
لقد تلقيت معلومات حول حقوقي ومسؤوليايت كمشارك يف برنامج WIC. أنا أتفهم أن لدي الحق يف:

تلقي معاملة عادلة ومحرتمة من موظفي WIC وموظفي متجر الخرضوات والفواكه.  •

 •  الحفاظ عىل املعلومات التي قدمتها ملوظفي WIC قيد الرسية. لن يتم اإلفصاح عنها ألي شخٍص خارج

برنامج WIC دون إذن مني.

الحصول عىل التوعية بشأن التغذية واملعلومات حول الرعاية الصحية وغريها من الخدمات املفيدة.  •

.WIC يسمح لها بقبول برنامج )NYS( استخدام أي متجر للخرضوات والفواكه أو صيدلية يف والية نيويورك  •

الحصول عىل حزمة غذائية تلبي احتياجايت الغذائية، أو احتياجات طفيل.  •

طلب التحويل إىل وكالة WIC محلية أخرى.  •

يتم إعالمي كتابًيا مبوعد وسبب انتهاء مزايا برنامج WIC الخاص يب.  •

طلب جلسة استامع عادلة إذا مل أوافق عىل القرارات املتعلقة بأهليتي.  •

تعترب املعلومات التي قدمتها ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً لربنامج WIC صحيحة، عىل حد علمي. أنا أتفهم أنه:

•  يجوز ملوظفي برنامج WIC التحقق من املعلومات التي قدمتها لهم للتأكد من صحتها. يحق لهم االتصال بزماليئ أو غريهم من املصادر للتحقق 

من دخيل. ميكنهم الحصول عىل سجالت الرضائب الخاصة يب من NYS Department of Taxation and Finance )دائرة الرضائب 

والتمويل يف والية نيويورك(. عند تحديد ما إذا كان ميكنني املشاركة يف برنامج WIC، فلن يطلبوا مني معلومات ألكرث من 12 شهًرا قبل تقديم 

الطلب. إذا كانوا يتطلعون ملعرفة ما إذا كان قد تم انتهاك أي قواعد لربنامج WIC، فقد يطلبون مني معلومات عن أي فرتة تلقيت خاللها مزايا 

.WIC برنامج

•  یجب عيّل إخطار وكالة WIC المحلیة لدي إذا كنت أخطط لالنتقال، أو تغییر رقم ھاتفي، أو حدث تغري يف الدخل ألي فرد من أفراد أسريت، أو إذا كنت 

.WIC أرید التحويل لوكالة أخرى تابعة لربنامج

•  إذا مل أخربكم بالحقيقة أو إذا أخفيت املعلومات عمًدا من أجل الحصول عىل مزايا برنامج WIC، فقد أضطر إىل الدفع للدولة المزايا التي مل أكن 

مؤهاًل للحصول عليها. كام أنه قد يتم استدعايئ أيًضا للحضور للمحكمة من قبل والية نيويورك أو املسؤولني الفيدراليني.

.WIC واحد فقط. أؤكد أنني لست مسجالً حالًيا يف أي برنامج آخر من برامج WIC يجوز يل التسجيل يف برنامج  •

إن أغذية برنامج WIC مخصصة فقط لعضو األرسة املُسجل. ال یمکنين بیع مزایا برنامج WIC أو عرضها للبیع أو التخيل عنها بأي شکل من األشکال.  •

إذا كانت حزمة طعامي تحتاج إىل تغيري أو إيقاف لفرتٍة قصرية، فسأتصل بوكالة WIC املحلية.  •

أنا عىل علٍم بأن وكالة WIC املحلية ستوفر الخدمات الصحية والتوعية الخاصة بربنامج التغذية لدي، وأحظى بالتشجيع عىل املشاركة يف هذه الخدمات.

أنا عىل دراية بأن قواعد األهلية واملشاركة يف برنامج WIC موحدة بالنسبة للجميع، بغض النظر عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو 

الجنس.

 حقوق ومسؤوليات املشاركني يف 

 WIC )برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال(
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طلب جلسة استامع عادلة

 إذا تم رفض طلبك للحصول عىل املزايا أو توقفت مزاياك، يحق لك الحصول عىل جلسة استامع عادلة. 

ا. يجب عليك طلب جلسة االستامع يف غضون 60 يوًما من وقت رفض طلبك  متثل جلسة االستامع العادلة فرصة لك لتخرب القايض ملاذا تعتقد أن القرار خاطئً

أو عندما يتم إخبارك بأن املزايا التي تحصل عليها ستتوقف. إذا مل تطلب هذه الجلسة يف غضون 60 يوًما، فستفقد فرصة الحصول عىل جلسة استامع عادلة.

فرتة االعتامد هي املدة التي ستحصل فيها عىل مزايا برنامج WIC. إذا توقفت املزايا التي تحصل عليها يف منتصف فترة االعتامد وطلبت عقد جلسة استماع يف 

غضون 15 یوًما، فستستمر مزايا برنامج WIC حتی تعرف نتیجة جلسة االستماع أو حتی نھایة فترة االعتامد، أیھما یحدث أواًل. اطلب جلسة استامع لدى وكالة 

:NYC WIC املحلية (سيساعدك املوظفون) أو اتصل بربنامج WIC

7093-402 (518)؛  الهاتف:    WIC Program Director  الربيد: 

7348-402 (518)؛ أو فاكس:   NYSDOH, Riverview Center   

NYSWIC@HEALTH.NY.GOV   :الربيد اإللكرتوين  Room 650, 150 Broadway,   

Albany, NY 12204  

هذا هو بيان التصديق عىل أين قد قمت بتسجيل الدخول يف نظام الكمبيوتر قبل تلقي مزايا WIC الخاصة يب:

