WIC AskMÖnYKvix‡`i AwaKvi Ges `vwqZ¡
WIC AskMÖnYKvix wnmv‡e Avwg Avgvi AwaKvi Ges `vwqZ¡ m¤ú‡K© Z_¨ †c‡qwQ| Avwg AeMZ †h Avgvi AwaKvi i‡q‡Q:
•• WIC Kgx© Ges gyw` †`vKv‡bi Kg©Pvix‡`i KvQ †_‡K b¨vh¨ Ges kª×vkxj AvPiY cvIqvi|
•• WIC Kgx©‡`i Kv‡Q Avwg †h-Z_¨ w`‡qwQ Zv †Mvcbxq ivLvi| GB Z_¨ WIC Kg©m~Pxi evB‡i Kv‡iv Kv‡Q Avgvi AbygwZ Qvov
cÖKvk Kiv n‡e bv|
•• cywó msμvš— wk¶v Ges ¯^v¯’¨ cwiPhv© Ges Ab¨vb¨ DcKvix cwi‡lev m¤ú‡K© Z_¨ cvIqvi|
•• WIC MÖn‡Yi Rb¨ Aby‡gvw`Z wbD BqK© †÷‡Ui †h †Kvb gyw` †`vKvb ev dv‡g©mx e¨envi Kivi|
•• Avgvi ev Avgvi mš—v‡bi cywó Pvwn`v †gUvq Ggb dzW c¨v‡KR cvIqvi|
•• WIC-i Ab¨ †Kvb ¯’vbxq G‡RwÝ‡Z e`wji Aby‡iva Rvbv‡bvi|
•• WIC Kg©m~Pxi myweav KLb Ges †Kb mgvß n‡e Zv Rvbvi|
•• Avgvi †hvM¨Zv m¤ú‡K© wm×v‡š—i Dci Avgvi wØgZ _vK‡j b¨vh¨ ïbvwbi Aby‡iva Rvbv‡bvi|
WIC Kg©m~Pxi †hvM¨ wKbv Zv †`Lvi Rb¨ Avwg †h Z_¨ w`‡qwQ, Zv Avgvi me©Ávb g‡Z mwVK| Avwg Rvwb †h:
•• Avgvi †`qv Z_¨ mwVK wK bv Zv wbwðZ nIqvi Rb¨ WIC Kg©m~Pxi Kgx© Zv cix¶v K‡i †`L‡Z cv‡i|
•• আমি অবশ্যই আমার স্থানীয় WIC অফিসকে জানাবো যদি আমি চলে যেতে চাই, আমার ফোন নম্বর পরিবর্তিত হয়, আমার গৃহের কারও আয়
পরিবর্তন হয়, বা যদি আমি অন্য WIC অফিসে পরিবর্তন করতে চাই।
•• Avwg WIC myweav cvIqvi Rb¨ D‡Ïk¨g~jK fv‡e hw` †Kvb wg_¨v ev weåvwš—g~jK weeiY †`B ev Z_¨ †Mvcb Kwi, Zvn‡j
A‰eafv‡e †bqv myweav Avgv‡K †÷‡Ui Kv‡Q †diZ w`‡Z n‡Z cv‡i| wbD BqK© ev †dWvivj Kg©KZ©viv Avgvi wei“‡× AvBbMZ
fv‡e Awf‡hvM `vwLj Ki‡Z cvi‡e|
•• Avwg ïaygvÎ GKwU WIC Kg©m~Px ev K‡gvwWwU mvwc−‡g›Uvj dzW †cÖvMÖv‡g (CSFP) AskMÖnY Ki‡Z cvie| Avwg cÖZ¨qb KiwQ †h
Avwg eZ©gv‡b Ab¨ †Kvb WIC Kg©m~Px ev wmGmGdwc-†Z ZvwjKvfy³ bB|
•• WIC Lv`¨ ïaygvÎ AskMÖnYKvix cwiev‡ii m`m¨‡`i Rb¨| Avwg WIC Lv`¨ Ges WIC †PK weμq ev Ab¨ KvD‡K w`‡Z cvie
bv|
•• Avgvi dzW c¨v‡KR e`jv‡bv ev ¯^í mg‡qi Rb¨ eÜ ivL‡Z n‡j, Avwg Avgvi ¯’vbxq WIC Awd‡m †dvb Kie|
Avwg Rvwb †h ¯’vbxq G‡RwÝ Avgvi Rb¨ ¯^v¯_¨ cwi‡lev Ges cywó wk¶vi e¨e¯’v K‡i w`‡e, Ges Avwg GB mKj cwi‡levq AskMÖn‡Y
DrmvwnZ n‡qwQ|
Kg©m~Pxi Rb¨ Avgvi †hvM¨Zvi wel‡q ¯’vbxq G‡RwÝi M„nxZ †h †Kvb wm×v‡š—i wei“‡× Avwg Avwcj Ki‡Z cvie|
Avwg AewnZ †h, WIC Kg©m~Px‡Z †hvM¨Zvi Ges AskMÖn‡Yi Rb¨ gvb`Û RvwZ, eY©, RvZxqZv, eqm, LyuZ ev wjsM wbwe©‡k‡l mK‡ji
Rb¨ GK|
