وفقاً لقانون الحقوق المدنية الفيدرال أ
المعنية بالحقوق المدنية الخاصة بوزارة الزراعة
والنظمة والسياسات
ّ
ي
آ
أ
ز
التمي� ضد الخرين عىل
المريكية ( ،)U.S. Department of Agriculture: USDAيُحظّر عىل هذه المؤسسة
ي
ف
ن
العاقة أو
والتوجه
الوط� أو الجنس (بما ي� ذلك الهوية الجنسانية
أساس العرق أو اللون أو المنشأ
الجنس) أو إ
ّ
ي
ي
العمر أو االنتقام أو الثأر لنشاط سابق بشأن الحقوق المدنية.
أ
ف
ال ي ز
العاقة
نجل�ية .ينبغي عىل الشخاص ذوي إ
ال�نامج متاحة ي� لغات أخرى يغ� اللغة إ
قد تكون المعلومات حول ب
ال�يل ،طباعة
ال�نامج (عىل سبيل المثال ب
الذين يتطلّبون وسائل بديلة من التواصل للحصول عىل معلومات حول ب
صو� ،لغة الشارة أ
ت
المريكية) االتصال بالوكالة الوالئية أو
إ
النص بحروف ي
كب�ة ،تسجيل المعلومات عىل ش�يط ي
أ
المحلية المسؤولة ت
ال� ّ
ال�نامج أو االتصال هاتفياً بـ  TARGET Centerلوزارة الزراعة المريكية ()USDA
تتول إدارة ب
ي
المرحل الفيدر يال عىل
عىل الرقم ( (202) 720-2600صوت ب
وم�قة كاتبة  )TTY -أو االتصال بـ  USDAبع� خدمة ّ
الرقم .(800) 877-8339
لتقديم شكوى ي ز
المشتك استكمال تعبئة نموذج  ،AD-3027نموذج شكوى وقوع
تمي�ية ضد برنامج ما ،ينبغي عىل
ي
أ
يز
تمي� ف ي� أحد برامج وزارة الزراعة المريكية ( )USDA Program Discrimination Complaint Formالذي يمكن
ن
ت
ت
التال https://www.usda.gov/sites/default/files/docu� :
الن�نت عىل الرابط إ
الحصول عليه بع� إ
اللك� ي
و� ي
 ،ments/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdfأو من أي مكتب من

مكاتب  ،USDAأو االتصال هاتفياً بالرقم  ،(866) 632-9992أو إرسال رسالة كتابية إىل  .USDAيجب أن تحتوي الرسالة
عىل اسم وعنوان ورقم هاتف المشتك ووصفاً كتابياً للإجراء ي ز
التمي�ي المزعوم بتفاصيل كافية إلعالم مساعد الوزير
ي
لشؤون الحقوق المدنية ( )Assistant Secretary for Civil Rights - ASCRعن طبيعة وتاريخ وقوع المخالفة المزعومة
للحقوق المدنية .يجب إرسال نموذج  AD-3027بعد تعبئته بشكل كامل أو الرسالة إىل  USDAبإحدى الطرق التالية:
 .1بريدياً:
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
 .2بع� جهاز الفاكس:
 (877) 690-7442أو (202) 690-7442
ال�يد إ ت ن
و�:
 .3بع� ب
اللك� ي
program.intake@usda.gov
ف أ
ت
تز
ال� تقدمها.
هذه المؤسسة مل�مة بتكافؤ الفرص ي� العمال ي

النسانية لوالية ميشيغان) أي شخص أو مجموعة من المشاركة ف ي� برامجها أو حرمانه(ـا) من
لن تستبعد ( Michigan Department of Health and Human Servicesإدارة الصحة والخدمات إ
ن
يز
التعاب� الجنسانية
الوط� ،أو اللون ،أو الطول ،أو الوزن ،أو الحالة الزوجية ،أو الهوية الجنسانية أو
التمي� ضده(ـا) بسبب العرق ،أو الجنس ،أو الديانة ،أو العمر ،أو المنشأ
االستحقاقات أو
ي
ي
العاقة أو المعلومات الجينية ت
ال� ال يكون لها عالقة بأهلية الشخص لالستحقاقات.
أو
الحزبية،
ات
ر
االعتبا
أو
الجنس
التوجه
إ
أو ّ
ي
ي
Authority: P.A. 368 of 1978 • DCH-0237-AR • Rev. 6/22

المتاحة من برنامج  WICفي ميشيغان
دليل المواد الغذائية ُ

ً
ابتداء من  1مايو 2022
ساري المفعول
6/9/2022 9:19:17 AM
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التثقيف الغذايئ عرب اإلنرتنت

ئ
الغذا� الرسيع!
التثقيف
ي
تكملي التثقيف الغذائي في أي وقت وفي أي مكان من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الخاص بك!
يمكنك أن ّ

كيف تبدئني بذلك
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اذهبي إلى الموقع إاللكتروني .wichealth.org
قومي بإنشاء حساب باستخدام رقم معرف أ
السرة ( )Family IDالخاص
ّ
بك ،ثم إعداد لمحة شخصية (بروفايل) عنك.
اختاري درس اً من إحدى الفئات.
اقرئي الدرس بكامله.
املئي استطالع آ
الراء.
احتفظي بمعلومات تسجيل الدخول ورقم التعريف الشخصي ()PIN
الخاص ين بك لكي تتمكّ ني من الدخول إلى الموقع في المرة القادمة.
ّ

هل تواجهين أية م شاكل ف ي م وقع wichealth؟

حاولي النقر فوق عالمة التبويب "مساعدة ( ")Helpالزرقاء اللون في أعلى يسار أي صفحة إلرسال
رسالة حول أي سؤال قد يكون لديك .سيتم الجابة على جميع أ
السئلة في غضون  24ساعة.
ّ إ

رسيع وسهل ومريح!

تس� لك أن تتط ّلعي عىل صفحات المطبخ الصحي
هل ن ّ
إ ت ن
و� ()Health eKitchen؟
اللك� ي

الشهي ة جداً وحتى
يمكنك أن تبحثي عبر مئات وصفات الطعام
ّ
المكونات المتوفرة لديك .كما
البحث عن وصفة طعام تستخدم
ّ
يمكن لهذه أ
الداة ال رائعة أن تس ّه ل عليك تخطيط الوجبات بشكل
أكثر! أحرصي على تص ّف ح هذه الصفحات عند الدخول إلى موقع
.wichealth.org

التثقيف الغذايئ عرب اإلنرتنت
6/9/2022 9:19:19 AM
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ُ
الفواكه والخضار

والخضار.
تبين قائمة
التسوق من برنامج  WICالخاصة بك ) (WIC Shopping Listالمبلغ الذي يمكنك أن تصرفيه على شراء الفواكه ُ
ّ
• ّ
والخضار أكثر من مبلغ االستحقاق (المخصص) المصروف لك ،فيمكنك أن تدفعي الفرق من مالك الخاص.
• وإذا كان مجموع مبلغ شراء الفواكه ُ

ُ
الفواكه والخضار الطازجة

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•
•

الفواكه والخُ ضار العضوية ()Organic
الخضار الطازجة شرط أال ّ يكون مضافاً أي
متنوعة من الفواكه أو ُ
أي مجموعة ّ
نوع من السكريات أو الدهون أو الزيوت إليها
بحد ذاتها ،أو المقطّعة ،أو المعبأة في أكياس أو
الفواكه ُ
والخضار الكاملة ّ
مسبقاً
المعبأة ّ
الكزبرة والبقدونس
اليقطين لفطائر اليقطين

ممنوع رشاء:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مسبقاً مع إضافة المواد الحافظة عليها (على سبيل المثال:
الفواكه ُ
والخضار المقطّعة أ ّ
شرائح التفاح مع ُحمض
السكوربيك)
الزهار الصالحة أ
العشاب ،أو التوابل ،أو أ
العشاب (غير الكزبرة والبقدونس) ،أو معاجين أ
أ
للكل
الخضار للحفالت
صواني و/أو أطباق من الفواكه أو ُ
الخضار من طاوالت ("بوفيه") السلطة
الفواكه أو ُ
المكسرات
الفواكه المخلوطة مع
ّ
ِسالل الفواكه
الخضار للزينة أو الزخرفة كالفلفل الحار أو عناقيد الثوم أو القرع أو اليقطين
الفواكه أو ُ
ألغراض النحت
تشكيالت و/أو أطباق السلطة مع الصلصة أو غيرها من المواد الغذائية المضافة
صلصة الطماطم مع الفلفل ()Salsa
العصير* أو السموثي ()Smoothies

ُ
ّ
الفواكه والخضار المجمدة
 3مسموح رشاء:

• الفواكه والخُ ضار العضوية (•)Organic
بحد ذاتها أو المقطّعة
الفواكه أو ُ
الخضار الكاملة ّ
أو المخلوطة
• حبوب الفاصولياء أو البازالء مثل فاصوليا عريضة
ليما ( )Lima Beansولوبيا العين السوداء (Black-
)eyed Peas
• أي ماركة من الماركات التجارية أو أي عبوة من أي
نوع أو حجم

ُ
الفواكه والخضار
6/9/2022 9:19:20 AM

•
•
•
•
•
•

ممنوع رشاء:

كل ما هو مضاف إليها السكر ،أو فتات الخبز أو الزبدة أو الصلصة أو الدهون أو
الزيوت أو ملح الطعام أو التوابل
ّكل ما هو مضاف إليها لحم أو أرز أو معكرونة (باستا)
المحضرة للقلي أو تايتر توتس ()Tater Tots
المجمدة
البطاطس
ّ
ّ
العصير*
الخضار
أمزجة السموثي ( )Smoothiesالتي تحتوي على مكونات ليست من الفواكه أو ُ
الشوربة (الحساء)

