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WIC'ye hak kazanmak için aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekir:

• Aşağıdakilerden biri olmak: • Hamile bir kadın,
   • En fazla altı ay önce doğum yapmış bir kadın,
   • Bir yaşına kadar bebeğini emziren bir kadın,
   • Bir bebek veya beş yaşına kadar bir çocuk;

• New York Eyaleti’nde yaşamak;
• Federal hükümet tarafından belirlenen seviyelerde veya bu seviyenin altında gelire sahip olmak veya gıda kuponlarından (SNAP), 

Medicaid veya Temporary Assistance for Needy Families’den (İhtiyacı Olan Aileler için Geçici Yardım) (TANF) yararlanıyor olmak;
• Tıbbi veya beslenme ihtiyacı duymak
• Kimliğini kanıtlayabilmek;

Yardımlar için başvurunuz reddedildiyse veya yardımlarınız durdurulduysa, kararı değiştirmek (temyiz) için bir toplantı talep edebilirsiniz. Bu 
toplantıya konferans denilmektedir. Konferansta sorun çözülmezse, adil bir duruşma hakkınız bulunmaktadır. Adil duruşma, kararın neden 
yanlış olduğunu düşündüğünüzü bir yargıca anlatmanız için size tanınan bir şanstır.

Konferans

Siz veya sizin adınıza konuşan bir kişi, WIC yerel ajansından (şahsen veya yazılı olarak) konferans talep edebilir. Başvurunuzun 
reddedilmesinden veya aldığınız yardımların durdurulacağının size bildirilmesinden sonraki 7 gün içinde toplantı talebinde bulunmanız 
gerekmektedir. Yedi gün içinde talepte bulunmazsanız, konferans için şansınızı kaybedersiniz.

Toplantı talebinde bulunduğunuzda, WIC yerel ajansı konferansın tarihini, saatini ve yerini size bildirecektir. Konferansta siz veya sizin 
adınıza konuşan bir kişi durumu sizin adınıza anlatabilir. Sizin adınıza konuşan kişi akrabanız, arkadaşınız, avukatınız veya başka birisi olabilir. 
Konferans, talebinizden sonraki on gün içinde yapılmalıdır.

Konferansta, başvurunuzun neden reddedildiğini veya aldığınız yardımların neden durdurulduğunu sorabilirsiniz. Dosyanızdaki bilgileri 
görmeyi isteyebilirsiniz. Kurumun kararının yanlış olduğunu kanıtlamak için bilgiler sunabilirsiniz.

Adil Duruşma

Siz veya sizin adınıza konuşan biri, adil bir duruşma için (şahsen veya yazılı olarak) talepte bulunabilir. Başvurunuzun reddedilmesinden veya 
aldığınız yardımların durdurulacağı size bildirilmesinden sonraki 60 gün içinde duruşma talebinde bulunmanız gerekmektedir. 60 gün içinde 
bir talepte bulunmazsanız, adil duruşma hakkınızı kaybedersiniz.

Sertifikasyon süresi, WIC yardımlarını alacağınız süreyi göstermektedir. Aldığınız yardımlar sertifikasyon süresinin ortasında durdurulursa ve 
15 gün içinde bir duruşma talebinde bulunursanız, aldığınız WIC yardımları, duruşma sonucu belirlenene kadar veya sertifikasyon süresinin 
sonuna kadar (hangisi önce gerçekleşirse) devam eder . 

WIC yerel ajansında duruşma talep edebilir (personel size yardımcı olacaktır) veya NYS WIC Programına başvurabilirsiniz:

posta: WIC Program Director telefon:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center faks: (518) 402-7348; veya 
 Room 650, 150 Broadway, e-posta:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

Duruşmanın tarihi, saati ve yeri hakkındaki bilgiler size gönderilecektir. Duruşmada adil bir yargıç görevli olacaktır. Yargıç, başvurunuzu 
reddetme veya aldığınız WIC yardımlarını durdurma kararının doğru olup olmadığına karar verecektir. Duruşmada siz veya sizin adınıza 
konuşan bir kişi olayı sizin adınıza anlatabilir. Sizin adınıza konuşan kişi akrabanız, arkadaşınız, avukatınız veya başka birisi olabilir.