এটি একটি সত্যকরণ বিবৃতি যাতে আপনার WIC চেক পাওয়ার আগে আপনি অবশ্যই কম্পি উটার সিস্টেমে স্বাক্ষর করবেন:
WIC প্র োগ্রামের অধীনে আমার অধিকার ও দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত করি যে আামার
য োগ্যতা নির্ণয় করার জন্য আমি যে তথ্য প্রদান করেছি তা আমার জ্ঞান অনুসারে সম্পূর্ণ এবং সঠিক। এই তথ্যটি WIC
সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য প্রদান করা হচ্ছে এবং আমি বুঝি যে রাজ্য এবং স্থানীয় WIC এজেন্সীর অফিসাররা এই তথ্যের সত্যতা
যাচাই করে দেখতে পারেন। আমি এটিও বুঝি যে ইচ্ছাকৃতভাবে
্
ভুল তথ্য প্রদানের কারণে রাজ্য এবং/বা সরকারী আইন অনুসারে
আমার সিভিল বা অপরাধমূলক দ োষে বিচার হতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে
্
ভুল তথ্য প্রদানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল, কিন্তু এর মধ্যেই
সীমাবদ্ধ নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে
্
মিথ্যা বলা, পারিবারিক আয়, পরিবারের জনসংখ্যা, চিকিত্সাগত তথ্য, মেডিকেইড (Medicaid) অবস্থা
এবং বসবাসের স্থান লুকান ো বা এড়িয়ে যাওয়া। আমি আরও বুঝি যে মিথ্যা ভাষণ বা বেনামী তথ্য দেওয়া, সত্য লুকান ো বা এড়িয়ে
যাওয়ার ফলস্বরুপ আমি অয োগ্য প্রমাণিত হতে পারি এবং আমি ইচ্ছাকৃতভাবে
্
অযথাযথ সুবিধা পেতে চেয়েছিলাম কি না তার
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উপরে ভিত্তি না করেই, আমি অযথাযথভাবে যে খাদ্য সুবিধা পেয়েছি তার ডলার মূল্য আমায় ফেরত দিতে হবে। সর্বশেষে আমি
বুঝি যে আমি একটি মাত্র WIC প্র োগ্রামে বা একটি কম োডি টি সাপ্লিমেন্টাল ফুড প্র োগ্রামে [Commodity Supplemental
Food Program (CSFP)] অংশ নিতে পারি এবং আমি এখানে নিশ্চিত করে বলছি যে আমি বর্তমানে অন্য ক োন WIC
প্র োগ্রামে বা কম োডি টি সাপ্লিমেন্টাল ফুড প্র োগ্রামে (CSFP) নথিভূক্ত নই। আমি অনুর োধ করি যে আজ আমার নামে চেক লেখা
হ োক এবং আমাকে তা দেওয়া হ োক।
b¨vh¨ ïbvwbi Rb¨ Aby‡iva Rvbv‡bv
Avcbv‡K WIC Kg©m~Px‡Z AskMÖn‡Y A¯^xK…wZ Rvbv‡j ev A‡hvM¨ †NvlYv Kiv n‡j, Avcwb †mB wm×v‡š—i mv‡_ GKgZ bv n‡j b¨vh¨
ïbvwb PvIqvi AwaKvi Avcbvi i‡q‡Q| Avcbvi b¨vh¨ ïbvwb PvIqvi AwaKv‡ii wel‡q Avcbv‡K Aek¨B wjwLZ weÁwß †`qv n‡e|
b¨vh¨ ïbvwb PvIqvi Av‡M Avcwb Avcbvi ¯’vbxq G‡RwÝi mv‡_ mvZ w`‡bi g‡a¨ Avcbvi D‡ØM wb‡q Av‡jvPbvi Rb¨ ˆeV‡Ki
Aby‡iva Rvbv‡Z cv‡ib| A¯^xK…wZ ev A‡hvM¨Zv †NvlYvi 60 w`‡bi g‡a¨ Avcwb Aek¨B Avcbvi ¯’vbxq G‡RwÝi mv‡_ †hvMv‡hvM
Ki‡eb Ges b¨vh¨ ïbvwbi Aby‡iva Rvbv‡eb| Awf‡hv‡Mi dg© c~i‡Y Avcbv‡K mvnvh¨ Kivi Rb¨ ¯’vbxq G‡RwÝi Kgx© i‡q‡Q|
USDA অবৈষম্যকরণ বিবৃতি
The U.S. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার তার গ্রাহক, কর্মচারী, এবং চাকরীর জন্য আবেদনকারীদের গোষ্ঠী, বর্ণ, জাতীয়তা,
বয়স, প্রতিবন্ধকতা, লিঙ্গ, যৌন পরিচয়, ধর্ম, প্রতিশোধ, এবং যেখানে প্রযোজ্য রাজনৈতিক বিশ্বাস, বৈবাহিক অবস্থা, পারিবারিক
বা পৈত্রিক আবস্থা, যৌন প্রবণতা, বা কোন ব্যক্তির আংশিক বা পুরো আয় জনসহযোগ কার্যক্রমের আওতাভুকত
্ কিনা, বা
কর্মনিয়োগ বা ডিপার্টমেন্ট দ্বারা আয়োজিত বা অনুদান প্রদত্ত কোনো কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দেওয়া সংরক্ষিত
কোনো জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে কোনোরকম বৈষময়করণ নিষিদ্ধ করে। (সমস্ত নিষিদ্ধ ভিত্তিগুলি সকল কার্যক্রম এবং/বা
কর্মনিয়োগ সংক্রান্ত কাজকর্মে প্রযোজ্য হবে না।)
আপনি যদি নাগরিক অধিকার কার্যক্রমে (সিভিল রাইটস প্রোগ্রাম) বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ করতে চান, তাহলে USDA
প্রোগ্রাম ডিস্কর্ িমিনেশান কমপ্লেন ফর্ম (USDA Program Discrimination Complaint Form) পূরণ করুন, যা অনলাইন-এ
প্রাপ্ত: ফর্মটি পাওয়ার জন্য http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html দেখুন বা যে কোনো USDA
অফিস-এ যান বা (866) 632-9992-এ ফোন করুন। আপনি ফর্মটিতে চাওয়া সমস্ত তথ্য জানিয়ে একটি চিঠিও লিখতে পারেন।
আপনার পূরণ করা অভিযোগের ফর্ম বা চিঠিটি ডাকযোগে পাঠান এই ঠিকানায়, U.S. Department of Agriculture, Director,
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, ফ্যাক্স করুন
(202) 690-7442 বা ইমেল করুনprogram.intake@usda.gov।
যে সকল ব্যক্তি বধির, কম শোনেন বা বাক প্রতিবন্ধকতা আছে তারা ফেডারেল রিলে সার্ভিস (Federal Relay Service)-এর
মাধ্যমে (800) 877-8339; বা (800) 845-6136 (স্পয্ ানিশ) নম্বরে ফোন করে USDA-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
USDA একটি সমান সুযোগ প্রদানকারী এবং কর্মনিয়োগকারী।
wbD BqK© †÷‡Ui ˆelg¨nxbZvi †NvlYv
wbD BqK© †÷U ag©gZ, ˆeevwnK Ae¯’v Ges ˆjw½K cwiwPwZi wfwË‡Z ˆelg¨‡K wbwl× K‡i|
hviv g‡b K‡ib †h wbD BqK© †÷U wnDg¨vb ivBUm j- Gi wfwË‡Z Zviv ‰el‡g¨i wkKvi n‡q‡Qb Zviv 1-800-522-5006 b¤^‡i
Growing Up Healthy nUjvB‡b †dvb Ki‡eb, A_ev GLv‡b wjL‡eb: WIC Program Director, NYSDOH, Riverview
Center, 6th Floor West, Room 650, 150 Broadway, Albany NY 12204.

4371 (Bengali)

10/13