* اشتر العصير باستخدام االستحقاقات (المخصصات) أ
الخرى المصروفة لك من برنامج .WIC
ِ

2
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 3مسموح رشاء:
•
•
•
•
•
•
•
•

أ
الصناف العضوية ()Organic
المعلّبة في عبوات معدنية أو زجاجية أو بالستيكية أو
وبأي حجم
بأكياس (ّ )Pouch
حصص فردية أو عبوات متعددة
نسبة الصوديوم أ
(المالح) فيها عادية أو مخفّضة
متنوعة من الفواكه (بما فيها صلصة التفاح)
أي مجموعة ّ
المعلّبة بالعصير أو الماء بدون إضافة السكريات أو
الدهون أو الزيوت أو ملح الطعام
متنوعة من الخضار (بما فيها الطماطم) دون
أي مجموعة ّ
إضافة السكريات أو الدهون أو الزيوت إليها
معجون الطماطم (رب البندورة) أو هريس الطماطم أو
صلصة الطماطم
اللوبياء الخضراء والبازالء الخضراء

الفواكه والخُ ضار المع ّلبة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ممنوع رشاء:

الفواكه المعلّبة بالشراب المركّز
ّكل ما هو مضاف إليها لحم ،أرز أو معكرونة (باستا)
المحالّة بمحلّى اصطناعي
المقبالت ( )Relishesأو الكاتشب
مخلّل ُ
الخضار أو ّ
صلصة الكرانبري أو حشوة الفطيرة
صلصة الطماطم مع الفلفل ()Salsa
صلصة البيتزا أو المعكرونة
العصير* أو السموثي ()Smoothies
حبوب الفاصولياء* أو الفاصولياء المخبوزة

• أكياس عليها بطاقات تشير إلى أنها طعام للرضع أو أ
الطفال الصغار
ّ

اشتر العصير وحبوب الفاصوليا باستخدام االستحقاقات
* ِ
أ
(المخصصات) الخرى المصروفة لك من برنامج .WIC

ّ
المغذية
كافة أنواع الفواكه والخُ ضار مليئة بالمواد
والمفيدة لصحتك.

نصيحة
ّ
صحية

طالما ي ن
مجمدة أو
تأكل� الفواكه ُ
والخضار ،بغض النظر إذا كانت طازجة أو ّ
لك!
معلّبة ،فإنك تختارين الخيار
الصحي ِ
ّ
الفواكه والخُ ضار الطازجة :تناولينها "كما هي" كوجبات خفيفة أو وجبات
رئيسية ،مع قليل من
تحض�.
التحض� أو بدون أي
ي
ي

والمجمدة :من السهل حفظها وتخزينها ،ي ّ ز
الفواكه والخُ ضار المع ّلبة
وتتم�
ّ
ت
بف�ة صالحية طويلة.
ت
ال� يتم تجميدها عند ذروة
يتم قطف الفواكه ُ
حقيقة ممتعةّ :
والخضار ي
نضوجها ،بشكل يحفظ كل نكهاتها وموادها المغذّ ية ي ن
لح� قيامك بتناولها!

ُ
الفواكه والخضار
6/9/2022 9:19:24 AM

خذيها معك :خذي ي ن
بع� االعتبار الخيارات الطازجة أو أكواب الفواكه عندما
ين
تتناول� الطعام أثناء التنقّل!
3
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•
•
•
•
•
•
•
•
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الحبوب الكاملة
الرز أ
• أ
السمر السادة والجاف
Boil-in-(  والذي يُغلى بكيسه،)Instant(  وسريع التحضير،)Regular( • العادي
)bag

: مسموح رشاء3

 باوند1 =  أونصة16 و14 • كيس أو صندوق يتراوح وزنه بين
TEAR HERE.
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4
أ
)Organic( الصناف العضوية
المضاف إليه أ
العشاب أو التوابل أو حبوب الفاصوليا
ُ
المضاف إليه السكريات أو الدهون أو الزيوت أو ملح الطعام
ُ
أ
أ
الرز البيض
الرز أ
أ
المجمد
السمر
ّ
الرز البري أو أ
الرز المنكّه أو أ
أ
الرز المخلوط
ّ
أرز سائب أو بأحواض أو بأكياس للتحضير في أفران المايكرويف
) (لوندبيرغLundberg ماركات تجارية خاصة مثل

:ممنوع رشاء

 باوند2 =  أونصة32 و28 • كيس أو صندوق يتراوح وزنه بين

األرز األسمر
TEAR HERE.

هذه أ
." وال تندرج تحت خيار حبوب إالفطار "سيريال،النواع من دقيق الشوفان تندرج تحت خيار الحبوب الكاملة
Our premium whole grain oats are rolled thick and hearty for a great
texture in cereals, granola, cookies, bars and more. Made with care
to be certified gluten free, we produce them with dedicated gluten free
equipment and batch test using an ELISA Gluten Assay test to ensure a
quality product is delivered to you, our most valued customer.

Our Quick Rolled Oats are premium whole grain oats rolled extra thin
to make a creamy smooth hot cereal that cooks in minutes. Made with
care to be certified gluten free, we produce them with dedicated gluten
free equipment and batch test using an ELISA Gluten Assay test to ensure
a quality product is delivered to you, our most valued customer.

— Thick Cut Rolled Oats Hot Cereal —

Servings
1
2
4

Water
1 cup
1-3/4 cups
3-1/2 cups

Range Top Directions
Place ingredients in a saucepan. Bring to a
boil over high heat. Reduce heat; cook for
5 minutes, stirring occasionally.
For thicker cereal, use less water; for thinner
cereal, use more water. For creamier texture,
use milk.

Thick Cut Rolled Oats
1/2 cup
1 cup
2 cups

— Quick Rolled Oats Hot Cereal —

Salt (optional)
dash
1/8 tsp.
1/4 tsp.

Servings
1
2
4

Microwave Directions (single servings only)
Place ingredients in an oversized bowl
(cereal will expand during cooking, do
not leave unattended). Microwave 2-1/2
to 3 minutes (stir after each minute) until
cereal reaches desired consistency.
Stir briskly and serve.

1/2 tsp. salt
1 tsp. baking powder
1 tsp. baking soda
3 large eggs, beaten
3/4 cup canola oil
1 tsp. vanilla

Preheat oven to 350°F. Whisk together gluten free all purpose baking flour and
xanthan gum until well blended. Add rest of dry ingredients and mix well. Add beaten
eggs, oil and vanilla to dry ingredients and mix well. Spread batter into ungreased
9 x 13 pan and bake for 20-25 minutes, or until lightly browned. Middle may appear
soft but will become firmer while cooling. Let cool 20-30 minutes before cutting
into bars. Yield: 24 bars.
Alternate wheat recipe: Use 2 cups regular all purpose flour (or a blend of whole wheat
and all purpose flours), remove xanthan gum and increase salt to 1 tsp. (optional)

USE BY

F531

HodgsonMill.com

Quick Rolled Oats
1/2 cup
1 cup
2 cups

Salt (optional)
dash
1/8 tsp.
1/4 tsp.

Microwave Directions (single servings only)
Place ingredients in an oversized bowl
(cereal will expand during cooking, do
not leave unattended). Microwave 1-1/2
to 2 minutes (stir after each minute) until
cereal reaches desired consistency.
Stir briskly and serve.

— Gluten Free Fruity Granola —

2-1/2 cups Hodgson Mill Quick Rolled Oats
1/2 cup shredded coconut
1-1/2 tsp. cinnamon
1/2 tsp. ground ginger (optional)
1/4 tsp. ground nutmeg
1/8 tsp. salt

INGREDIENTS: Whole Grain Oats.
Hodgson Mill, Inc.,
1100 Stevens Ave.
Effingham, IL 62401
800.525.0177

Look for the entire line of Hodgson
Mill products in the Flour, Corn Meal,
Cereal, Pasta, Side Dish, Baking Mix
and Gluten Free sections of your
supermarket, or visit us online!

HodgsonMill.com
Certified by the
Whole Grains
Council to have
48 grams or
more per
serving.

Responsibly produced with
dedicated gluten free equipment.
Produced in a peanut free facility.

This package sold by weight, not by volume. Contents may have settled during shipping.

1/2 cup honey or maple syrup
1/4 cup coconut oil or butter, melted
1/3 cup raisins
1/3 cup dried cranberries
1/3 cup dried apricots, diced
1/2 cup chopped nuts (optional)

Preheat oven to 300°F. Grease a rimmed baking sheet, or line with parchment paper. In a
large bowl, combine oats, coconut, cinnamon, ginger, nutmeg and salt. Add honey and
coconut oil and mix well. Evenly spread oat mixture on the prepared baking sheet. Place
in preheated oven and bake for 15 minutes. Stir granola well. Return to oven and bake for
another 15 to 20 minutes, until golden brown. While mixture is still warm, stir in raisins,
dried cranberries and dried apricots. Cool. Store in airtight container. Yield: 4 cups.

0
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Find cooking tips, recipe ideas and more online!
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INGREDIENTS: Whole Grain Oats.
Hodgson Mill, Inc.,
1100 Stevens Ave.
Effingham, IL 62401
800.525.0177

Look for the entire line of Hodgson
Mill products in the Flour, Corn Meal,
Cereal, Pasta, Side Dish, Baking Mix
and Gluten Free sections of your
supermarket, or visit us online!

HodgsonMill.com
Certified by the
Whole Grains
Council to have
46 grams or
more per
serving.

USE BY

F530

Find cooking tips, recipe ideas and more online!

6

Water
1 cup
1-3/4 cups
3-1/2 cups

Range Top Directions
Place ingredients in a saucepan. Bring to a
boil over high heat. Reduce heat; cook for
1 minute, stirring occasionally.
For thicker cereal, use less water; for thinner
cereal, use more water. For creamier texture,
use milk.

— Gluten Free Good Bars —

2 cups Hodgson Mill Gluten Free All Purpose Baking Flour
1 tsp. Hodgson Mill Xanthan Gum
3/4 cup brown sugar, packed
3/4 cup sugar
1 cup Hodgson Mill Thick Cut Rolled Oats
1/2 cup chopped nuts (optional)
1/2 cup raisins (optional)

Hodgson Mill
شوفان قطع سميك ومهروس
71518 02185

Hodgson Mill
�التحض
شوفان مهروس رسيع
ي

0

Mom’s Best Cereals
شوفان عىل الطراز القديم

Mom’s Best Cereals
�التحض
شوفان رسيع
ي

HodgsonMill.com

Responsibly produced with
dedicated gluten free equipment.
Produced in a peanut free facility.

This package sold by weight, not by volume. Contents may have settled during shipping.

Our Customer Service Team is always happy to hear from you. Comments and questions welcome.
Hodgson Mill, Inc., 1100 Stevens Ave. Effingham, IL 62401 • 800.525.0177

Best Choice
شوفان عىل الطراز القديم

Best Choice
�التحض
شوفان رسيع
ي

Our Customer Service Team is always happy to hear from you. Comments and questions welcome.
Hodgson Mill, Inc., 1100 Stevens Ave. Effingham, IL 62401 • 800.525.0177

Serving Suggestion.

NET WT 16 oz. (454 g.)

Serving Suggestion.

ROLLED OATS

NET WT 16 oz. (454 g.)

ROLLED OATS

Thick cuT

Quick
WHOLE GRAIN

OLD FASHIONED

Certified
GLUTEN FREE
Good Source
Of Fiber

TEAR HERE.

Certified
GLUTEN FREE
Good Source
Of Fiber

TEAR HERE.

ممنوع شراء دقيق الشوفان العضوي

•

 باوند1 =  أونصة16 • عبوة وزنها

*يجب شراء هذه الماركات التجارية أ
والنواع فقط

دقيق الشوفان

الرز أ
 أ:يمكنك اختيار التالي من الحبوب الكاملة
، أرغفة التورتيا المصنوعة من حبوب القمح أو الذرة الكاملة، دقيق الشوفان،السمر
 الخبز أو خبز الهامبرغر أو الهوت دوغ المصنوع من حبوب قمح،الباستا (المعكرونة) المصنوعة من حبوب قمح كاملة أو حبوب كاملة
.كاملة أو حبوب كاملة
.. يمكنك شراء،WIC ) الخاصة بك من برنامجShopping List( التسوق
المدرج على قائمة
ُ ) من الحبوب الكاملة1 LB( لكل باوند واحد
ّ
) أو1( • حزمة باستا (معكرونة) واحدة
) أو1( )خبز أمريكي واحدLoaf( • رغيف
) أو1( • عبوة دقيق الشوفان واحدة
• حزمة خبز للهامبرغر أو الهوت دوغ
) أو1( ) واحدةBuns(
14 ) (يتراوح وزنه بين1( • كيس أو صندوق أرز واحد
) أونصة16و
) أو1( • حزمة أرغفة تور ّتيا واحدة

الحبوب الكاملة

الباستا (المعكرونة)
• عبوة وزنها  16أونصة =  1باوند

 3مسموح رشاء:

• أ
الصناف العضوية ()Organic
• الباستا المصنوعة من حبوب قمح كاملة أو حبوب كاملة فقط
الشكال أ
• الباستا المقولبة بأي شكل من أ
كالكواع أو البينيه ( )Penneأو
ْ
الروتيني ( )Rotiniأو المعكرونة أو الحلزونات

Whole Grain
(حبوب كاملة)
Whole Wheat
(قمح كامل)

Whole Wheat
(قمح كامل)

Whole Wheat
(قمح كامل)

Whole Grain
(حبوب كاملة)

Whole Wheat
(قمح كامل)

Whole Wheat
(قمح كامل)

6/9/2022 9:19:30 AM

المضاف إليه السكر أو الدهون أو الزيوت أو ملح الطعام
الباستا ُ
أ
الخضار
الباستا المصنوعة من الرز أو الكينوا أو الك ّتان أو الذرة أو ُ
المجمدة
المبردة أو
ّ
الباستا ّ
أ
الكياس القابلة للتحضير في أفران المايكرويف

Whole Grain
(حبوب كاملة)

Whole Wheat
(قمح كامل)

الحبوب الكاملة

•
•
•
•

ممنوع رشاء:

نصيحة
صح ّية

أنعمي عىل نفسك وأحبائك
خ�ات وفوائد الحبوب الكاملة.
يّ

الحبوب الكاملة مفيدة لقلبك وجهازك
الهضمي.
فإنها قادرة عىل مساعدتك ف ي� الحفاظ
عىل وزن صحي وصحة جيدة بشكل
عام.
احرص عىل أن يكون نصف مقدار
تي
ال� تتناولينها من حبوب كاملة.
الحبوب ي

Whole Wheat
(قمح كامل)

Whole Wheat
(قمح كامل)
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الخزب وخزب الهامربغر والهوت دوغ
• المصنوعة من حبوب القمح الكاملة أو الحبوب الكاملة فقط 		

• حزمة وزنها  16أونصة =  1باوند

Bunny

Bimbo

قمح كامل %100

قمح كامل %100

Meijer

خبز أبيض من حبوب كاملة

Pepperidge Farm
قمح ناعم كامل  %100شب�ائح
رقيقة جداً

Pepperidge Farm
ملتف عىل بعضه من قمح كامل
 %100مع القرفة والزبيب

Village Hearth
 قمح كامل %100

’Kordas
Hearth Oven Bakers
بز
خ� للهوت دوغ من قمح كامل %100

6/9/2022 9:19:52 AM

قمح كامل %100

Meijer

قمح كامل %100

6الحبوب الكاملة

Best Choice

الحبوب الكاملة

Lewis Bakeries

Pepperidge Farm
قمح كامل  %100مطحون
بطاحونة حجر

Aunt Millie’s

Sterns Kosher
قمح كامل %100

Healthy Life
بز
خ� للهوت دوغ
من قمح كامل %100

Aunt Millie’s

ملفوف على بعضه من
الحبوب الكاملة مع القرفة
بدون زبيب

’Kordas
Hearth Oven

Healthy Life

قمح كامل %100

Pepperidge Farm
قمح طري وبسعرات خفيفة

*

يجب شراء هذه الماركات التجارية أ
والنواع فقط

ملفوف على بعضه من
الحبوب الكاملة مع الزبيب
والقرفة

Kroger

قمح كامل %100

Sunbeam
قمح كامل %100

’Kordas
Hearth Oven Bakers
 قمح كامل %100

Aunt Millie’s

هلثي غ ُْدن َْس ،قمح كامل
%100

•

ممنوع شراء الخبز أو الكعك العضوي ()Organic

قمح كامل %100

قمح كامل %100

Pepperidge Farm
بز
خ� عىل الطريقة اليهودية
من حبوب الجاودار الكاملة
مع بذورها

Soft ‘N Good
قمح كامل %100

Healthy Life
بز
خ�
للهام�غر
ب
من قمح كامل %100

Our Family
 قمح كامل %100

Sara Lee
 قمح كامل %100

Brownberry
بز
خ� للهوت دوغ
من قمح كامل %100

Aunt Millie’s

هلثي غ ُْدنَس  -خبز أبيض من
حبوب كاملة)

Family Choice
قمح كامل %100

Nickles
على الطراز القروي،
قمح كامل %100

Roman Meal Sungrain
 قمح كامل %100

Brownberry
بز
خ�
للهام�غر
ب
من قمح كامل %100

6
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ْ
التورتيا
• حزمة وزنها  16أونصة =  1باوند • المصنوعة من الحبوب الكاملة أو الذرة فقط 		
*يجب شراء هذه الماركات التجارية أ
والنواع فقط

Frescados
 10أرغفة تورتيا
من حبوب كاملة

Great Value
 10أرغفة تورتيا
من دقيق القمح الكامل

La Banderita
 16رغيف تورتيا من دقيق القمح الكامل
 10أرغفة تاكو ل ّينة من القمح الكامل

Tortillas Tita
الذرة
 18رغيف من
أ
 18رغيف من الذرة نوع النشيالدا

6/9/2022 9:20:03 AM

Kroger
 10أرغفة تاكو ل ّينة
من القمح الكامل

Kroger
 24رغيف
من الذرة الصفراء

Mission
 10أرغفة تورتيا من القمح الكامل
 16رغيف  Fajita Styleمن القمح الكامل

Ortega
 10أرغفة تورتيا
من القمح الكامل

7الحبوب الكاملة

Don Marcos
 18رغيف
من الذرة البيضاء

الحبوب الكاملة

Tio Santi
 10أرغفة من القمح الكامل

Chi Chi’s
 8أرغفة تورتيا Fajita Style
من القمح الكامل

Mission
 24رغيف رقيق جداً
من الذرة الصفراء

Our Family
 18رغيف من الذرة البيضاء
 24رغيف من الذرة الصفراء

•

ممنوع شراء خبز التورتيا العضوي ()Organic

Best Choice
 12رغيف تاكو ي ّ ن
ل� من القمح الكامل
 8أرغفة تورتيا  Fajita Styleمن القمح الكامل

