آمدنی
اپنے گھ رانے کے ہر فرد کے لیے آمدنی کا ایک
ثبوت ساتھ الئیں جیسے کہ:
☐ NYS Medicaidکامن بینیفٹس کا شناختی کارڈ
( )CBICیا  Medicaid Managed Careپالن
کارڈ مع ( CINکالئنٹ کا شناختی منرب)  WICکے لیے
درخواست دینے والے ہر فرد کے لیے۔
☐( SNAPفوڈ اسٹیمٹ) فیصلے کا نوٹس/بجٹ کا خط مع
تاریخیں جس میں گھ رانے کے سبھی مم ربان کا نام درج ہو
☐ TANFفیصلے کا نوٹس جس میں گھ رانے کے سبھی
مم ربان کا نام درج ہو
☐ ☐تنخواہ کی سبھی رسیدیں/ڈائرکٹ ڈپازٹ کی رسیدیں
(پچھلے  30دن) گھ رانے کے سبھی کام کررہے مم ربان کے
لیے
☐ ☐گزارہ خرچ /چائلڈ سپورٹ
☐ ☐مالزمین کا معاوضہ
☐ ☐بے روزگاری/معذوری کے وظائف
☐ ☐بینک اسٹیٹمنٹ
☐ ☐بچتوں یا نقد اعانت کا استعامل
☐ ☐ویریفیکیشن آف رسٹیفیکیشن ( )VOCکارڈ (رشکت
کنندگان کی منتقلی کے لیے)
☐ ☐اپنا روزگار والوں کے لیے انکم ٹیکس کا ریکارڈ
☐ ☐کسی دیگر آمدنی کے سلسلے میں اعانت کا خط
☐ ☐آجر کی جانب سے تحریری بیان
☐ ☐چھٹی اور آمدنی کا اسٹیٹمنٹ (( )L & Eرصف ملٹری کے
لیے)
☐ ☐سوشل سیکیورٹی
☐ ☐پنشن
☐ ☐سود/متسکات کے منافع/رائلیٹیز کا اسٹیٹمنٹ
☐ ☐رضاعی نگہداشت کا وظیفہ (اگر  Medicaidدستیاب
نہ ہو)
☐ ☐اگر آپ کو کوئی آمدنی نہ ہو ،تو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پر
دستخط کرنے ہوں گے

وفاقی شہری حقوق کے قانون اور ریاست ہائے محکمہ ب رائے زراعت

( )USDAکے شہری حقوق کی رشائط اور پالیسیوں کے مطابق USDA
پروگ رامز میں حصہ لینے والے یا انتظامیہ میں شامل ہونے والے ،USDA
اس کی ایجنسیاں ،دفاتر ،اور مالزمین ،اور اداروں پر  USDAکی جانب سے

منعقد یا فنڈ کردہ کسی بھی پروگ رام یا رسگرمی میں قبل شہری حقوق کی
رسگرمی کیلئے انتقامی کارروائی یا بدلہ حاصل کرنے کیلئے رنگ و نسل،
قومیت ،جنس ،معذوری ،عمر کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے پر پابندی ہے۔

معذور اف راد جنہیں پروگ رام کی معلومات کیلئے مواصلت کے متبادل ذرائع
درکار ہیں (نابینا کیلئے تحریر طباعت ،بڑی پرنٹ ،آڈیو ٹیپ ،امریکی عالمت
زبان ،وغیرہ) ،کو ان ایجنسی سے (ریاست یا مقام) رابطہ کرنا ہوگا جہاں انہوں
نے امداد کیلئے درخواست کی تھی۔ گونگے ،سامعت میں تکلیف رکھنے یا
بولنے میں معذوری رکھنے والے اف راد  USDAسے وفاقی ری لے رسوس
 (800) 877-8339پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ ،پروگ رام کی
معلومات انگریزی کے عالوہ دیگر زبانوں میں بھی مہیا کی جائے گی۔
امتیازی سلوک کے پروگ رام کی شکایت درج کرنے کیلئے،

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
پر حاصل ہونے واال  USDAپروگ رام کے امتیازی سلوک کی شکایت کا فارم،
( )AD-3027مکمل کریں ،اور کسی بھی  USDAدفرت میں ،یا USDA

کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھیں اور اس فارم میں پوچھی گئی متام
معلومات ف راہم کریں۔ شکایت کے فارم کی نقل کی درخواست کرنے کیلئے،
(866) 632-9992کو کال کریں۔  USDAکو اپنے مکمل شدہ فارم یا
خط ارسال کریں بذریعہ:
U.S. Department of Agriculture
( )1میل:

( )2فیکس:
( )3ای میل:

Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
;Washington, D.C. 20250-9410

 ;(202) 690-7442یا

.program.intake@usda.gov

دیگر شکایتوں یا منصفانہ سامعت کی درخواست کیلئے رابطہ کریں:
WIC Program Director
( )1میل:

( )2فون:
( )3ای میل:
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 ;Albany, NY 12204یا

 (800) 522-5006فیکس(518) 402-7348 :؛ یا
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
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اپنے  WICاپائنٹمنٹ پر
کیا لے کر آئیں

 WICمیں آپ کا خیر مقدم ہے
ایک ایسا ثبوت الئیں جو دکھاتا ہو کہ آپ WIC

کے زیر خدمت اف راد میں سے ایک ہیں

شناخت
اپنی شناخت کا ثبوت ساتھ الئیں
☐

حاملہ خواتین:
☐ ☐مک}دودھ پالنے والی مائیں اور  6مہینے سے کم
عمر کے بچوں کی مائیں:

☐ ☐مکمل کردہ اور دستخط شدہ  WICطبی حوالہ کا فارم
☐ ☐کسی نگہداشت صحت ف راہم کنندہ کی جانب سے
دستخط شدہ اور تاریخ ڈاال ہوا فارم
☐ ☐تاریخ کے ساتھ ہسپتال سے چھٹی کے کاغذات

☐
☐
☐

☐مکمل کردہ اور دستخط شدہ  WICطبی حوالہ کا فارم
☐سند والدت
☐بپتسمہ کا ریکارڈ
☐ہسپتال اور نگہداشت صحت ف راہم کنندہ کا ریکارڈ

☐

نومولود اور بچے:

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

رہائش
اپنی رہائش کا تازہ ثبوت ساتھ الئیں

☐بالتصویر شناختی کارڈ (مثالیں):
•ڈرائیور کا الئسنس یا لرنر پرمٹ
•غیر ڈرائیور کا شناختی کارڈ
•ملٹری شناختی کارڈ
•روزگار کا شناختی کارڈ
•اسکول کا شناختی کارڈ
☐سند والدت
☐بپتسمہ کا ریکارڈ
☐شہریت کا دستاویز (مثالیں):
•پاسپورٹ/ویزا
•مستقل رہائش کا کارڈ (گرین کارڈ)
•حاصل کردہ شہریت کی سند
•شہریت کی سند
☐عدالتی دستاویز (مثالیں):
•گود لینے کے ریکارڈز
•رضاعی نگہداشت میں رکھے جانے کا خط
•تولیت کے کاغذات
☐نگہداشت صحت ف راہم کنندہ یا ٹیکے کا ریکارڈ
☐ہسپتال کا ریکارڈ/نومولود کا کریب کارڈ/ہسپتال کا
شناختی کڑا ( 6مہینے کی عمر تک)
☐میکسیکن میٹریکوالکونسولر آئی ڈی کارڈ
☐ووٹر رجسٹریشن کارڈ
☐سوشل سیکیورٹی کارڈ

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Record

☐ک رایے یا رہن کا تازہ دستاویز
☐تنخواہ کی تازہ رسید مع پتہ
☐پناہ گاہ/عبادت گاہ/سوشل رسوسز کی جانب سے ان رسنامہ
پر خط
☐وفاقی ،ریاستی یا مقامی میونسپل ایجنسی کی جانب سے
خط یا اسٹیٹمنٹ
☐باتصویر شناخت معحالیہ پت ہ
☐حالیہ ڈاک مہ ر ،گھ رانے کا نام اور گلی کے پتے کے ساتھ
ڈاک (مثالیں):
•یوٹیلیٹی بل
•سیل فون بل
•حالیہ ڈاک کی مہر کے ساتھ لفافہ/پوسٹ کارڈ
• WICاپائنٹمنٹ کی یاد دہانی
☐رصف ملٹری (مثالیں):
•لیٹر ہیڈ پر کمپنی کامنڈر کی جانب سے خط
•نیویارک انسٹالیشن سے متعلق ملٹری کے آرڈرز