Duruşma öncesinde ve duruşma sırasında siz ya da sizin adınıza konuşan kişi, kararın neden aleyhinizde verildiğini gösteren bilgilere bakabilir. 
Duruşma sırasında konuşabilir, tanık ve delil getirebilir, duyduğunuz veya gördüğünüz şeyleri sorgulayabilir veya yanlışlığını ispatlayabilir ve tanıkları 
sorgulayabilirsiniz. Duruşma İngilizce olarak yapılacaktır. Tercümana ihtiyacınız varsa, Kuruma duruşmadan en az on gün önce başvurmanız halinde 
size ücretsiz olarak tercüman sağlanacaktır. Duruşmaya, siz veya avukatınız katılmaz ise duruşma hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. 7 CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; 10 CRR-NY 60-1.1...1.6; NYS WIC Programı Kılavuzu #1047, #1100, #1130, #1136.
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Yardımlar için başvurunuz reddedildiyse veya yardımlarınız durdurulduysa, bir Adil Duruşma talep edebilirsiniz. Adil duruşma, kararın 
neden yanlış olduğunu düşündüğünüzü bir yargıca anlatmanız için size tanınan bir şanstır. Başvurunuzun reddedilmesinden veya aldığınız 
yardımların durdurulacağı size bildirilmesinden sonraki 60 gün içinde duruşma talebinde bulunmanız gerekmektedir. 60 gün içinde talepte 
bulunmazsanız, adil duruşma hakkınızı kaybedersiniz.

Sertifikasyon süresi, WIC yardımlarını alacağınız süreyi göstermektedir. Aldığınız yardımlar sertifikasyon süresinin ortasında durdurulursa ve 
15 gün içinde bir duruşma talebinde bulunursanız, aldığınız WIC yardımları, duruşma sonucu belirlenene kadar veya sertifikasyon süresinin 
sonuna kadar (hangisi önce gerçekleşirse) devam eder .

WIC yerel ajansında duruşma talep edebilir (personel size yardımcı olacaktır) veya NYS WIC Programına başvurabilirsiniz:

posta: WIC Program Director telefon:  (518) 402-7093;   
 NYSDOH, Riverview Center faks: (518) 402-7348; veya 
 Room 650, 150 Broadway e-posta:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

Lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayın

Tarih

Başvuranın / Katılımcının Adı (büyük harfle) 

Adresi WIC ID # (varsa)

  Telefon: (                   )                    -

Yerel Kurum Adı

Adresi Telefon: (                   )                    -

Duruşma Talebinin Nedeni (isteğe bağlı)

Federal medeni haklar kanunu ve  ABD Tarım Bakanlığı, (Department of Agriculture - USDA) medeni haklar düzenlemeleri ve politikaları uyarınca, USDA, USDA 
Kurumları, ofisleri ve çalışanları ile USDA programlarına katılan veya bu programları yöneten kurumların, USDA tarafından yürütülen veya finanse edilen herhangi 
bir program veya faaliyette, ırk, renk, ulusal köken, cinsiyet, engellilik, yaş temelli ayrımcılık veya geçmiş insan hakları faaliyeti için misilleme yapmaları veya 
mukabelede bulunmaları yasaktır.

Program bilgileri için alternatif iletişim araçlarına (örneğin Braille-Körler Alfabesi, büyük baskı, ses bandı, Amerikan İşaret Dili, vb.) ihtiyaç duyan engelli kişiler, yardım 
için başvurdukları Kurum ile (Eyalet veya yerel) irtibat kurmalıdır. İşitme engelli, işitme zorluğu olan veya konuşma engelli bireyler Federal Aktarma Hizmeti (Federal 
Relay Service) aracılığıyla (800) 877-8339 numaralı telefondan USDA ile iletişime geçebilirler. Ek olarak, program bilgileri İngilizce dışındaki dillerde de sunulabilir.

Programda ayrımcılık yapıldığına dair şikayette bulunmak için çevrim içi http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ’de ve USDA ofislerinde bulunan 
USDA Programı Ayrımcılık Şikayet Formunu (AD-3027) doldurun veya bir mektup yazarak USDA adresine gönderin ve formda istenen tüm bilgileri mektubunuzda 
belirtin. Şikayet formunun bir örneğini talep etmek için (866) 632-9992 numaralı telefonu arayın. Tamamladığınız formu veya mektubu, aşağıdaki yollardan birini 
kullanarak USDA'ya gönderin:

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

faks: (202) 690-7442; veya 
e-posta: program.intake@usda.gov
Bu kurum, fırsat eşitliği sunan (ayrımcılık yapmayan) bir hizmet sağlayıcıdır.
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