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ي سليمة صحياً وذكّية وأهل للمسؤولية وطّيبة وقوية.
إن�ن

ي غذاء جيداً.
ي حريصة عىل إطعام أرس�ت

إن�ن

.WIC ي برنامج
ي �ن

إن�ن

اتصلي
استعلمي عن معلومات حول وكالة WIC المحلية التابعة إليها باالتصال هاتفياً 

بالرقم: 211.

نامج  االستعالم عن أحّقية االلتحاق بال�ب
: wiccp.state.mi.us/clientportal للحصول  ي التالي

و�ن لك�ت قومي بزيارة الموقع االإ
ي ما إذا كنت مؤهلة للحصول عىل 

عىل معلومات حول العيادة المحلية ولتعر�ن
 .WIC خدمات من برنامج

معلومات عن الموعد

 WIC نامج التحقي ب�ب
نامج WIC. فإن  ال تعرف الكث�ي من االأمهات إذا كّن مؤهالت لاللتحاق ب�ب
نامج هو أك�ث مما يعتقده كث�ي من  مستوى الدخل للتأهيل إل دخول ال�ب

نامج WIC بمجرد أن تعتقدين بأنك حامل.  الناس. يمكنك االلتحاق ب�ب
ن مخصصات غذائية فوراً، فضالً عن الحصول عىل معلومات عن  ستتلّق�ي

ي مكان 
نت وصفوف تثقيفّية تُعطى �ن ن�ت التغذية ودروس تثقيفّية ع�ب االإ
ي شؤون التغذية.

ن �ن ن مسّجل�ي نامج واالجتماع مع اختصاصي�ي ال�ب

وط التأهيل �ش

ي حامالً أو أّماً وّلدت مولوداً حديثاً أو أّماً تقوم 
•  يجب عليك أن تكو�ن

ي عمر 
بإرضاع رضيعها رضاعة طبيعية أو أي مولود رضيع أو طفل �ن

اوح من عام واحد إل 4 أعوام. ي�ت

ي المبادئ التوجيهية لحدود الدخل. 
• و أن تستو�ن

 www.fns.usda.gov/wic/wic-income-eligibility-guidelines ي
و�ن لك�ت يُرجى الرجوع إل الموقع االإ

نامج. للحصول عىل معلومات كاملة عن المبادئ التوجيهية وأحّقية االلتحاق بال�ب

ّ المبادئ التوجيهية بشأن الدخل سنوياً ويرسي مفعولها من  تتغ�ي
أول يوليو ح�ت 30 يونيو.

ي نفسك ّ ح�ض
ي للتحض�ي لوالدة طفلك لهواتف

يل التطبيق المجا�ن ن قومي بت�ن
وع ي متجر التطبيقات للرسث

ي عن تطبيق Coffective �ن
 الموبايل. ابح�ث

بذلك.

2020-2019
 ) يرسي عل الـ 48 والية المجاورة ومقاطعة كولومبيا )دي. سي

ي التابعة للواليات المتحدة.
وغوام واالأرا�ض

نوع الموعد:

الوقت:

عيادة WIC المحلية:

التاريخ:

ي االأ�ة
عدد االأفراد �ض

ل ض  أو عدد أفراد الم�ض
الدخل الشهريالدخل السنوي

الدخل كل 
ض أسبوع�ي

الدخل 
االأسبوعي

2$31,284$2,607$1,204 $602

339,4613,2891,518759

447,6383,970 1,833 917

ي
8,177682315158كل شخص إضا�ن يها معك لزيارتك االأوىل: ي عليك أن تح�ض

ما االأشياء ال�ت

• إثبات بالدخل أو بطاقة المديكيد أو كالهما

 • إثبات بالهوية الشخصية لمقّدم الطلب

  )رخصة القيادة، شهادة الميالد(

• إثبات بعنوان مقّدم الطلب

 • إثبات بالحمل، إذا كان موجوداً )للنساء 

الحوامل(

• سجل بالتطعيم، إذا كان موجوداً )لالأطفال(

ي عل المزيد عن برنامج WIC وكيفّية االلتحاق به!
تعّر�ض

نسانية لوالية ميشيغان ن إدارة الصحة والخدمات االإ
ّ لن تم�ي

 )Michigan Department of Health and Human Services: MDHHS( 
ضد أي شخص أو مجموعة بسبب العرق، أو الديانة، أو العمر، أو المنشأ 
، أو اللون، أو الطول، أو الوزن، أو الحالة الزوجية، أو المعلومات  ي

الوط�ن
ي يتصورها 

، أو الهوية الجنسية ال�ت الجينية، أو الجنس، أو التوّجه الجنسي
ي يعطيها الشخص عن نفسه، أو 

الشخص لنفسه أو التعاب�ي الجنسية ال�ت
عاقة والعجز. المعتقدات السياسية، أو االإ



المضخات
ي بما فيها المديكيد تغطي تكاليف مضخة الثدي. وأن برنامج WIC موجود  ن الط�ب كات التأم�ي أن معظم رسث

ي شؤون الرضاعة الطبيعية وضخ الحليب من الثدي. وأن برنامج WIC قادر عىل مساعدتك 
هنا لدعمك �ن

ويدك بمعلومات حول: ن ب�ت

المخصصات الم�وفة لالأمهات المرضعات
ي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية 

•  تتلّقى االأمهات المرضعات اللوا�ت

ة أطول من االأمهات غ�ي المرضعات مخصصات مواد غذائية لف�ت

•  تحصل االأمهات المرضعات عىل مواد غذائية أك�ث شهرياً من االأمهات غ�ي 

المرضعات

ي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية فقط عىل أك�ب 
•  تحصل االأمهات اللوا�ت

مجموعة متنوعة من المواد الغذائية وأك�ب كمية منها

WIC ما هو برنامج

WIC يقّدم برنامج

 )Women, Infants, and Children( إن برنامج النساء والرّضع واالأطفال الصغار
الذي يُعرف باسمه المخترص WIC( برنامج تغذوي يساعد النساء الحوامل واالأمهات 
ي وّلدن حديثاً، والرّضع واالأطفال ح�ت سن الخامسة من العمر عىل 

المرضعات اللوا�ت
ن عىل النشاط والحركة والحفاظ عىل الصحة والعافية. ك�ي ي جّيد وال�ت

تناول طعام غذا�أ

ن  ويدها: تغذية الحامل والجن�ي ن ي يقوم برنامج WIC ب�ت
ة جداً ال�ت فيما يىلي بعضاً من المعلومات الكث�ي

بية الوالدية وتربية االأطفال. )ما قبل الوالدة(، الرضاعة الطبيعية، تغذية طفلك، نصائح حول ال�ت

َمْد يد المساعدة

ي تدعمها عيادة WIC المحلية خالل هذه 
فيما يىلي بعضاً من الطرق العظيمة ال�ت

بية أرسة معافاة صحياً وبرنامج  ن قصارى جهدك ل�ت ي حياتك. إنك تبذل�ي
ة �ن الف�ت

ي الشؤون التالية:
WIC قادر عىل مساعدتك �ن

ك للذهاب إل المستشفى •  تحض�ي

رضاع رضاعة طبيعية وتوسيع معرفتك حول رضيعك •  تعليمك كيفّية االإ

ي حياتك
•  كيف تتدبّرين شؤون الرضاعة الطبيعية والقيام بها �ن

•  االإجابة عن االأسئلة واالستفسارات حول النمو والتغذية

برنامج WIC يعمل الأجلك

ي يقدمها برنامج WIC. نحن موجودون 
اغتنمي الفرصة واستفيدي من الخدمات ال�ت

ن إليه للحصول عىل  ي تقديم المعلومات والدعم الذي تحتاج�ي
هنا لمساعدتك �ن

تجربة إيجابية للرضاعة الطبيعية. 

•  تقديم الدعم بعد مغادرة المستشفى - هاتفياً أو شخصياً

•  المرشدات النظراء هن أمهات أرضعن أطفالهن وحصلن عىل تدريب لدعم 
االأمهات الجدد 

• صفوف تثقيفّية جماعية

نيت ن�ت • تثقيف ع�ب االإ

ي شؤون النظم 
 • دعم وجهاً لوجه عىل أساس فردي مع اختصاصي مسّجل �ن

الغذائية

”( واجتماعية أخرى • إحاالت إل خدمات صحية ورفاهية )“ويلف�ي

؟ ض هل تعرف�ي

ي عليك أن تتوقعينها عند 
 • ماهّية االأشياء ال�ت

ضخ الحليب من الثدي

• الحرص عىل تثبيت المضخة بشكل صحيح 
ومتطابق

• طريقة استخدام المضخة وتنظيفها وتخزين 
الحليب

• الرجوع إل العمل أو الدراسة ووضع خطة 
لضخ الحليب

ن بها بشأن  ي تتمتع�ي
• معرفة الحقوق ال�ت

ي مكان العمل
استخدام مضخة ضخ الحليب �ن

WIC يزّود برنامج

ي شؤون التغذية
التثقيف �ن

ي شؤون الرضاعة 
الدعم والمساعدة �ن

الطبيعية

ي شؤون التغذية
رشاد �ن التوجيه واالإ

القيام باالإحالة للحصول عىل الرعاية 
الصحية، واللقاحات وبرامج أخرى

اءالمواد  بطاقة WIC Bridge Card لرسث
الغذائية الصحية

يزّود برنامج WIC مواداً غذائية صحية مثل

الحليب
الفاكهة والخضار

العص�ي
البيض

ن الج�ب
ن )يوغرت( الل�ب

يال الس�ي
حبوب الفاصولياء أو العدس أو البازالء

ي
زبدة الفول السودا�ن

السمك المعّلب من التونة أو السلمون

حبوب كاملة
  - باستا من قمح كامل

  - تورتيا
) ْ ن ن اسفنجي منفوخ )بَ�ن ن / خ�ب   - خ�ب

  - أرز أسمر
  - جريش الشوفان

يال للرّضع ي وس�ي
طعام غذا�أ

ي برنامج   
ن �ن حليب الصويا )لالطفال المشارك�ي
WIC ذوي احتياجات غذائية خاصة(


