
संघीय नागरिक अधिकाि कानून ि यूएस डिपार्टमेनर अफ 
एग्ीकल्चि (U.S. Department of Agriculture, USDA) 
नागरिक अधिकाि ननयम तथा नीनतहरू अनुसाि, यस संसथालाई 
जानत, िंग, िाष्ट्रिय मूल, ललङग (लैङधगक पहह्चान ि यौन झुकाव 
सहहत), अपाङगता, उमेि वा पूव्ट नागरिक अधिकाि गनतववधिको 
बदला वा प्रनतशोिको आिािमा ववभेद गन्टबार ननषेि छ।
काय्टक्रम जानकािी अङगे्जी बाहेक अनय भाषाहरूमा उपलबि 
गिाउन सककनछ। काय्टक्रम जानकािी (जसत,ै बे्ल, ठूलो वप्रनर, 
अडियोरेप, अमेरिकी साङकेनतक भाषा) प्रापत गन्टका लाधग 
सञ्चािको वकैष्लपक माधयम ्चाहहने अपाङगता भएका 
वयष््तहरूले (202) 720-मा काय्टक्रम वयवसथापन गनने ष्जममेवाि 
िाजय वा सथानीय ननकाय वा USDA कोTARGET Center 2600 
(आवाज ि TTY) मा समपक्ट  गनु्टपछ्ट  वा संघीय रिले सेवा माफ्ट त 
USDA लाई (800) 877-8339 मा समपक्ट  गनु्टहोस।्
काय्टक्रम भेदभाव उजुिी दता्ट गन्ट, उजुिीकता्टले फािम AD-3027, 
USDA काय्टक्रम भेदभाव उजिुी फािम भनु्टपछ्ट  जुन अनलाइनमा 
प्रापत गन्ट सककनछ: https://www.usda.gov/sites/default/
files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-
0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, कुन ैपनन USDA 
काया्टलयबार, (866) 632-9992 मा फोन गिेि वा USDA लाई 
समबोिन गरिएको पत्र लेखेि। पत्रमा उजिुीकता्टको नाम, ठेगाना, 
रेललफोन नमबि ि कधथत नागरिक अधिकाि उललङघनको प्रकृनत 
ि लमनतबािे नागरिक अधिकािका लाधग सहायक सध्चव (Assistant 
Secretary for Civil Rights, ASCR) लाई जानकािी हदन पया्टपत 
ववविणमा कधथत भेदभावपूण्ट काय्टको ललखखत ववविण समावेश 
हुनुपछ्ट। तपाईंले भनु्टभएको AD-3027 फािाम वा पत्रलाई ननमन 
तरिकाले USDA मा पेश गनु्टहोस:्

(1) पत्रा्चाि: U.S. Department of Agriculture 
   Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
  1400 Independence Avenue, SW 
  Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) फया्स:  (833) 256-1665, वा (202) 690-7442; वा 
(3) इमेल: program.intake@usda.gov.

यो संसथा एक समान अवसि प्रदायक हो।
अनय उजुिी वा ननट्पक्ष सुनुवाई अनुिोि गन्टका लाधग:
(1) पत्रा्चाि:  WIC Program Director
  NYSDOH, Riverview Center
  150 Broadway, 6th Floor
  Albany, NY 12204; वा
(2)  फोन: (518) 402-7093; फया्स (518) 402-7348; वा
(3) इमेल: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

7/224107 (Nepali)

health.ny.gov/wic
mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/nysdoh
nystateofhealth.ny.gov

text4baby.org
wicstrong.com

यस वेबसाइटमा जानुहोस:्  
health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
how_to_apply.htm

यसमा फोन गनुनुहोस:्  
1-800-522-5006 
द ग्ोइङ अप हेलदी हरलाइन (Growing Up 
Healthy Hotline)

अनय कायनुक्रमहरू बारे जानकारीका लागग:

    ननमनका लाधग 1-800-342-3009 मा फोन 
गनु्टहोस:्

   •  पूिक पोषण सहायता काय्टक्रम (SNAP)
   •  आवशयक परिवािहरूलाई असथायी सहायता 

(TANF)
   •   घिेलु ऊजा्ट सहायता काय्टक्रम (HEAP)

   ननमनका लाधग 518-486-1086 मा फोन गनु्टहोस:् 

    ववदयालय खादय सेवा काय्टक्रम (School Food 

Service Program)

   ननमनका लाधग 518-473-8781 मा फोन गनु्टहोस:्  
    गटृ्मकाललन खादयानन सेवा काय्टक्रम 

(Summer Food Service Program)

    ननमनका लाधग 1-800-548-6479 मा फोन 
गनु्टहोस:् 

   •  नेशनल हङगि हरलाइन (National Hunger 

Hotline)
   • Whyhunger.org/find food 

आफू नजजकैको WIC ज्लननक पत्ा 
लगाउनुहोस ्

महहला, शििु, र बालबाशलकाहरूका लागग वविषे 
पूरक पोषण कायनुक्रम WIC

Program

WIC को साथमा 
्यार, सेट,

ग्ो...
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 •   गभ्टवती महहलाहरू
 •   6 महहना उमेिका बच्चाहरू भएका आमाहरू
 •   12 महहना उमेिसममका बच्चाहरूलाई सतनपान 

