האכנאסע
ברענג איין דערווייַז פון הַאכנָאסע
ֿפַאר ַאלעמען אין דיין הויזגעזינד
ַאזַא ווי:
☐ ☐ניו יארק שטאט מעדיקעיד קאמאן בענפיטן
אידנטיטאט קָארט (ָ )CBICאדער מעדיקַאיד
מַאנַאגעד קער ּפלַאן קָארט מיט ַא CIN
(קליענט אידענטיטאט נומער) ֿפַאר יעדער
מענטש וואס צולייגט ֿפַאר וויק
☐ ☐( SNAPפוד סטַאמּפס) בַאמערקונג פון
בַאשלוס\בודזשעט בריוו מיט רשימה פון
דַאטעס פון ַאלע הויזגעזינד מיטגלידער
☐ ☐ TANFבַאמערקונג פון בַאשלוס ,מיט א
רשימה פון ַאלע הויזגעזינד מיטגלידער
☐ ☐ַאלע בַאצָאלן סטַאבז\דירעקט ַאוועקלייגן
סטַאבז (פַארגַאנגע  30טעג) ֿפַאר יעדער
ארבעטן הויזגעזינד מיטגלידער
☐ ☐ַאלימָאני\קינדער שטיצן
☐ ☐ַארבעטער פַארגיטיקונג
☐ ☐ַארבעטלָאזיקייַט בענעפיטן\דיסַאביליטי
☐ ☐באנק סטעיטמענט
☐ ☐ניצן פון שפארונג ָאדער געלט הַאכנָאסע
☐ ☐וועריפיקַאטיָאן פון סערטיפיקַאציָאן
( )VOCקָארט (ֿפַאר ּפַארטיסיַּפַאנטן
ַאריבערברענגען)
☐ ☐הַאכנָאסע שטייַער רעקָארד ֿפַאר זעלבסט-
אנגעשטעלט
☐ ☐בריוו פון שטיצן וועגן אנדערע הַאכנָאסע
☐ ☐געשריבענע דערקלערונג פון ארבעטגיבער
☐ ☐אורלאוב און פַארדינסט אויסזָאגונג (ל & )E
(בלויז מיליטער)
☐ ☐סאציאל סעקוריטי
☐ ☐פענסיע
☐ ☐אויסזָאגונג פון אינטערעס\דיווידענדז\
רויַאלטיעס
☐ ☐פָאסטער זָארגן סטייּפַאנד (אויב מעדיקַאיד
איז ניט בנימצא)
☐ ☐אויב איר האסט קיין הַאכנָאסע ,איר
דַארפסט צו חסמען ַא סטַאטעמענט

אין לויט מיט די פעדעראלע ציווילע רעכט געזעטץ און יו.
 )USDAציווילע
עס .דער דעּפַארטמענט פון ַאגריקולטורע ( ַ
 ,USDAזייַן ַאגענטורן
רעכט רעגיַאליישַאנז און ּפַאליטיק ,די ַ
ביוראס ,און איינגעשטעלטע ,און אינסטיטוציעס וואס
נעמען א טייל איןָ ,אדער ַאדמיניסרירן  USDAפראגראמען,
זיינען פארוועטעט פון דיסקרימינאציע באזירט אויף רַאסע,
קָאלירן ,נאציאנאלע ָאנהייב ,געשלעכט ,דיסַאביליטי ,עלטער,
ָאדער רעּפריזַאל ָאדער ריטַאלייישַאן ֿפַאר פריערדיק ציווילע
רעכט אקטיוויטאט אין קיין פראגראם ָאדער ַאקטיוויטעט
.USDA
געפירט ָאדער פינאנצירט דורך ַ
מענטשן מיט אומפעייקייטן וואס דַארֿפן ַאן אנדערע מיטל
פון קָאמוניקַאציע ֿפַאר די ּפרָאגרַאם אינֿפָארמַאציע (ַאזַא ווי
ברייל ,גרויס דרוקַ ,אודיָא טַאּפן ,אמעריקאנער צייכן שּפרַאך,
אאז"וו) ,מוזן קָאנטַאקט מאכן מיט די ַאגענטור (שטַאט
ָאדער היגע) ווו זיי האבן צוגילייגט פאר די בענעפיטן.
מענטשן וואס זענען טויב ,הארט פון הערן ָאדער הָאבן רעדן
 USDAדורך די פעדעראלע
אומפעייקיטן קען קָאנטַאקט ַ
ריליי סערוויס בייַ  .(800) 877-8339דערצוּ ,פרָאגרַאם
אינֿפָארמַאציע קען זיין בנימצא אין אנדערע שּפרַאכן ווי
ענגליש.
צו פיילן א פראגראם באקלאגונג פון דיסקרימינאציע,
פארלאנגט די  USDAדיסקרימינאציע פראגראם קלאג
פארם )AD-3027( ,געפונען זיך בייhttp://www.ascr. :
 ,usda.gov/complaint_filing_cust.htmlאון אין אלע
 USDAאפיס ,אדער שרייב א בריוו צו  USDAאון צושטעל
אין די בריוו ַאלע אינֿפָארמַאציע וואס איז געבעטן אין די
פָארעם .צו בעטן ַא קָאּפיע פון די קלָאג פָארעם ,איינרוף
 .(866) 632-9992פָארלייג דיין געענדיקטע פָארעם ָאדער
בריוו צו  USDAדורך:
( )1פאסטU.S. Department of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
Independence Avenue, SW 1400
;Washington, D.C. 20250-9410
( )2פאקס ;(202) 690-7442 :אדער
( )3אימעייל.program.intake@usda.gov :
ֿפַאר אנדערע קלאגן ָאדער צו בעטן ַא גערעכטיק פארהער
קָאנטַאקט:
( )1פאסטWIC Program Director :
NYSDOH, Riverview Center
Room 650, 150 Broadway
Albany, NY 12204; or
( )2טעלעפאן (800) 522-5006 :פאקס;(518) 402-7348 :
אסער
( )3אימעיילNYSWIC@HEALTH.NY.GOV :
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וואָ ס צו ברענגען
צו דיין WIC
באגעגעניש