Hacienda
 12رغيف تورتيا
من دقيق القمح الكامل

Meijer
 8أرغفة للتاكو ل ّينة
من القمح الكامل

Our Family
 16رغيف من الذرة البيضاء
 18رغيف من الذرة البيضاء

Best Choice
 24رغيف تاكو الذرة

Hacienda
 18رغيف
مقرمش من الذرة

La Banderita
 18رغيف من الذرة البيضاء
 14رغيف من الذرة الصفراء

Our Family
 10أرغفة تاكو ل ّينة من القمح الكامل
 8أرغفة  Fajita Styleمن القمح الكامل
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حبوب اإلفطار ("سرييال")

حبوب اإلفطار ("سرييال") التي ال تحتاج إىل تسخني ألكلها
• يجب أن تكون بوزن  12أونصة أو أكثر
*يجب شراء هذه الماركات التجارية والنكهات فقط

•

ممنوع شراء أ
الصناف العضوية ()Organic

حبوب الفطار ("سيريال") التي تحمل هذا الرمز مصنوعة من حبوب كاملة وهي مصدر جيد أ
لللياف.
إ
ّ

General Mills

Chex
ثمرة العنب ّية ،قرفة ،ذرة ،أرز ،فانيال ،قمح

Wheaties
عىل الطريقة أ
الصلية

Cheerios
متعدد الحبوب
سادة

Kellogg’s

Crispix
عىل الطريقة أ
الصلية

Corn Flakes
سادة

Special K

عىل الطريقة أ
الصلية ،موز،
حبوب قديمة بالعسل واللوز ،
حبوب متعددة على الطريقة أ
الصلية مع القرفة

حبوب اإلفطار ("سرييال")
6/9/2022 9:20:09 AM

All-Bran
رقائق قمح كاملة

Total
حبوب كاملة

Rice Krispies

عىل الطريقة أ
الصلية

Kix
سادة  ،عسل ،
توت

Frosted Mini-Wheats

أ
صغ�ة ،
عىل الطريقة الصلية  ،لقمات ي
ش
مح� بالتوت المشكّل  ،ثمرة العنب ّية  ،فراولة
ي

8
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حبوب اإلفطار ("سرييال") التي ال تحتاج إىل تسخني ألكلها ّ
(تتمة)
نصيحة
صحية

Malt-O-Meal

الفطار فقط!
حبوب
"الس�يال" ليست لوجبة إ
ي

التحض� ويمكن تناولها
"الس�يال" وجبة خفيفة سهلة
ي
تعت� حبوب ي
ب
ن
الل� الزبادي أو الفاكهة الطازجة .ويمكن أن تكون هذه
مع الحليب أو ب
ت
ال� قد تكون
طريقة رائعة للحصول عىل العنارص الغذائية إ
الضافية ي
مفقودة ف� الوجبات أ
الساسية
ي

Mini Spooners

Crispy Rice

مبلور بالسكر ،
فراولة مع الكريما

Original
(عىل الطريقة أ
الصلية)

Post

Honey Bunches of Oats

محمص بالعسل ،حبوب كاملة مقرمشة مع العسل ،
لوزّ ،
جوز البقّان مع سكر اسمر من شجر القيقب ،حبوب كاملة مع الفانيال

Grape-Nuts

Great Grains

رقائق ،
عىل الطريقة أ
الصلية

موز مع المكرسات المقرمشة ،
جوز البقان المقرمش

Quaker

Life

Oatmeal Squares

عىل الطريقة أ
الصلي ة  ،فانيال ،
فراولة

سكر أسمر  ،قرفة ،
ذه�  ،مكرسات مع العسل
قيقب ب ي

ن أ
ت
ت
كيف ت
ين
ال� ال تحتاج إىل
وال� تحتاج إىل
تسخ� ألكلها.
تش�ين إىل ما يصل  36أونصة من حبوب إ
ي
الفطار ي
("س�يال") ي
تسخ� لكلها ،ي
 16أونصة

15,8
أونصة

 15,8أونصة
16,0 +أونصة
 31,8أونصة

حبوب اإلفطار ("سرييال")
6/9/2022 9:20:15 AM

 24أونصة

11,8
أونصة

 11,8أونصة
 24,0 +أونصة
 35,8أونصة

12
أونصة

12
12
أونصة أونصة

 12أونصة
 12أونصة
 12 +أونصة
 36أونصة

 18أونصة

 18أونصة

الفطار إلى
يمكنك دمج حبوب إ
ما يصل مجموعه  36أونصة في
كل شهر.

 18أونصة
 18 +أونصة
 36أونصة
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حبوب اإلفطار ("سرييال") التي ال تحتاج إىل تسخني ألكلها  -الماركات الخاصة بالمتاجر
• يجب أن تكون بوزن  12أونصة أو أكثر

*يجب شراء هذه الماركات التجارية والنكهات فقط
Always Save
( Corn Flakesرقائق الذرة)
Frosted Shredded Wheat
(قمح مقطّع ومبلور بالسكر)
محمص)
( Toasted Oatsشوفان ّ
Best Choice
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
( Crispy Rice Squaresمربعات أ
الرز المقرمش)
Crispy Corn and
Rice Cereal
الذرة أ
(حبوب
والرز المقرمشة)
( Corn Crispذرة مقرمشة)
( Crunchy Corn Squaresمربعات الذرة المقرمشة)
( Crispy Hexagonsسيريال بأشكال سداسية مقرمشة)
Crunchy Wheat Biscuits
(سيريال بسكويت قمح مقرمش)
Frosted Shredded Wheat
(قمح مقطّع ومبلور بالسكر)
Happy O’s
( Honey Oat Clustersمكعبات الشوفان بالعسل)
Honey Oat Clusters with Almonds
(مكعبات الشوفان بالعسل مع اللوز)
 Brown Sugar Frosted BitesأMaple
(لقمات مبلورة بسكر القيقب السمر)

( Rice Crispأرز مقرمش)
Strawberry Frosted Mini Wheats
(قطع صغير من القمح المبلور بالسكر مع الفراولة)
محمص)
( Wheat Crispsقمح ّ
Essential Everyday
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Crunchy Corn Squaresمربعات الذرة المقرمشة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
( Crispy Rice Squaresمربعات أ
الرز المقرمش)
( Crispy Hexagonsسيريال بأشكال سداسية مقرمشة)
( Honey Oats and Flakesشوفان ورقائق بالعسل)
محمص)
( Toasted Oatsشوفان ّ
Great Value
( Crunchy Corn Squaresمربعات الذرة المقرمشة)
( Crispy Rice Squaresمربعات أ
الرز المقرمش)
Hy-Top
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
Shredded Wheat Frosted Bites
(لقمات من القمح المقطّع المبلور بالسكر)
محمص)
( Toasted Oatsشوفان ّ

•

ممنوع شراء أ
الصناف العضوية ()Organic

IGA
Frosted Shredded Wheat
(قمح مقطّع ومبلور بالسكر)
Kiggins
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
( Rolling Oatsشوفان مسطّح)
Kroger
( Crispy Rice Squaresمربعات أ
الرز المقرمش)
Honey Crisp Medley with Almonds
(سيريل من مزيح الحبوب المقرمش بالعسل مع اللوز)
( Oat Squaresمربعات الشوفان)
( Rice Bitzلقمات أ
الرز)
Meijer
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
( Crispy Rice Squaresمربعات أ
الرز المقرمش)
( Crunchy Corn Squaresمربعات الذرة المقرمشة)
( Crunchy Wheat Squaresمربعات القمح المقرمشة)
Oats and More with Almond
(شوفان والمزيد مع اللوز)
( Oats and More with Honeyشوفان والمزيد مع العسل)

( Oat Squaresمربعات الشوفان)
Our Family
( Bran Flakesرقائق النخالة)
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Corn Biscuitsبسكويت الذرة)
( Crispy Hexagonsسيريال بأشكال سداسية مقرمشة)
( Crispy Riceأرز مقرمش)
أ
( Crispy Rice Squaresمربعات الرز المقرمش)
( Crunchy Corn Squaresمربعات الذرة المقرمشة)
Frosted Shredded Wheat
(قمح مقطّع ومبلور بالسكر)
Oats and More with Almonds
(شوفان والمزيد مع اللوز)
Oats and More with Honey
(شوفان والمزيد مع العسل)
( Rice Biscuitsبسكويت أ
الرز)
محمص)
( Toasted Oatsشوفان ّ
Parade
( Corn Flakesرقائق الذرة)
( Crisp Riceأرز مقرمش)
محمص)
( Toasted Oatsشوفان ّ

حبوب اإلفطار (سرييال) التي تحتاج إىل تسخني ألكلها:

الفطار العضوية
•
• يجب أن تكون بوزن  11أونصة أو أكثر
ممنوع شراء حبوب إ
أ
جي د لللياف.
حبوب إالفطار ("سيريال") التي تحمل هذا الرمز مصنوعة من حبوب كاملة وهي مصدر ّ

*يجب ش راء هذه الماركات التجارية والنكهات فقط

ماركات المتاجر
Maypo
Quaker Instant Grits
Quaker Instant
Instant Oatmeal
التحض�
(جريش الذرة فوري التحضير) دقيق الشوفان فوري
Oatmeal
ي
أ
(دقيق الشوفان
القيقب
على الطريقة الصلية
التحض�)
فوري التحضير) (شوفان فوري أ ي
نكهة عادية
و الزبدة
الصلية
عىل الطريقة
ش
يجب �اء الصنف المعلّب يجب ش�اء الصنف المعلّب يجب ش�اء الصنف المعلّب
فقط
بظروف
بظروف فقط
بظروف فقط
America’s Choice
Essential Everyday,
Great Value,
Hy-Top, Kroger,
Our Family, Parade

