالت  االإ
بوسع برنامج WIC أن يؤّمن لك ُسبل األتصال ببرامج الرعاية الصحية والتطعيم وأي برامج أخرى متواجدة في 

مجتمعك المحلي.

WIC مواد غذائية من برنامج 
يقّدم برنامج WIC األأغذية الصحية التي تحتاجين أنت وأسرتك لها.

 المساواة في المعاملة
عاقة أو  يعاملك برنامج WIC باحترام بغض النظر عن العرق أو اللون أو العمر أو األأصل القومي أو األإ

الجنس.

الترجمة  خدمات 
بوسع برنامج WIC أن يقدم لك خدمات الترجمة في حالة احتياجك لها.

ما هو برنامج WIC؟
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نامج WIC؟ َمْن يكون مؤهالً ل�ب
Ü النساء الحوامل، واللواتي كّن حوامل مؤخراً، والُمرضعات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية. إذا 

كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فيمكنك البقاء في برنامج WIC لمدة عام واحد بعد أن تلدين طفلك. 
وإذا كنت أل ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فال يزال يمكنك البقاء في برنامج WIC لمدة ستة أشهر.

Ü األأطفال الرّضع من الوألدة حتى بلوغ عامهم األأول من العمر.

Ü األأطفال من عامهم األأول حتى بلوغهم عيد ميالدهم الخامس.

رشادية المعنّية بالدخل.  Ü يجب أن يعيش العمالء في وألية ميشيغان ويستْوفون القواعد األإ

ي الموعد المحدد لك مع برنامج WIC؟ 
ي يتّم تناولها �ف

ما األأمور ال�ت
سيتطّلب منك أن يكون بحوزتك األأشياء التالية الخاصة بك و/أو بطفلك:

Ü إثبات الهوية الشخصية

Ü إثبات عنوان السكن

Ü إثبات الدخل )بطاقة الـ Medicaid )َمديكيد(، إيصال دفع الراتب، نموذج W-2 الضريبي(

نامج. ن لل�ب وبناًء عىل ذلك، سيتحقق برنامج WIC ما إذا كنت مؤهلة أو كان طفلك مؤهالً أو كنتما مؤهل�ي
: إذا كنت مؤهلة، سيتّم القيام بالتايلي

Ü قياس الوزن والطول وأخذ عّينة لقياس الهيموغلوبين في الدم.

Ü ستتحدثين مع موظفي البرنامج لشؤون التغذية حول تناول الغذاء الصحي لك وألأفراد أسرتك.

Ü سيتم إعطائك بطاقة EBT )تحويل األستحقاقات إلكترونياً( لشراء المواد الغذائية المعتمدة من برنامج 
.WIC

نترنت كل ثالثة أشهر لالستمرار في الحصول  Ü تحديد موعد شخصي، وجهاً لوجه، أو إكمال الموعد عبر األإ
على المواد الغذائية المعتمدة من برنامج WIC والتثقيف في شؤون التغذية. 
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ي برنامج WIC عن التغذية؟ 
ي ستتعّلمينها �ف

ما األأشياء ال�ت

 النساء

 Ü كيف تأكلين غذاًء صحياً خالل فترة حملك وبعده.
Ü كيف ترضعين رضاعة طبيعية ولما هو أمر بالغ األأهمية.

 األأطفال الرّضع

 Ü كيف ترضعين طفلك الرضيع وتحافظين على صحته وعافيته. 
Ü كيف تحمين أسنان طفلك الرضيع.

 األأطفال الصغار

 Ü كيف تطعمين طفلك.
Ü  كيف تعّلمين طفلك عن األأكل الصحي والنشاط البدني.

 التدخين والكحول والمخدرات
يمكن للناس أن تغالبهم أنفسهم ويكونوا عرضة لتعاطي المواد المخّدرة أو إساءة استخدامها 

ألأغراض أخرى. إن تدخين التبغ وشرب الكحول وتعاطي المخدرات بوسعه أن يؤثّر على جنينك أو 
مولودك وعلى كل فرد من أفراد أسرتك. 