गिाइिहेकी आमाहरू
 •   5 वष्ट सममका लशशु तथा बालबाललकाहरू
 •   बुवा वा सयाहािकता्टहरूले आफना बालबच्चाहरूका 

लाधग आवेदन हदन स्छन ्

पोषण समबन्धी सललाह
 •  कसिी सवसथ खानाको छनोर गनने तथा अझ बढी 

सकक्रय बनने भनने बािेमा जाननुहोस ्
 •  भोजन समबनिी ववज्ञहरूले तपाईंलाई सवसथ खानाको 

योजना बनाउन मद्दत गनु्टहुनछ
 •   सहायतका लाधग अनय अलभभावकहरूसँग कुिाकानी 

गनु्टहोस ्

स्नपान समबन्धी सहाय्ा
 • सतनपान समबनिी प्रलशक्क्षत ववज्ञहरू
 •  सतनपान समबनिी सहायता प्रदान गन्टका लाधग 

प्रलशक्षण प्रापत अनय आमाहरू
 •  आवशयकतामा भएका आमाहरूका लाधग ब्ब्सर पमप
 •  सतनपान गिाउने आमाहरूका लाधग ववशषे प्रकािको 

खानेकुिा
 •  यस वेबसाइरमा जानुहोस:् 

breastfeedingpartners.org 

पोषणयु्् खानेकुराहरू 
 •   दिु, ध्चज, दही, ताजा तिकािी तथा फलफुलहरू, 

100% शुद्ध जुस, होलगे्न पासता, ्चामलको िोरी, दाल, 
फमु्टला, अणिा, लशशुको लाधग बनाइएको खाना ि यसतै 
थप अनय खानेकुिाहरू

को योगय हुन्छ?

WIC प्रदान गनने सेवाहरू

्पाईंले ननमन मापदण्ड पूरा नगरेपनन 
WIC प्राप् गननु यहद:

WIC र बालबाशलकाहरू 

 •   तपाईं US को नागरिक नभएमा 
 •   तपाईं ि तपाईंका परिवािका अनय सदसयहरू काम 

गरििहेको भएमा

 •   WIC का खादया पयाकेजहरू सवसथ तौलका बच्चाहरू 
जष्नमउन भनी तयाि गरिएका हुन ्

 •   WIC मा भएका बालबाललकाहरूले ववदयालयमा िाम्ो 
गनने गिेको अधययनहरूले देखाएका छन ्

 •   WIC काय्टक्रममा भएका आमाहरूले सवसथ तौल 
भएको बच्चा जनमाउने समभावना बढी हुनछ 

तपाईं परिवाि योगय छ कक छैन थाहा 
पाउनुहोस!्

 अनय सेवाका लागग शसफाररसहरू
 •   सतनपान समबनिी सेवा प्रदान गनने ववशषेज्ञहरू
 •   सवसथ बच्चा तथा बालबाललका सयाहाि
 • Medicaid 
 •   आवशयक परिवािहरूलाई असथायी सहायता (TANF)
 •   पिूक पोषण सहायता काय्टक्रम (SNAP)
 •   परिवाि ननयोजन
 •   Head Start
 •   घिेलु हहसंा समबनिी
 •   िुम्पान छोडने समबनिी
 •   खोपहरू समबनिी 
 •   प्रसवपूव्टको सयाहाि समबनिी 
 •   मादकपदाथ्ट दवुय्टसनी समबनिी 
 •   ् यानसि िोकथाम समबनिी कामदार पररवारहरूहरूले दक्ष हुनका लागग 

ननमन कुराहरू हुनु पदनु्छ

 •   काम गनने परिवाि ि वयष््तहरूले आमदानीको 
आवशयकताहरू पूिा गछ्टन ्वा नतनीहरूले Medicaid, 
SNAP वा TANF मा सकक्रय रूपमा भाग ललइिहेका 
छन ्भने, उनीहरू WIC को लाधग योगय हुन स्छन ्

 •   प्रतयेक वष्ट आमदानीको सीमा बढन स्छ 
 •   तपाईंको परिवाि योगय छ वा छैन भनी थाहा पाउन 

यहा ँजानुहोस:् www.health.ny.gov/prevention/
nutrition/wic/income_guidelines.htm •   नयूयोक्ट  िाजयमा बलसिहेको हुनुपछ्ट

 •   आमदानीको सीमा समबनिी ननयमहरू पिूा गिेको वा 
Medicaid, SNAP वा TANF दवािा सुवविाहरू प्रापत 
गिेको

 •   आहाि समबनिी आवशयकता भएको हुनुपछ्ट

WIC को लागग योगय हुनको लागग ्पाईं:

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm
http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm

