
Wic چک

WIC شماره شناسایی

نام شخص یا خانواده ای کھ غذا برای 
آنھا در نظر گرفتھ شده است.

تاریخ غیر قابل استفاده قبل از 
(Not Good Before)، نزدیکترین زمانی 

است کھ چک می تواند استفاده شود.

تاریخ غیر قابل استفاده بعد از 
(Not Good After)، دیرترین 

زمانی است کھ چک می تواند 
استفاده شود.

مستطیل قابل پرداخت 
(Pay Exactly)، جایی است 

کھ فروشنده قیمت کل خرید را 
اقالم درج شده در چک وارد 

می کند.

غذاھایی کھ شرکت کننده باید با این چک بخرد. از کارت 
غذاھای مورد قبول NYS WIC برای اطالع یافتن از 

غذاھای مور قبول استفاده کنید.

خطی کھ شرکت کننده یا نماینده او پس از درج 
مبلغ صحیح بھ دالر در مستطیل قابل پرداخت 

(Pay Exactly)، با خودکار آبی یا مشکی امضا 

می کند.

خطی کھ شرکت کننده یا نماینده تاریخ را با خودکار آبی یا 
مشکی در آن درج می کند؛ با درج تاریخ بھ صورت قالبی کھ 

در مستطیل ھای غیرقابل استفاده قبل از/غیرقابل استفاده بعد از 
(Not Good Before/Not Good After)، بعد از درج 

 (Pay Exactly) مبلغ صحیح بھ دالر در مستطیل قابل پرداخت
قید شده است.
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جاھز؟ مستعد؟ بدء التسوق!

•  تاریخ چک ھا را ترترجیحًا بھ صورت سال/روز/ماه درج 
   کنید (مثال: 2015/12/04).

•  البتھ استفاده از سایر صورت ھای تاریخ کھ در ایالت متحده 
   مرسوم است اشکالی ندارد (مثال: 15/12/4، 15/12/04).

•  استفاده از کلمات برای نوشتن ماه اشکال دارد 
   (مثال: 12 آوریل 2015).

•  اگر یک شرکت کننده یا نماینده در نوشتن تاریخ چک اشتباه 
   کرد، باید روی تاریخ اشتباه خط بکشد، امضا کند و تاریخ 

   صحیح را باالی تاریخ اشتباه قید کند.

• استفاده از مھر تاریخ برای تاریخ زدن چک مجاز نیست.

ھیچ گاه چک WIC خود را قبل از اینکھ 
صندوقدار مبلغ کل را روی چک بنویسید 

امضاء نکنید و تاریخ نزنید.
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قبل از خرید از داشتن موارد زیر مطمئن شوید:
•  کارت شناسایی WIC خودتان

WIC کارت غذاھای مورد قبول برنامھ  •
•  چک WIC امضاء نشده با تاریخ ھای معتبر

در ھنگام خرید:
•  آنچھ بر روی چک فھرست شده است را بھ طور دقیق نگاه کنید.

•  از کارت غذاھای مورد قبول برنامھ WIC برای انتخاب غذاھای 
   پذیرفتھ شده توسط WIC بر روی چک استفاده کنید.

•  چک WIC بھ شما تعداد(1 جعبھ) و اندازه (64 اونس) ھر محصولی 
   کھ تھیھ می کنید را نشان می دھد.

در ھنگام خرید:
•  از خطوط سریع سریع، فقط نقدی، یا خود پرداخت استفاده نکنید.

•  موارد خرید WIC خود را ھمراه چک بر روی باجھ پرداخت قرار دھید.
•  چک WIC امضاء نشده مخصوص ھر گروه این موارد را بر روی 

   آنھا قرار دھید.
•  بھ صندوقدار بگویید کھ شما از چک ھای WIC استفاده خواھید کرد.

•  ھیچ گاه از قبل چک ھای WIC خود را امضاء نکنید.
•  بعد از اینکھ صندوقدار ھزینھ سر جمع را در جعبھ قابل پرداخت 

   (Pay Exactly) نوشت، چک را با رنگ آبی یا سیاه امضاء کرده و 
   تاریخ بزنید.

قبل از پرداخت:
•  ھمھ غذاھایی کھ بر روی ھر چک فھرست شده اند را با خود 

   داشتھ باشید.
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