 أثناء فترة حملك
إن تدخين التبغ أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات والعقاقير التي يتّم الحصول عليها من الشوارع 

أثناء حملك بوسعها أن تؤذيك وتؤذي جنينك. كما أن تناول األأدوية الموصوفة لك واألأدوية التي أل 
يتطلب شراؤها إلى وصفة طبية بشكل غير صحيح بوسعها أن تؤذي جنينك أيضاً. وهذا يشمل األأدوية 
التي يصفها لك طبيبك قبل أن أصبحت حامالً واألأدوية التي أل تتطلب إلى وصفة طبية مثل األأسبرين 

وأدوية نزلة البرد والُسعال. لذلك، عليك أن تستشيري طبيبك قبل تناول أي دواء تفّكرين في تناوله. 
يمكن أن تدوم بعض هذه المشاكل مدى حياتك وحياة طفلك.

 بعد وألدة مولودك
قالع كلياً عن تناول المخدرات بعد أن تلدين طفلك. يعتمد طفلك  احرصي على األستمرار في األإ

الرضيع عليك في الحب والرعاية. إن تدخين التبغ أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات والعقاقير 
التي يتم الحصول عليها من الشوارع، أو عدم تناول الدواء الموصوف لك على النحو المطلوب أو 

تناوله بنّية الشعور بمشاعر معّينة بوسعه أن يؤثر على مهاراتك في تربية مولودك.

 هل تحتاجين إلى مساعدة؟
تحّدثي مع أحد العاملين في مكتب برنامج WIC، أو مع أي طبيب أو مقّدم رعاية صحية، أو 

قالع عن التدخين أو شرب الكحول  أخصائي عامل في الخدمات األجتماعية إذا كنت تحتاجين إلى األإ
أو تعاطي المخدرات. فانهم يعرفون إلى أين عليك الذهاب للحصول على المساعدة. 
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الرضاعة الطبيعية - هي الغذاء الكامل 

لماذا الرضاعة الطبيعية؟ تساعد الرضاعة الطبيعية طفلك الرضيع عىل النمو بصحة جيدة وسعادة! إن 
ي األأشهر الستة 

حليبك الطبيعي مصنوع خصيصاً لطفلك الرضيع. هذا هو كل ما يحتاج إليه طفلك �ن
د  ي حمايته من التهابات األأذن ونزألت ال�ب

ي احتياجات رضيعك أثناء نمّوه. ويفيد �ن ّ ّ حليبك ليل�ب األأويل. ويتغ�ي
والحساسيات. كما يمكن أن يقّلل أيضاً نسبة احتمال إصابته بأمراض الرسطان والسكري ومتالزمة موت 

 .)SIDS( الرضيع المفاجئ

ي جسمك: 
تدّر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية أيضاً عىل األأمهات الُمرضعات! فإنها تفرز هرمونات �ن

خاء واأللتحام مع رضيعك. Ü تساعدك عىل األس�ت
. ي من المخاض برسعة أك�ث

Ü وتساعدك عىل التعا�ن
ي 

Ü  وتقّلل من مخاطر تعرّضك ألأنواع معّينة من أمراض الرسطان، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب �ن
ي حياتك.

وقت ألحق �ن
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ي قد أحصل عليها بفضل بطاقة
 ما هي المواد الغذائية ال�ت

Michigan WIC EBT Card؟ 

الحليب واألأجبان والبيض

باستا )معكرونة( من حبوب قمح كاملة

ي وحبوب الفاصوليا
 زبدة الفول السودا�ن

 أو البازألء المجففة والمعّلبة 

السمك

العص�ي

وبات  المرسث
المصنوعة من 
حبوب الصويا يال"( فطار )"س�ي حبوب األإ

ن )يوَغرت( الل�ب

 مواد غذائية لالأطفال الرّضع: 
وات ولحوم وحبوب  فواكه وخ�ن

يال"( فطار )"س�ي األإ وات طازجة فواكه وخ�ن

أرغفة “التورتيا” الطريّة 
المصنوعة من الذرة وحبوب 

القمح الكاملة

غر” أو “الهوت دوغ” المصنوع  ن “الهام�ب ن أو خ�ب الخ�ب
من حبوب قمح كاملة و/أو حبوب كاملة، وأرز أسمر، 