حبوب اإلفطار ("سرييال")
6/9/2022 9:20:18 AM

Malt-O-Meal

عىل الطريقة أ
الصلية
و شوكوالتة

Cream of Wheat

عىل الطريقة أ
الصلية
و حبوب كاملة
مسموح ش�اء الصنف
المعلّب بظروف

Cream of Rice

عىل الطريقة أ
الصلية
مسموح ش�اء الصنف
المعلّب بظروف

COCO Wheats

عىل الطريقة أ
الصلية
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البيض
• كرتونة تحتوي على دزينة بيض واحدة ،مسموح شراء البيض بقشرة بيضاء فقط

 3مسموح رشاء:

• البيض بغض النظر عن حجمه
• يجوز شراء بيض الدجاج المربّى بدون أقفاص ()Cage-Free

•
•
•
•
•
•

ممنوع رشاء:

أ
الصناف العضوية ()Organic
مقيد
بيض الدجاج المربّى في حقل ( )Rangeأو مرعى ( )Pastureغير ّ
بيض الدجاج المربّى على علف حبوب أو عشبي أو نباتي
البيض بنسبة منخفضة من الكولسترول
البيض المبستر
البيض المعزز أو المخصب بأوميغا -3أو  DHAأو فيتامين E

األطفال الذني يبقون يف برنامج  WICحتى سن الخامسة:
.1
.3
.5

البيض
6/9/2022 9:20:26 AM

يتل ّقون الفواكه والخُ ضار والحليب ومواد غذائية صح ّية أخرى.

.2

يكونوا أفضل نمو ًا وتطويراً.

يكونوا على استعداد ج ّيد لدخول المدرسة.

.4

كونون عادات صح ّية في تناول الطعام.
ُي ّ

يتاح لهم مزيد ًا من الفرص للحصول على الرعاية الصحية والخدمات المفيدة أ
الخرى.
ُ

11
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ّ
ّ
الرضاعة الطبيعية تمنح الرضع بداية صحية يف الحياة
• تصبح عملية الرضاعة الطبيعية أسهل بكثير عندما
يتعاون فريق من أ
حباء على أداء مهامها .إن الدعم
ال
ّ
المقدم من الزوج/شريك الحياة وأفراد أ
السرة أ
والقارب
ّ
أ
أ
والصدقاء يمكن أن يساعدك على تحقيق الهداف
التي تتوقعين الحصول عليها من الرضاعة الطبيعية.
• برنامج  WICعلى استعداد لمساعدتك في كل خطوة
والجابات.
من خطوات الطريق بالموارد والدعم إ
أ
المرشدات في
• أطلبي
ّ
التحدث مع أحدى المهات ُ
شؤون الرضاعة الطبيعية لتقديم الدعم لك في عيادة
برنامج  WICالمحلية التابعة لها.

ً
ّ
للرضع فقط ،بل إنها مفيدة لألمهات ُ
المرضعات أيضا!
إنها ليست مفيدة
• الرضاعة الطبيعية تقلّل من مخاطر إصابة رضيعك بأنواع معينة من العدوى أ
والمراض.
ّ
الطفال الرضع هضم حليب أ
• يستطيع أ
الم بسهولة.
ّ
• الرضاعة الطبيعية تساعد رضيعك على الشعور بالسالمة والدفء أ
والمان والحب.
الم على الشعور باالسترخاء أ
• الهرمونات التي يتم إفرازها أثناء الرضاعة الطبيعية تساعد أ
والمحبة.
والمان
ّ
ّ
أ
المرضعات من آثار الوالدة بشكل أسرع وأسهل.
• تتعافى المهات ُ
• الرضاعة الطبيعية تقلّل من مخاطر إصابة أ
الم بسرطان الثدي والمبيض.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى الذهاب إلى .https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/

ّ
الطبيعية
الرضاعة
6/9/2022 9:20:27 AM
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ّ
الطبيعية؟
كيف يدعم برنامج  WICالرضاعة
أ
للتحدث معهم هاتفياً
الطبيعية على استعداد لمساعدتك عندما تحتاجين
المرشدات في شؤون الرضاعة
ّ
• المهات ُ
ّ
النصية ،بما في ذلك خارج دوام ساعات العيادة العادية.
أو عبر الرسائل الهاتفية
ّ
أ
المرضعة.
• ّتم تدريب جميع موظفي برنامج  WICلدعم السر ُ
• تتمتع أ
المهات العميالت في برنامج  WICبإمكانية الوصول بشكل مجاني وغير محدود إلى مستشارات شؤون
ّ
أ
الطبيعية.
المرشدات في شؤون الرضاعة
الرضاعة
الطبيعية والمهات ُ
ّ
ّ
المهات المرضعات على مواد غذائية من برنامج  WICأكثر مما تحصل عليه أ
• تحصل أ
المهات اللواتي ال يُرضعن
ُ
أطفالهن ،بما في ذلك السمك المع ّلب.
أ
المرضعات على المزيد من المواد الغذائية فقط ،بل بوسعهن أيضاً البقاء في البرنامج لفترة
•	ال تحصل المهات ُ
أطول.
أ
بالرضع
الرضع الذين يرضعون رضاعة
طبيعية اللحوم الخاصة ّ
• عند بلوغهم سن الستة ( )6أشهر ،يتلقّى الطفال ّ
ّ
والخضار.
ومزيداً من الفواكه ُ

ّ
ً
ّ
ُ
تتلقى األمهات المرضعات وأطفالهن الرضع مزيدا من المواد الغذائية!

ُ
اللوايت ال يرضعن أطفالهن لمدة تصل إىل  6أشهر

ّ
الطبيعية
الرضاعة
6/9/2022 9:20:28 AM

ً
ُ
اللوايت يرضعن أطفالهن جزئيا لمدة تصل إىل سنة واحدة

ً
ُ
اللوايت يرضعن أطفالهن حرصيا لمدة تصل إىل سنة واحدة
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ّ
ُ
السمك لألمهات المرضعات واللحوم للرضع
السمك

أ
المرضعات حصرياً فقط
• للمهات ُ
بغض النظر عن الوزن أو إذا كان معلّباً في علب معدنية أو أكياس ألمونيوم ،شرط أن يصل مجموع الوزن  30أونصة في كل شهر
•
ّ

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•

•
•

أي ماركة تجارية أو نوع من سمك التونة ( )Chunk Light Tunaأو أ
السقمري
( )Mackerelأو السردين أو السلمون الوردي ()Pink Salmon
يمكن أن يكون السمك معلّباً بالماء أو الزيت
يجوز أن يكون مضاف إليه الصلصة والنكهات ،كصلصة الطماطم أو الخردل
أو الليمون الحامض
يجوز أن يكون السمك معلّباً بعظمه أو جلده

•
•
•

ممنوع رشاء:

أ
الصناف العضوية ()Organic
البيض المتماسك أ
لحم التونة أ
اللباكور ( ،)Albacoreسمك السلمون
أ
الطلسي ( )Atlanticأو سلمون المحيط الهادئ (( )Sockeyeالذي يُعرف
أ
أ
بالحمر أو ذو الظهر الزرق) ،أو قُطع فيليه السلمون  Primeأو Smoked
(المدخن) أو سمك أ
السقمري ()King Mackerel
ّ
المحضرة للغداء أو صناديق الغداء أو سلطة التونة
العلب
ُ
ّ
المتميزة مثل  Blue Harborو Wild Planet
الماركات التجارية
ّ
المجمد
السمك الطازج أو
ّ

يمكنك أن تدمجي بين أنواع السمك المذكورة أعاله وأشكال تعليبها وأوزانها.

ّ
لحوم لألطفال الرضع

• أ
للطفال ّ
الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيع ّية فقط في سن الستة ( )6أشهر أو أكثر وال يتلقّون حليباً اصطناعياً من برنامج WIC

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•

أ
الصناف العضوية ()Organic
عبوات اللحوم بوزن  2,5أونصة فقط (مسموح شراء حزمة عبوات متعددة)
أ
بالم َرق ( )Brothأو صلصة َم َرق اللحم ()Gravy
متنوعة من أصناف اللحوم الحادية َ
تشكيلة ّ
هذه الماركات التجارية فقط

ّ
السمك لألمهات ُ
المرضعات واللحوم للرضع
6/9/2022 9:20:30 AM

ممنوع رشاء:

•
•
•
•

أ
المضاف إليها السكر أو ملح الطعام
الصناف ُ
الصناف المضاف إليها الفواكه أو الخضار أو أ
أ
الرز أو الباستا (المعكرونة) (على
ُ
ُ
سبيل المثال :وجبات العشاء ( )Dinnerأو طواجن ( ،)Casserolesأو الحساء
( ،)Soupأو اليخنة ()Stew
عيدان لحم ()Meat sticks
أكياس عصر ()Squeeze pouches
14
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ّ
أغذية لألطفال الرضع

ّ
حبوب إفطار "سرييال" لألطفال الرضع
للرضع في سن الستة أشهر وما فوق
•
ّ

 3مسموح رشاء:

• أ
الصناف العضوية ()Organic
( Cornذرة)
Multigrain
• 	 هذه الماركات التجارية ( Multigrainمتعدد الحبوب)
Multigrain
(متعددالحبوب)
( Oatmealشوفان)
أ
( Oatmeal Oatmeal, millet, quinoaشوفان) (متعدد الحبوب)
والنواع فقط
جاو َرس ،كي ْنوا )
(شوفانْ ،
( Whole wheatقمح كامل)
( Riceأرز)

للرضع في سن الستة أشهر وما فوق
•
ّ

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•
•

( Riceأرز)

• عبوات بوزن  8أونصات أو  16أونصة

ممنوع رشاء:

المضاف إليها الفاكهة أو الحليب االصطناعي (فورميوال) ،أو  DHA/ARAأو
• ُ
المعينات الحيوية ( )Probioticsأو مكونات غير حبوب إفطار ("سيريال")

( Oatmealشوفان)

ّ
ُ
فواكه وخضار لألطفال الرضع:
• عبوة أحادية بوزن  4أونصات • حزمة بعبوات متعددة بوزن  1أونصة أو  2أونصة أو  4أونصات

أ
الصناف العضوية ()Organic
البرطمانات الزجاجية أو العبوات البالستيكية فقط (مسموح شراء حزمة عبوات متعددة)
أي تشكيلة متنوعة من فاكهة واحدة أو خضار واحدة ،بما في ذلك الحبوب المجففة
الخضار أو كالهما (على سبيل المثال:
أي تشكيلة متنوعة مختلطة من الفواكه أو ُ
تفاح وموزُ ،خضار مختلطة ،بطاطا حلو وتفاح)
هذه الماركات التجارية فقط

ّ
فواكه وخضار للرضع
العانة المرصوفة لك.
يمكنك التشكيل والمطابقة حسب إ

برطمان زجاجي بوزن  4أونصات يساوي برطمان واحد

حزمة مؤلفة من عبوتين بالستيكية وزن الواحدة منها  2أونصة يساوي برطمان واحد

حزمة مؤلفة من عبوتين بالستيكية وزن الواحدة منها  4أونصات يساوي برطمانين ()2

ممنوع رشاء:
•
•
•
•

أكياس عصر ()Squeeze pouches
المضاف إليها حبوب إفطار "سيريال" أو لحم أو طحين أو نشويات أو سكر أو ملح أو DHA
ُ
الممزوجة باللبن الزبادي  -يوغرت ()Yogurt Blends
المص ّنفة كعشاء ( )Dinnerوحلويات ( )Dessertمثل بودينغ ( )Puddingأو كوبلر ()Cobbler

ّ
مواد غذائية لألطفال الرضع
6/9/2022 9:20:33 AM

ً
مثال ،إذا كانت اإلعانة المصروفة لك تسمح لك شراء  32برطمانا ،فيمكنك شراء التشكيلة أعاله.
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زبدة الفول السوداين وحبوب الفاصوليا

تبي ن التالي :برطم ان واحد ( )1م ن زبدة الفول السودان ي بوزن بين  15و  16أونصة ،أو باوند واحد م ن
إذا كانت قائمة
ّ
التسوق الخاصة بك من برنامج ( WICّ )WIC Shopping List
حبوب الفاصوليا الجافة أو علبة م عدنية م ن حبوب الفاصوليا بوزن بين  15و  16أونصة ،فيمكنك شراء...
أو
 4علب معدنية/برطمانات من حبوب
الفاصوليا أو البازالء بوزن بين 15
و 16أونصة

أو
كيس يزن باوند واحد ( 16( )1أونصة)
من حبوب الفاصوليا الجافة أو العدس أو البازالء

برطمان زبدة فول سوداني
بوزن بين  16و  18أونصة

حبوب الفاصولياء والعدس والبازالء

ممنوع رشاء الحبوب والبقوليات الجافة التي تكون من:

 3مسموح رشاء  -الحبوب والبقوليات الجافة التي تكون:
• معبأة بكيس يزن  16أونصة (باوند واحد)
• ومن أي ماركة تجارية أو نوع

• الفواكه والخُ ضار العضوية ()Organic
المتميزة مثل فاصوليا بارزي ()Barzi
• الماركات التجارية
ّ
• أكياس فاصوليا جافة مع التوابل

 3مسموح رشاء  -العلب المعدنية والربطمانات التي تكون:

ممنوع رشاء العلب المعدنية والربطمانات التي تكون من:

• علبة معدنية أو برطمان بوزن بين  15و 16أونصة
• أي ماركة تجارية أو نوع،
المعاد قليها الخالية من الدهون
شامال ً الفاصوليا ُ
• بنسبة قليلة من الصوديوم أ
(المالح)

•
•

نصيحة
صحية

ت
بال�وتينات
مفعمة ب
تأ� بألوان وأشكال وأوزان مختلفة .وإنها ّ
الفاصوليا والبقوليات ي
ت
والمتبلة.
تدرها ف ي� وصفات الطعام الحلوة
ال� ّ
ّ
ي
أ
ن
وت� فضال ً عن اللياف
ال� ي
كوب واحد من الفاصوليا السوداء يحتوي عىل  13غراماً من ب
أ
جرب ي� إضافة الفاصوليا أو البقوليات
والفوليت فوالحديد والمعادن الهامة الخرىّ .
أ
مع الرز ي� التورتيا ومختلف أنواع السلطات وصلصات الطماطم مع الفلفل (.)Salsa

•
•
•
•
•

أ
الصناف العضوية ()Organic
الخضار
المضاف إليها الدهن أو الزيت أو اللحم أو الفواكه أو ُ
الفاصوليا ُ
أو السكريات
الفاصوليا المخبوزة
لحم الخنزير مع الفاصوليا
الفاصوليا مع التشيلي أو الحساء
*لوبيا خضراء ( )Green Beansأو لوبيا رفيعة ( )Snap Beansأو لوبيا صفراء
رفيعة ( )Wax Beansأو فاصوليا صفراء*
بازالء خضراء أو حلوة*

والخضار.
الخضار المعلّبة بعلب معدنية باالستحقاقات المصروفة لك للفواكه ُ
*يجب شراء هذه ُ

زبدة الفول السوداين وحبوب الفاصوليا
6/9/2022 9:20:35 AM
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زبدة الفول السوداين
ممنوع رشاء:

 3مسموح رشاء:
• المرطبان بوزن بين  16و 18أونصة
• ناعم وملس ( )Smoothأو لزج ( ،)Creamyأو مقرمش
( )Crunchyأو مقرمش جداً()Extra Crunchy

•
•
•
•
•
•

زبدة الفول السوداني العضوية ()Organic
الماركات التجارية المتخصصة مثل  Arrow Head Millsو Fifty50
المارش َملو أو العسل أو
زبدة الفول السوداني المخلوط مع المربّى الهالمي أو
ْ
الشوكوالتة أو غيرها من المنكّهات أ
الخرى
مفروش الفول السوداني ( )Peanut Spreadأو زبدة الفول السوداني بنسبة
دسم مخفّضة
زبدة الفول السوداني مع  DHAأو أوميغا 3
المخفوق

الحديد يف المواد الغذائية المتاحة من برنامج WIC
ّكل منا بحاجة إلى الحديد لنمو جسمه وتطوره ،ال سيما أ
WIC Food( W
التطور! تتضمن حزمة الغذاء من برنامج  IC
الطفال حيث يكون دماغهم في دور
ّ
ّ
ّ
ّ
المتاحة من برنامج
الغذائية
المواد
من
العديد
أن
كما
البيضاء.
والفاصوليا
فطار
ال
حبوب
مثل
بالحديد،
ة
الغني
الغذائية
المواد
من
العديد
)Package
إ
ُ
ّ
والحمص والطماطم المطبوخة على طراز اليخنة المعلّبة
تعد مصادر جيدة للحديد .وهذا يشمل كل من العدس والسبانخ والفاصوليا الكلوية الشكل
ّ WIC
ّ
( )Stewed Tomatoesوالبطاطا ذات الحجم المتوسط المشويّة مع قشرتها.
إن تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الحديد وفيتامين  Cمعاً يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل
سيما
أفضل .إن حزمة الغذاء المصروفة لك من البرنامج تحتوي أعلى الكثير من المواد الغذائية المليئة بفيتامين  ،Cال ّ
والخضار كالقرنبيط الخضر (بروكلي) والفليفلة الخضراء الحلوة والطماطم
الفواكه كالبرتقال والفراولة والمانجوُ ،

أفكار لتحضير الوجبات:

الفطار ("سيريال")
• تقديم شرائح من البرتقال أو كوب من العصير مع حبوب إ
المجمدة عند تحضير عصير سموثي الفواكه مع اللبن الزبادي (يوغرت)
• إضافة السبانخ الطازجة أو
ّ
• طبخ البيض مع السبانخ والفليفلة الخضراء الحلوة.
• إضافة الطماطم والفلفل أ
الخضر عند تحضير التاكو أو الكاسيديّا مع الفاصوليا والجبن.