لقد تم إخطاري بحقوقي والتزامايت مبوجب برنامج WIC. أقّر بأن املعلومات التي قدمتها لتحديد أهليتي كاملة وصحيحة عىل حد علمي. يتم تقديم هذه 

املعلومات من أجل الحصول عىل مزايا برنامج WIC وأتفهم أنه يحق ملسؤويل وكالة WIC بالدولة أو مسؤوليها املحليني التحقق من هذه املعلومات إذا 

 NYS دعت الحاجة إىل ذلك عن طريق االتصال بأصحاب العمل أو مصادر أخرى ملعرفة دخيل، و/أو عن طريق الحصول عىل سجالت الرضائب الخاصة يب من

Department of Taxation and Finance (دائرة الرضائب والتمويل بوالية نيويورك). إنني أرصح عىل وجه التحديد بالكشف عن سجالت الرضيبة 

الخاصة يب من NYS Department of Taxation and Finance (دائرة الرضائب والتمويل بوالية نيويورك) لهذا الغرض، والتي قد تتضمن بعض معلومات 

التوظيف املُقدمة إىل NYS Department of Taxation and Finance (دائرة الرضائب والتمويل بوالية نيويورك) من قبل أصحاب العمل فيام يتعلق 

باملعلومات الخاصة بالتوظيف الجديد واألجور. كام أتفهم أن التضليل املتعمد قد يعرضني للمقاضاة املدنية أو الجنائية مبوجب قانون الوالية و/أو القانون 

الفيدرايل. ويشمل التضليل املتعمد، عىل سبيل املثال ال الحرص، تزييف أو إخفاء أو إسقاط دخل األرسة وحجم األرسة والبيانات الطبية وحالة الرعاية الطبية 

ومكان اإلقامة. أتفهم أيًضا أن إصدار بيان كاذب أو مضلل أو تشويه الحقائق أو إخفاءها أو حذفها سيؤدي إىل استبعادي وعدم تأهيل وقد يتطلب سداد 

القيمة بالدوالر ملزايا برنامج WIC التي حصلت عليها بشكٍل غري مرشوع بغض النظر عام إذا كنت أعتزم الحصول عىل املزايا بشكٍل غري صحيح أم ال. وأخريًا، 

ا يف أي برنامج آخر من برامج WIC. أطلب أن يتم رصف  أتفهم أنه يجوز يل التسجيل يف برنامج WIC واحد فقط. أقرُّ مبوجب ذلك أنني لست مسجالً حاليً

املزايا يل اليوم.

ا لقانون الحقوق املدنية الفيدرايل ولوائح  وسياسات الحقوق املدنية لـ Department of Agriculture (USDA) (وزارة الزراعة األمريكية (USDA))، فإنه يُحظر عىل (USDA) (وزارة الزراعة  وفًق

األمريكية)، ووكاالتها، ومكاتبها، وموظفيها، واملؤسسات املشاركة يف برامج USDA (وزارة الزراعة األمريكية) أو التي تديرها، من التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو 

السن أو الثأر أو االنتقام من عمٍل سابق خاص بالحقوق املدنية يف أي برنامج أو نشاط تقوم به أو متوله USDA (وزارة الزراعة األمريكية).

يجب عىل األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إىل وسائل اتصال بديلة للحصول عىل معلومات الربنامج (عىل سبيل املثال، برايل، أو الكتابة بخط كبري، أو التسجيل الصويت، أو لغة اإلشارة األمريكية، وغريها)، 

االتصال بالوكالة (الخاصة بالوالية أو املحلية) التي تقدموا لها بطلب للحصول عىل املزايا. ميكن لألفراد الذين يعانون من الصمم أو صعوبة يف السمع أو الذين يعانون من إعاقة يف الكالم، االتصال بـ USDA (وزارة 

الزراعة األمريكية) من خالل Federal Relay Service (خدمة الرتحيل الفيدرايل) عىل الرقم .8339-877 (800) باإلضافة إىل ذلك، قد يتم توفري معلومات الربنامج بلغات أخرى غري اإلنجليزية.

http:// :املوجود عىل اإلنرتنت عىل (AD-3027) (منوذج الشكوى الخاص بربنامج وزارة الزراعة األمريكية) USDA Program Discrimination Complaint Form لتقديم شكوى تتعلق بالتمييز، أكمل

ا موجًها إىل USDA (وزارة الزراعة األمريكية) واكتب يف الخطاب جميع  www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html، ويف أي مكتب تابع لـ USDA (وزارة الزراعة األمريكية)، أو اكتب خطابً

املعلومات املطلوبة يف النموذج. لطلب نسخة من منوذج الشكوى، اتصل بالرقم 9992-632 (866). أرسل منوذجك املكتمل أو خطابك إىل USDA (وزارة الزراعة األمريكية) من خالل:

U.S. Department of Agriculture  :الربيد  (1) 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

Independence Avenue, SW 1400 

Washington, D.C. 20250-9410

(2)فاكس                :7442-690 (202)؛ أو

.program.intake@usda.gov :الربيد اإللكرتوين  (3)

.هذه املؤسسة هي مزود للفرص املتكافئة

للشكاوى األخرى أو لطلب عقد جلسة استامع عادلة: 

WIC Program Director  :الربيد  (1) 

NYSDOH, Riverview Center 

Room 650, 150 Broadway 

Albany, NY 12204; or

الهاتف:5006-522 (800)  فاكس:7348-402 (518) ؛ أو  (2)

NYSWIC@HEALTH.NY.GOV :الربيد اإللكرتوين  (3)