والشوفان المجروش

وات الفواكه والخ�ن
المجّمدة والمعّلبة
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ماذا يتوّقع برنامج WIC منك: 

األحتفاظ بالمواعيد المحجوزة لك
ن إيل تغي�ي الموعد المحدد لك.  يُرجى األتصال بعيادة برنامج WIC التابعة لها إذا كنت تحتاج�ي

المعاملة بلطف وأدب
ام ولطف وأدب.  معاملة موظفي برنامج WIC باح�ت

اهة ف ال�ف
ن أن المعلومات المقّدمة 

ّ الحرص دائماً عىل إعطاء معلومات صحيحة ودقيقة إيل موظفي برنامج WIC. إذا تب�ي
ي لم 

ن عليك سداد النقود لقاء المواد الغذائية ال�ت
ّ نامج، أو يتع�ي غ�ب صحيحة، فيجوز أن يتّم إخراجك من ال�ب

ن اتهامات قانونية.  يكن ينبغي رصفها لك أو قد تواجه�ي

ي وألية 
ي لالستحقاقات من برنامج WIC �ف

و�ف لك�ت استخدام Michigan WIC EBT Card )بطاقة التحويل األإ
ميشيغان( بشكل صحيح

 .WIC التسّوق من المتاجر المعتمدة من برنامج Ü
 .)WIC Shopping List ( WIC شراء المواد الغذائية الُمدرجة في قائمة التسّوق الخاصة بك من برنامج Ü

 .WIC بين التواريخ الُمدرجة في قائمة التسّوق الخاصة بك من برنامج WIC EBT استخدام بطاقة Ü
Ü عدم إرجاع المواد الغذائية المعتمدة من برنامج WIC لقاء نقود أو تقييد على الحساب، أو بيع بطاقة 

 .WIC أو بيع المواد الغذائية المعتمدة من برنامج WIC EBT
 Ü األحتفاظ ببطاقة WIC EBT الخاصة بك في مكان آمن. إذا فقدت بطاقة WIC EBT الخاصة بك 

 أو ُسرقت، فعليك األتصال بقسم خدمة العمالء على الرقم 888-678-8914 . 

وات والحليب  1. يحصلون عىل الفواكه والُخ�ف
ومواد غذائية صحّية أخرى.

   2. يكون نمّوهم وتطّورهم أفضل.
3. مستعّدون جيداً لدخول المدرسة. 

ي تناول الطعام.
   4. ينّمون عادات صحّية �ف

5. يُتاح لهم مزيداً من الروابط للرعاية الصحية            
والخدمات المفيدة األأخرى.

األأطفال الذين يبقون 
ي برنامج WIC ح�ت سن 

�ف
الخامسة:
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كتابة االسم توقيع االسم
بحروف كبرية 

وواضحة

Michigan WIC EBT ي استخدام بطاقة
كيف يمكن�ف

ي متجر البقالة؟ 
الخاصة بـي �ف
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ن ببطاقة  استخدمي قائمة التسّوق الخاصة بك من برنامج WIC مع دليل المواد الغذائية عندما تتسوق�ي

ي الصفحة 
WIC EBT الخاصة بك. اّطلعي عىل القسم "ما هو رصيدي الحايلي من المواد الغذائية؟" �ن

رقم 11 للحصول عىل مزيد من المعلومات.

ائها. انتبهي جداً عىل الماركات  ي �ث
ن �ن ي ترغب�ي

حّددي المواد الغذائية المتاحة لك من برنامج WIC ال�ت

اؤها. التجارية والمنتجات واألأحجام المعتمد �ث

ي عن خط صندوق الدفع الذي يمكنك فيه الدفع ببطاقة 
ي بعض المتاجر أن تبح�ث

قد يتطّلب منك �ن

.WIC EBT

قد يكون مفيداً لك أن تفصىلي المواد الغذائية المعتمدة من برنامج WIC عن بقية البقالة األأخرى عند 

اب إيل صندوق الدفع. األق�ت

ن بطاقة WIC EBT الخاصة بك. ي عامل الصندوق بأنك ستستخدم�ي أخ�ب

ي جهاز الدفع.
ن بنفسك أو يقوم عامل الصندوق بتمرير بطاقتك �ن ستقوم�ي

أدخىلي رقم التعريف الشخيصي الخاص بك المكّون من 4 أرقام.

كات المصّنعة أو متجر البقالة. أعطي عامل الصندوق أي كوبونات خصم صادرة من الرسث

ائها باألستحقاقات  ي لكل مادة غذائية ليتأكد من أنه متاحاً �ث
و�ن لك�ت سيمسح عامل الصندوق الكود األإ

الم�وفة لك. 

وات أك�ث من مبلغ القيمة النقدية لالستحقاقات الم�وفة  اء الفواكه والُخ�ن إذا كان مجموع مبلغ �ث

لك، فيمكنك أن تدفعي الفرق بطريقة دفع أخرى مثل النقود أو بطاقة األئتمان أو بطاقة الخصم 

.SNAP المبا�ث أو بطاقة

يصال عند  سيعطيك عامل الصندوق إيصال WIC EBT. أحريصي أن يكون بحوزتك كل من بطاقتك واألإ

مغادرة المتجر.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 WIC تذّكري دائماً، أن المواد الغذائية والحليب االصطناعي )"فورميوال"(   المعتمدين من برنامج
ال يمكن أبداً إرجاعها إىل المتجر لقاء نقود أو استبدالها بمنتجات أخرى.
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ي
ماذا يحدث إذا انتقلت من سك�ف

 WIC ي برنامج
سنة واحدة �ف

يُرجى األتصال بطاقم موظفي عيادة برنامج WIC التابعة لها إذا كنت تنوين األنتقال أو تغي�ي عنوانك. لتجدين 
نامج  يل تطبيق WIC CONNECT APP )تطبيق األتصال ب�ب ن عنوان عيادة برنامج WIC األأقرب إليك، يُرجى ت�ن

ي Michigan.gov/WIC أو األتصال هاتفياً بالرقم 211.
و�ن لك�ت WIC( ، أو زيارة الموقع األإ

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

الخطوة األولى
موعد المصادقة على األهلية

WIC عيادة برنامج �
يحدث ��  •

تحديد ا��هلية   •

زيارة المخت��  •
ا�جتماع مع موظفي شؤون التغذية أو اختصا�� تغذية مسّجل  •

إصدار ث�ثة أشهر من ا�ستحقاقات  •
الخطوة الثانية

التثقيف في شؤون التغذية

WIC عيادة برنامج �
يحدث ��  •

نت  ن�¤     أو ع�� ا�¥
إصدار ث�ثة أشهر من ا�ستحقاقات  •

الخطوة الثالثة
تقييم الطفل الرضيع أو الطفل الصغير

WIC عيادة برنامج �
يحدث ��  •

زيارة المخت��  •
ا�جتماع مع موظفي شؤون التغذية أو اختصا�� تغذية مسّجل  •

إصدار ث�ثة أشهر من ا�ستحقاقات  •

الخطوة الرابعة
التثقيف في شؤون التغذية

WIC عيادة برنامج �
يحدث ��  •

نت ن�¤     أو ع�� ا�¥
إصدار ث�ثة أشهر من ا�ستحقاقات  •

ى العميالت
ّ

تتلق
إرشادات في شؤون التغذية 

أربـع
مرات في السنة الواحدة

ي برنامج WIC كل عام، 
ن لتجديد تصديق أهليتك �ن ستحتاج�ي

حسب ما يرسي عليه األأمر.
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ّ األتصال بقسم خدمة العمالء؟ م�ت يجب عيلي
 )TTY 711( قة الكاتبة رقم الهاتف: 8914-678-888،  الم�ب

Ü عليك األتصال إذا فقدت بطاقتك أو ُسرقت. يجب عليك األتصال دائماً بأسرع ما يمكن بمجرد أن 
تالحظي اختفاء بطاقتك. 

