
Wic েচক

WIC আইিড ন�র

েয বয্ি� বা পিরবােরর জনয্ 
খাবারিট বরা� তােদর নাম।

“এর আেগ ভােলা নয় (Not Good 

Before)” তািরেখর কাছাকািছ েচক 

বয্বহার করা েযেত পাের।

“এর পের ভােলা নয় (Not 

Good After)” তািরেখর 

কাছাকািছ েচক বয্বহার 

করা েযেত পাের।

“সিঠক অথর্�দান করন 

(Pay Exactly)” বা�িট 

েচেকর েসই জায়গায় 

েযখােন েভ�র সম� 

আইেটেমর েমাট �য় 

মলূয্ েলেখ।

খাবার অংশ�হণকারীেক অবশয্ই এই েচক িদেয় 

িকনেত হেব। সিঠক খাবার যাচাই করেত NYS 

WIC �হণেযাগয্ খাদয্ কাডর্  বয্বহার করন।

“সিঠক অথর্�দান করন (Pay Exactly)” 

বাে� সিঠক ডলােরর পিরমাণ েলখার 

পের নীল বা কােলা কািলেত 

অংশ�হণকারী বা তার �ি� �া�র 

করেবন েসখানিট লাইন টাননু।

নীল বা কােলা কািলেত অংশ�হণকারী বা তার �ি� 

�া�র করেবন েসখানিট লাইন টাননু; “সিঠক অথর্�দান 

করন (Pay Exactly)” বাে� সিঠক ডলােরর পিরমাণ 

েলখার পের এর                      (Not Good Before)/

                    (Not Good After) বাে� একই ফমর্য্ােট 

তািরখ িদেত হেব।
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পের ভােলা নয়
আেগ ভােলা নয়



•  েচেক তািরখ মাস/িদন/বছর েদওয়া আেছ তা েদেখ 
 েনওয়া বা�নীয় (উদাহরণ�রপ: 04/12/2015)।

•  মািকর্ ন যু�রাে� চলিত অনয্ তািরখ িবনয্াস বয্বহার 
 করা যােব (উদাহরণ: 4/12/15, 04/12/15)।

•  কথায় মাস েলখা যােব না (উদাহরণ: 12 ই এি�ল, 
 2015)।

•  যিদ েকােনা অংশ�হণকারী বা �ি� েচেক তািরখ 
 িলখেত ভুল কের তাহেল, অংশ�হণকারী/�ি�েক 
 তািরেখর উপের একিট দাগ েটেন িদেত হেব, এবং 
 আদয্�র িদেয় �া�র কের ভুেলর ওপেরর িদেক 
 সিঠক তািরখ িলখেত হেব।

•  েচেক “তািরখ” েদওয়ার জনয্ েডট �য্া� বয্বহার 
 করা যােব না।
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েকনার আেগ, িনি�ত করন েয আপনার আেছ:

•  আপনার WIC আইিড কাডর্ ।
•  WIC ে�া�াম �হণেযাগয্ ফুড কাডর্ ।
•  ৈবধ তািরখ েদওয়া আপনার �া�রহীন WIC েচক।

েকনার সময়:

•  েচেক িক িক তািলকাভু� করা আেছ তা ভােলা কের েদেখ িনন।
•  আপনােক েচেকর অনেুমািদত WIC খাবার িকনেত 
 সাহাযয্কারী WIC ে�া�াম �হণেযাগয্ ফুট কাডর্  িকননু।
•  আপনার WIC েচক েথেক আপিন কতগেলা (1 পা�) পণয্ এবং িক 
 পিরমাণ (64 আউ�) িকেনেছন তা জানেত পারেবন।

েকনার সময়:

•  এ�ে�স, নগদ বা েস� েচকআউেটর িদেক যােব না।
•  আপনার WIC আইেটমগেলা েচকআউট কাউ�াের েচক সমেত িদন।
•  এইসব আইেটেমর �িতিট �েপ অ�া�িরত WIC েচক িদেয় 
 িমিলেয় িনন।
•  কয্ািশয়ারেক বলনু েয আপিন WIC েচক বয্বহার করেছন।
•  কখনই আপনার WIC েচক আেগ েথেক �া�র কের রাখেবন না।
•  কয্ািশয়ার সিঠক অথর্�দান করন (Pay Exactly) বাে� িটক 
 িদেয় িদেল, নীল বা কােলা কািলেত তািরখ িদেয় �া�র 
 করন।

েচকআউট করার আেগ:

• �িতিট েচেকই িক সম� খাবার তািলকাভু� আেছ।

��ত? িঠক করা হেয়েছ? েকনাকাটা শর করন!

কয্ািশয়ার আপনার েচেক েমাট না 
েলখা পযর্� WIC েচেক �া�র করেবন 
না ও তািরখ েদেবন না।

গর�পণূর্ পরামশর্