וויק באגריסט איר

אידענטיטעט

רעזידענציא

ברענג איין באוויזונג ַאז איר זיינט
איינער פון די מענטשן געדינט דורך
וויק

ברענג איין בַאווייַז פון ווער איר זיינט

ברענג איינער אקטועלע בַאווייַז פון
ווו איר לעבסט

שוואנגערע פרויען:

☐ ☐געענדיקט און געחתמעט א וויק
מעדיציניש רעפעררַאל פָארעם
☐ ☐דַאטירט און געחתמעט מעדיציניש
שפייזער אויסזָאגונג’ מיט א דערווַארטעט
דַאטע פון קימפעט
☐ ☐Medicaid Presumptive Eligibility
 Screeningפָארם ,געענדיקט און
געחתמעט דורך דער געזונט זָארג
שּפייַזער
☐ ☐ַא ַאלטרַאסַאונד בילד מיט ַא דאטע און די
מוטער’ס נָאמען

ברוסטפעדינגע מוטערס און מָאמאס מיט
ַא וויקלקינד ,יונגער ווי  6חדשים:
☐ ☐געענדיקט און געחתמעט א וויק
מעדיציניש רעפעררַאל פָארעם
☐ ☐דַאטירט און געחתמעט אויסזָאגונג פון ַא
געזונט זָארג שּפייַזער
☐ ☐דַאטירטע שּפיטָאל באפרייונג דוקומענטן

אינפאנטן אונד קינדער:

☐ ☐געענדיקט און געחתמעט א וויק
מעדיציניש רעפעררַאל פָארעם
☐ ☐געבורטס סערטיפיקאט
☐ ☐באפטיסמאל רעקארד
☐ ☐הָאסּפיטַאל ָאדער געזונט זָארג שּפייַזער

☐ ☐פָאטָא פון אינדענטיטאט קָארט
(ביישפילן):
•שאפער ליצענץ ָאדער א לערער
דערלויבעניש
•ניט פון א שָאפער אידענטיטאט קָארטל
•מיליטער אידענטיטאט קארטל
•בַאשעפטיקונג אידענטיטאט קָארט
•שולע אידענטיטאט קָארט
☐ ☐געבורטס סערטיפיקאט
☐ ☐בירגערשַאפט דָאקומענט (ביישפילן):
•ּפַאספארט\וויזַא
•שטענדיק רעזידענט קָארט (גרין
קראד)
•סערטיפיקַאט פון נַאטורַאליזירן
•סערטיפיקַאט פון בירגערשַאפט
☐ ☐גערעכט דָאקומענט (ביישפילן):
•ַאדַאּפטיָאן רעקָארד
•פָאסטער זָארגן ּפלאצירונג בריוו
•קוסטָאדי דאקומענטן
☐ ☐געזונט זָארגן שּפייַזער ָאדער
אינדזשעקשַאן רעקָארד
☐ ☐הָאסּפיטַאל רעקָארד\בעיבי וויג קָארט\
שּפיטָאל אינדענטיטאט ברַאסלעט
(ביז  6חדשים פון עלטער)
☐ ☐מעקסיקַאן מַאטריקולַא קָאנסולַאר
אידענטיטאט קָארט
☐ ☐וויילער רעגיסטרַאציע קָארט
☐ ☐סאציאל סעקוריטי קָארט

☐ ☐אקטועלע דינגען ָאדער היּפָאטעק
דָאקומענט
☐ ☐אקטועלע צָאלונג סטאב מיט ַאדרעס
☐ ☐בריוו פון בַאשיצן\הויז פון ארנבעטונג\
געזעלשַאפטלעך בַאדינונגען ,אויף זייער
פירמעבלאנק
☐ ☐בריוו ָאדער אויסזאגונג פון פעדעראלע,
שטַאט ָאדער היגע מאניציפאלע ַאגענטור
☐ ☐פָאטָא פון אידענטיטאט מיט אקטואלע
ַאדרעס
☐ ☐פאסט מיט פרישע ּפָאסטנמָארק ,הויזגעזינד
נָאמען און גַאס ַאדרעס (ביישפילן):
•יוטיליטי ביל
•סעלולאר טעלעפאן ביל
•קָאנווערט\ּפָאסטקַארטל מיט פריש
ּפָאסטמַארק
•וויק ַאּפוינטמַאנט דערמָאנונג
☐ ☐נאר מיליטער (ביישפילן):
•בריוו פון קאמפאנייע קַאמַאנדער אויף
פירמעבלאנק
•מיליטער ָארדענונגען מיט ניו יארק
אינסטאלאצייע

Record