Ü اتصلي إذا أصبحت بطاقتك تالفة أو أل تعمل. 
Ü اتصلي إذا قام أحد باستخدام بطاقتك بدون الحصول على إذن منك.

Ü اتصلي إذا نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بك أو كنت ترغبين في تغييره. 
Ü اتصلي إذا كان لديك أسئلة أو تحتاجين إلى مساعدة بشأن بطاقتك. 

؟ ي الحايلي
ما هو رصيدي الغذا�أ

ي من برنامج WIC بواسطة:
يمكنك أن تجدي رصيدك الغذا�أ

. )WIC تطبيق األتصال ببرنامج( WIC CONNECT APP استخدام Ü
Ü األطالع على آخر إيصال حصلت عليه من متجر.

Ü األستعالم عن الرصيد من عامل الصندوق عند الشراء.
.www.ebtEDGE.com زيارة Ü

Ü األتصال بقسم خدمة العمالء على الرقم 888-678-8914.

ّ أن أفعله لو نسيت رقم التعريف الشخيصي )PIN(؟  ما الذي عيلي
إذا نسيت رقم التعريف الشخيصي )PIN( الخاص بك، عليك األتصال بقسم خدمة العمالء عىل الرقم      
ي www.ebtEDGE.com ألختيار رقم تعريف شخيصي جديد. 

و�ن لك�ت 8914-678-888  أو زيارة الموقع األإ
ينبغي عليك اختيار أربعة أرقام يسهل عليك أن تتذّكريها، ويصعب عىل األآخرين أن يحزروها.

ماذا لو أدخلت رقم تعريف شخيصي غ�ي صحيح؟ 
دخال الرقم الصحيح. وإذا لم يتّم  إذا أدخلت رقم تعريف شخيصي غ�ي صحيح، فلديك ثالث فرص أخرى ألإ

ي المحاولة الرابعة، فسيتم إقفال بطاقتك. يمكنك إعادة إختيار 
إدخال رقم التعريف الشخيصي الصحيح �ن

ي اليوم التايلي عند الساعة 12:01 صباحاً 
رقم تعريف شخيصي خاص بك أو سيتّم إلغاء قفل البطاقة تلقائياً �ن

ق الوأليات المتحدة.  بتوقيت �ث

ما العمل إذا لم يكن لدى المتجر أّي من األأغذية المعتمدة من 
برنامج WIC؟ 

ي وقت ألحق )Rain Check( ألأي من المواد الغذائية 
أل يُسمح لمتاجر البقالة إعطاء كوبون لالستخدام �ن

ي معظم األأوقات من المواد 
ن إليه فارغة �ن المعتمدة من برنامج WIC. إذا كانت رفوف المتجر الذي تذهب�ي

الغذائية المدرجة عىل قائمة التسّوق المعتمدة من برنامج WIC الخاصة بك، فعليك أن تبحث هذا األأمر مع 
مدير المتجر. وإذا كان أل يزال لديك مخاوف، فعليك األتصال بعيادة برنامج WIC المحلية التابعة لها.
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ي الحاألت التالية: 
يُرجى األتصال بعيادة برنامج WIC التابعة لها �ف

Ü إذا كان لديك أسئلة حول التغذية أو الرضاعة الطبيعية. 
Ü إذا وجدت نفسك بأنك لم تتمّكني من حضور الموعد القادم المحدد لك.

Ü إذا طرأ أي تغيير على  اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك. 
Ü إذا كان لديك أسئلة حول بطاقة WIC EBT الخاصة بك.

 :WIC للعثور عيل إحدى عيادات برنامج
، أو زيارة  ي

يل تطبيق WIC Connect app المّجا�ن ن للعثور عىل أقرب عيادة لـ MICHIGAN WIC لك، قومي بت�ن
ي Michigan.gov/WIC أو األتصال هاتفياً بالرقم 211.