زبدة الفول السوداين وحبوب الفاصوليا
6/9/2022 9:20:36 AM
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منتجات األلبان
الحليب

النواع أ
يجب شراء أ
التسوق الخاصة بك من برنامج ( WIC)WIC Shopping List
والحجام المب ّينة على قائمة
ّ

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•
•
•
•
•

ممنوع رشاء:

الحليب الخالي من الدسم ()Skim
الحليب بدسم خفيف (1/21 ،%)%
مخيض الحليب ()Buttermilk
حليب بدسم مخفّض (2)%
حليب بدسم كامل
حليب بودرة (جاف بدون دسم) بوزن  25,6أونصة ،أو  32أونصة ،أو  64أونصة
مبخر (بدون دسم أو بدسم  2%أو بدسم كامل) بوزن  12أونصة
حليب ّ
خال من اللكتوز (بدون دسم أو  2%من الدسم أو بدسم كامل)
حليب ٍ

أ
الصناف العضوية ()Organic
•
• حليب A2
•	الحليب مع الشوكوالتة أو الحليب المنكّه
• حليب معاد تكوينه بدهون غير مشتقة من الحليب ()Evaporated Filled Milk
• حليب المكسرات أو الحبوب (مثل اللوز أو أ
الرز)
ّ
• حليب من بقر غيرنسي ()Guernsey
• حليب بقيمة إضافية ()Kid's Milk, Fairlife, Fit Milk
• الحليب المعبأ بحاويات زجاجية
• حليب غير متجانس ()Unhomogenized
• حليب ُمعالج على درجة حرارة عالية جداً ()UHT

تبين التالي(ُ QT :ربع غالون) أو
إذا كانت قائمة
ّ
التسوق الخاصة بك من برنامج ( WICّ )WIC Shopping List
( Equivما يعادله) فيجب عليك استخدام هذا الدليل التالي:
( 3 quartsثالثة أرباع) =  96أونص ة

ُ ( 1 quartربع واحد) =  32أونصة

ُ ( 2 quartsربعان) =  64أونصة (نصف غالون)

( 4 Quartsأربعة أرباع) = غالون واحد
( 128أونصة)

نصيحة
صحية

ين
ين
فيتام�
الخال من الدسم أو الذي يكون بنسبة  1%أو  2%من الدسم يحتوي عىل نفس كمية
هل
تعرف�؟ أن الحليب
ي
ف
ن
وت� الموجودة ي� الحليب الكامل الدسم .واالختالف عن الحليب الكامل الدسم هو بنسبة الدسم
وال� ي
 Dوالكالسيوم ب
والسعرات الحرارية ت
ال� تكون أقل فيها.
ي

منتجات األلبان
6/9/2022 9:20:41 AM
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َ
اللنب (يوغرت)
• عبوة سعة  32أونصة • حزمة من  4عبوات وزن الواحدة  4أونصات (الوزن الكلي  16أونصة) • حزمة من  8عبوات وزن الواحدة  4أونصات (الوزن الكلي  32أونصة)
• حزمة من  8أنابيب وزن الواحد أونصان (( )2الوزن الكلي  16أونصة) • حزمة من  16أنبوب وزن الواحد أونصان (( )2الوزن الكلي  32أونصة)

 3مسموح رشاء:
• اللبن بدون دسم أو قليل الدسم فقط
• اللبن السادة أو بأي نكهة
• اللبن الذي تكون الفاكهة معلّبه فيه في أسفل العبوة

gur t

Yo

* ماركات اللبن التجارية التالية فقط

•
•
•
•
•
•
•

ممنوع رشاء:

أ
الصناف العضوية ()Organic
المحضر من حليب بدسم كامل أو بدسم 2%
اللبن
ّ
المحضر على الطريقة اليونانية
اللبن
ّ
اللبن الذي يحمل ماركة Activia Fusion
اللبن المعلّب في قناني (صالحة للشرب) أو أكياس
المرفق به أشياء منفصلة يمكن خلطها به كالحلوى أو حبوب الغرانوال أو
اللبن ُ
العسل أو المكسرات
اسبرتيم ،ستيفا (،)Stevia
اللبن الذي يحتوي على ُم ّ
حليات اصطناعية (مثلْ :
سكرالوز أو السكرين)

منتجات األلبان
6/9/2022 9:20:45 AM
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األجبان

 3مسموح رشاء:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب عليك االطالع على قائمة التسوق الخاصة بك من برنامج ( WIC )WIC Shopping Listلتعرفي سعر الجبن أ
القصى المسموح به.
ّ
أ
أ
مسبقاً المصنوعة في الواليات المتحدة
• الجبان بوزن  16أونصة (باوند واحد) فقط • الجبان المغلّفة ّ

ممنوع رشاء:

الجبن على شكل أصابع (( )Stringبدون تغليف فردي)
الجبن المص ّنف ( Americanبدون تغليف فردي)
تش َد ْر ()Cheddar
جبن َ
جبن كولبي ()Colby
جبن كولبي جاك ( Colby Jackأو )Cojack
جبن مونتيريه جاك ()Monterey Jack
جبن موتزاريال ()Mozzarella
جبن مونيستر ()Muenster
جبن بروڤولون ()Provolone
جبن سويسري ()Swiss

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ
الصناف العضوية ()Organic
الجبن المبشور أو المبروش أو المكعب أو المفتفت أو المقطّع على شكل أشكال
أو المخ ّثر
شرائح جبن ما عدا جبن American
شرائح الجبن أ
(الحادية) أو أعواد ( )Sticksأو أصابع ( )Stringsالمغلّفة لوحدها
أغذية من أ
الجبان (مثل )Velveeta
منتجات أ
الجبان أو الجبن المخفوق أو القابل للبسط
أ
المحضرة من حليب خام
المدخنة أو
الجبان
ّ
ّ
تشكيالت أ
الجبان المتنوعة الدائرية على شكل دواليب أو حزمات متنوعة
أ
الجبان التي تحتوي عبواتها على بسكويت
أ
الجبان مع الفلفل الحلو أو الحار أو البزور أو اللحم ،إلخ.
جبن الصويا أو المزارع ( )Farmerأو جبن الماعز
جبن موتزاريال ( )Mozzarellaالطازج
أ
الجبان المستوردة

مرشوبات حبوب الصويا
تبين التالي:
إذا كانت قائمة ّ
التسوق الخاصة بك من برنامج ( WICّ )WIC Shopping List
مشروب الصويا سعة ُربع غالون أو ما يعادله ()QT or Equiv Soy Beverage
فيمكنك شراء...
• (ُ 1 quartربع واحد) =  32أونصة أو
• (ُ 2 quartsربعان) =  64أونصة (نصف غالون)

*يجب ش راء هذه الماركات التجارية والنكهات فقط

Pacific Foods
Ultra Soy Original
 32أونصة
(ال يحتاج تخزينه إلى تبريد)

منتجات األلبان
6/9/2022 9:20:56 AM

Silk

Original
 32و 64أونصة
(المبرد أو الذي ال يحتاج تخزينه
ّ
إلى تبريد)

8th Continent

فانيال ()Vanilla
 32و 64أونصة
(المبرد)
ّ

8th Continent
Original
 32و 64أونصة
(المبرد)
ّ
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العصائر

عصائر لألطفال
• عصير  %100و  %80فيتامين  • Cمسموح شراء العصير المضاف إليه الكالسيوم •
عبوة بالستيكية سعة
 64أونصة

ممنوع شراء العصير العضوي ()Organic

نصائح الختيار العصائر المتاحة
من برنامج WIC

هل عصير الفاكهة أو الخُ ضار من
العصائر المذكورة في هذه الصفحات؟
هل العصير بسعة  48أو  64أون ص ة أو
العصير المر ّك ز بوزن/بسعة م ن  11,5أون ص ة
إل ى  12أون ص ة؟

Juicy Juice

Indian Summer

Everfresh

Campbell’s

أي نكهة

التفاح

التفاح ،ثمرة الكيوي والفراولة،
ال�تقال
ب

عصير الطماطم
عادي ،بنسبة مخفّضة من الصوديوم ،و
( Heathy Requestالطلب الصحي)

هل هو عصير صافي %100؟
هل يحتوى على فيتامين  Cبنسبة ال
تقل عن %80؟
Ocean Spray
التفاح ،عنب الكونكورد،
الكرانبيري ،الكرانبيري والتوت أ
السود،
الكرانبيري والكرز ،الكرانبيري وعنب الكونكورد،
الكرانبيري والمانجو،
الكرانبيري أ
والناناس ،الكرانبيري والرمان ،الكرانبيري
أ
والتوت الحمر

هذا مثال عن عصير  %100يحتوي على
 %80من فيتامين  .Cمسموح ش راء هذا
العصي ر.

العصائر
6/9/2022 9:21:02 AM

Welch’s

المضاف إليه الكالسيوم،
العنب ،العنب ُ
العنب أ
الحمر ،التوت الرائع (،)Super Berry
أ
العنب البيض

Northland
السود وتوت أ
أي من التالي :ثمرة العنبية والتوت أ
السائي،
ّ
ّ
الكرانبري (التقليدي) ،الكرانبري والعنب ،الكرانبري والتوت
الحمر ،الكرانبري والكرز ،الكرانبري والتوت أ
أ
السود،
الكرانبري والمانجو ،الكرانبري والرمان ،الرمان وثمرة
العنبية ،التوت أ
الحمر وثمرة العنب ّية

Mott’s
التفاح ،التفاح والعنب أ
البيض،
التفاح والمانجو ،التفاح والكرز ،التفاح والكرانبري
صنف ،Sensibles
التفاح أ
والناناس صنف ،Sensibles
أ
التفاح والتوت الحمر صنف Sensibles

نصيحة
صحية

Sesame Street

عصير التفاح ماركة ،Big Bird
عصير التوت ماركة Cookie Monster
پَنش الكرز ماركة Elmo

Old Orchard

أي نكهة

تعت� كميات قليلة من العصائر
ب
المتاحة من برنامج  WICمصدراً
ين
جيداً
لفيتام� .C
أحرص عىل
ي
والخضار
الكث� من الفواكه ُ
تناول ي
تحصل عىل مقدار
لك
الطازجة أ ي
ي
ث
اللياف ف ي� نظامك
أك� من
الغذا�.ئ
ي
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عصائر لألطفال  -ماركات المتجر
أي صنف من أصناف عصائر
ماركة المتجر