و�ن لك�ت الموقع األإ

 :WIC ي برنامج
أسئلة حول الغش واألحتيال �ف

نرجو منك أن تخبرينا إذا كنت تظنين أن شخصاً ما يرتكب ضروب األحتيال والغش أو يسئ استخدام 
برنامج Michigan WIC باألتصال هاتفياً بـ CALL-WIC-800 )5942-225-800( أو إرسال بريد إلكتروني إلى 

.wicfraudinvestigations@michigan.gov

 U.S. Department of Agriculture:( وفقاً لقانون الحقوق المدنية الفيدرايلي ولوائح األأنظمة والسياسات المعنّية بالحقوق المدنية الخاصة بوزارة الزراعة األأمريكية
ن ضد  ي إدارتها التمي�ي

ي تقوم �ن
ي برامج USDA أو ال�ت

USDA(، يُحّظر عىل وزارة الزراعة األأمريكية )USDA( وعىل وكاألتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة �ن
ي أي برامج أو نشاط 

عاقة أو العمر أو األنتقام أو الثأر لنشاط سابق بشأن الحقوق المدنية �ن ي أو الجنس أو األإ
األآخرين عىل أساس العرق أو اللون أو المنشأ الوط�ن

تتويل USDA إدارته أو تمويله.

ة، وتسجيل  يل، وطباعة النص بحروف كب�ي امج )كال�ب عاقة الذين يتطّلبون وسائل بديلة من التواصل للحصول عىل معلومات حول ال�ب ينبغي عىل األأشخاص ذوي األإ
( أينما قاموا بتقديم طلباتهم  ، ولغة األإشارة األأمريكية، وما إيل ذلك( األتصال بالوكالة المعنّية )عىل مستوى الوألية أو المستوى المحىلي ي

يط صو�ت المعلومات عىل �ث
ي النطق األتصال بـ USDA ع�ب خدمة المرّحل الفيدرايلي 

للحصول عىل األستحقاقات. ويجوز لالأفراد الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع الشديد أو من إعاقات �ن
ية. ن نجل�ي ي لغات أخرى غ�ي اللغة األإ

امج متاحة �ن )Federal Relay Service( عىل رقم الهاتف 8339-877-800. إضافة إيل ذلك، قد تكون المعلومات حول ال�ب

ن ضد أحد، ينبغي تعبئة USDA Program Discrimination Complaint Form )نموذج شكوى ضد أحد برامج  يداع شكوى ضد أي برنامج بشأن التمي�ي ألإ
ي أي مكتب من 

:  How to File a Complaint، و�ن ي التايلي
و�ن لك�ت ن ضد أحد(، )رقم النموذج AD-3027( الذي يمكن إيجاده عىل الرابط األإ USDA بشأن التمي�ي

ي األستمارة. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، يجب األتصال برقم 
مكاتب USDA، أو كتابة رسالة وإرسالها إيل USDA يُذكر فيها كافة المعلومات المطلوبة �ن

الهاتف 9992-632 )866( .  يجب إرسال النموذج بعد تعبئته بشكل كامل أو إرسال رسالة إيل USDA بإحدى الطرق التالية:

U.S. Department of Agriculture : يد بإرسالها إيل العنوان التايلي )1( ع�ب ال�ب
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410
)877( 690-7442 : )2( ع�ب جهاز الفاكس عىل رقم الهاتف التايلي

program.intake@usda.gov : ي
و�ن لك�ت يد األإ )3( ع�ب ال�ب

ي تقدمها.
ي األأعمال ال�ت

نمة بتكافؤ الفرص �ن هذه المؤسسة مل�ت

DCH-1200 2/22 Arabic

 :WIC EBT Card  قسم خدمات العمالء بشأن
 )TTY 711( قة الكاتبة رقم الهاتف: 8914-678-888،  الم�ب

إن مالحظاتك مهمة بالنسبة لنا. نرجو منك االتصال بنا بشأن أي تعليقات أو استفسارات قد 
تكون لديك.