العنب
أ
الناناس
الطماطم
الخُ ضار (تشمل العصير بنسبة
صوديوم منخفضة)
العنب أ
البيض
العنب أ
البيض والخوخ

البرتقال
الجريب فروت

Best Choice

التفاح
سايْ َدر التفاح
التوت
الكرز
پَنش الفاكهة مع العنب
()Fruit Punch Grape
أ
الناناس
الخُ ضار
العنب أ
البيض

Kroger

الخُ ضار (تشمل العصير بنسبة
صوديوم منخفضة والمت ّبل -
)Spicy
العنب أ
البيض
العنب أ
البيض والخوخ

التفاح
الكرانبيري
الكرانبيري وعنب كونكورد
العنب
أ
الناناس

Langer

الطماطم
الخُ ضار
أ
العنب البيض
العنب أ
البيض والخوخ

Busch’s
التفاح

Flavorite

التفاح
التفاح مع التوت والكرز
الكرانبيري مع التفاح
الكرانبيري مع التفاح والعنب
العنب مع التفاح
التفاح وثمرة الكيوي والفراولة
التفاح مع البرتقال أ
والناناس
التفاح والخوخ والمانجو

Hy Top

التفاح
التوت
الكرز
الكرانبيري
أ
الكرانبيري والتوت الحمر
پَنش الفاكهة ()Fruit Punch

حصاد التفاح پلس (Harvest Apple
)Plus
مزيج التوت
الكرانبيري
الكرانبيري أ
والكسيا پلس (Cranberry
)Acai Plus
الكرانبيري والتوت پلس (Cranberry
)Berry Plus
الكرانبيري والعنب پلس (Cranberry
)Grape Plus
الكرانبيري پلس ()Cranberry Plus
الكرانبيري والتوت پلس (Cranberry
)Berry Plus
پَنش الفاكهة ()Fruit Punch
العنب
العنب پلس ()Grape Plus
أ
الناناس
أ
الناناس مع البرتقال

التفاح
التوت
الكرانبيري
الكرانبيري والتوت أ
الحمر
پَنش الفاكهة ()Fruit Punch
العنب
أ
الناناس

Great Value

التفاح

الخُ ضار (تشمل العصير بنسبة
صوديوم منخفضة والمت ّبل -
)Spicy
العنب أ
البيض
العنب أ
البيض والخوخ
Meijer
التفاح
التوت
الكرز
الكرانبيري
الكرانبيري مع العنب
العنب
أ
الناناس
الخُ ضار
العنب أ
البيض
العنب أ
البيض والخوخ
Nature’s Nectar
التفاح
العنب
Our Family
التفاح
سايْ َدر التفاح
التوت
پَنش الكرز ()Cherry Punch
الكرانبيري

البرقوق (القراصيا) پلس ()Prune Plus
العنب أ
الحمر
عصير الجريب فروت الروبي أ
الحمر
الطماطم

الكرانبيري مع العنب
الكرانبيري والتوت أ
الحمر
پَنش الفاكهة مع العنب
()Fruit Punch Grape
أ
الناناس
الطماطم
الخُ ضار
العنب أ
البيض

Smart Sense
التفاح
العنب
الخُ ضار

Tipton Grove
التفاح
الكرانبيري
العنب

Value Time
العنب

عصائر للنساء
• عصير  %100و نسبة الفيتامين  Cال تقل عن  • %80مسموح العصير المضاف إليه الكالسيوم
عبوة بالستيكية سعة  48أونصة

Our Family

سايْ َ أدر التفاح
الناناس

أ
Essential Everyday

Freedom’s Choice

الناناس

التفاح

أي نكهة
بإطار أصفر حول
فوهة العبوة

العصائر
6/9/2022 9:21:06 AM

Juicy Juice

Any Store Brand

أي نكهة

البرتقال أو الجريب فروت

المجمدة  -بوزن بين  11,5و 12أونصة
العصائر
ّ

المجمدة  -بوزن  11,5أونصة
العصائر غير
ّ

Welch’s

•

ممنوع شراء العصائر العضوية ()Organic

Seneca

التفاح

Our Family

التفاح

Old Orchard

أي نكهة

 Krogerأ
أ
التفاح ،العنب ،الناناس،
ال�تقال
الناناس مع ب

Dole

أي نكهة

أي صنف من أصناف
عصائر ماركة المتجر
الجريب فروت

أي صنف من أصناف
عصائر ماركة المتجر
ال�تقال
ب
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( WIC CONNECT APPتطبيق االتصال بـ )WIC
يتيح لك تطبيق  WIC Connectالقيام بالتال ي:
التسوق الخاصة بك من برنامج ( WIC)WIC Shopping List
• الوصول إلى قائمة
ّ
الجوال الذكي
•
تتبع إ
الستحقاقات (المخصصات) من برنامج  WICعلى هاتفك ّ
ّ
• إيجاد المواد الغذائية المتاحة من برنامج  WICباستخدام ميزة مسح ( UPCرمز
المنتج العالمي  /الباركود)
• استخدام المكان الموجودة فيه للحصول على خرائط وتعليمات الوصول
إلى عيادات برنامج  WICوالمتاجر التي يعتمدها برنامج WIC
• تحديث معلومات االتصال الخاصة بك
• استالم تذكيرات بالمواعيد المحجوزة لك عبر هاتفك.
بمجرد البحث عن
*يمكنك الحصول على تطبيق  Michigan WICللهواتف ّ
الجوالة ّ
 Michigan WICأو المسح هنا.

( iOSآپل)

( Androidآندرويد)

ساعدينا عىل مكافحة الغش واالحتيال يف برنامج .WIC
إذا شاهدت شيئ اً ،فنرجو م نك أن تب ّل غ ي عنه.
اللكترون ي
يُ ّ
عد عرض الم واد الغذائية (بم ا فيه الحلي ب االصطناع ي  -فورم يال) و/أو بطاقات ( EBTالتحويل إ
ً
ً
لالستحقاقات) للم تاجرة بها أو بيعها أو نقل م لكيتها أو تبادلها وم قايضتها أكان ذلك شفهي ا أو كتابي ا أو عبر
النترنت عم ال ً إجرام ي اً.
إ
نرجو م نك أن تخبرينا إذا كنت تظنين أن شخص اً م ا يرتكب أي ضرب م ن ضروب االحتيال والغش أو يس يء
استخدام برنام ج  Michigan WICباالتصال بنا عبر أحدى الطرق التالية:
هاتفي اً :رقم خط الساخن الم جان ي :)800-CALL-WIC (800-225-5942
اللكترون يwicfraudinvestigations@michigan.gov :
أو عبر البريد إ
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( WIC CONNECT APPتطبيق االتصال بربنامج  )WICو مكافحة االحتيال والغش يف برنامجWIC
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نصائح حول ّ
تسوق المواد الغذائية

•
•
•
•
•
•
•
•
•

التسوق الخاصة بك من برنامج ( WIC.)WIC Shopping List
أحرصي دائماً على أن تأخذي معك قائمة
ّ
أ
اليصال الخير،
تحقّقي دائماً من االستحقاقات (المخصصات) المتاحة لك باستخدام تطبيق  ،WIC Connectأو التحقق من الجزء السفلي من إ
أو االتصال برقم الهاتف الموجود على ظهر بطاقتك أو االستفسار من أمين الصندوق.
قد يختلف مدى توافر المنتجات من متجر إلى آخر .علماً أنه ال يمكن أن تكون جميع المواد الغذائية متواجدة في جميع مناطق الوالية.
إذا لم تستطيعين شراء شيء ما تظ ّنين أن برنامج  WICيسمح لك بشرائه ،فنرجو منك االستفسار من أمين الصندوق إذا كان يظهر رمز خطأ ( )Error Codeعلى شاشة
الصندوق .ستكون هذه المعلومات مفيدة في تحديد سبب عدم مسح ذلك الشيء عندما تتحدثين مع موظفي برنامج .WIC
إذا واجهت أي مشاكل في المتجر ،فعليك االتصال بعيادة برنامج  WICالمحلية التابعة إليها.
يجوز استخدام القسائم والتنزيالت السارية في المتجر مع بطاقة  WIC EBT Cardالخاصة بك.
اختيار المواد الغذائية أ
القل ثمناً يساعد على تخفيض التكاليف وخدمة المزيد من العمالء في برنامج .WIC
يجب أن تكون بطاقة  WIC EBT Cardبحوزتك لكي تستطيعين شراء المواد الغذائية التي يسمح برنامج  WICبشرائها .
ال يمكنك شراء المواد الغذائية التي يسمح لك برنامج  WICبشرائها قبل تاريخ البدء ( )Start Dateأو بعد منتصف الليل حسب التوقيت الرسمي في شرق الواليات المتحدة
في تاريخ انتهاء ( )End Dateفترة االستحقاقات المصروفة لك من برنامج . WIC

حول بطاقة  MI WIC EBT Cardالخاصة بك

• يُرجى االطالع على كت ّيب التدريب لحاملي بطاقات برنامج  WICفي ميشيغان ( )Michigan WIC Cardholder Training Brochureللحصول على معلومات مهمة.
• للحصول على بطاقة جديدة بدل ضائع أو تالف ،أو االستفسار عن مشاكل أو أسئلة أو االستفسار عن رصيدك ،يُرجى االتصال هاتفياً بالرقم  888-678-8914أو زيارة
اللكتروني .www.connectebt.com
الموقع إ
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نصائح عن ّ
تسوق المواد الغذائية الخاصة بربنامج  WICو بطاقة MI WIC EBT
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