
به عنوان یک رشکت کننده WIC, اطالعات مربوط به حقوق و مسئولیت هایم را دریافت کرده ام. من درک می کنم که حق دارم:

رفتار منصفانه و همراه با احرتام از کارمندان WIC و فروشگاه های مواد غذایی دریافت کنم.  •

اطالعاتی که به کارکنان WIC داده ام محرمانه باقی مباند. و بدون اجازه من در اختیار هیچکس خارج از برنامه WIC قرار نگیرد.  •

آموزش تغذیه و اطالعاتی در خصوص مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات مفید را دریافت کنم.  •

از هر فروشگاه مواد غذایی یا داروخانه در ایالت نیویورک )NYS( که مجاز به پذیرش WIC است, استفاده کنم.  •

یک بسته غذایی که نیازهای تغذیه ای من، یا فرزندم را برآورده می کند, استفاده کنم.  •

برای انتقال به یکی دیگر از آژانسهای محلی WIC درخواست کنم.  •

زمان و علت امتام مزایای برنامه WIC به صورت کتبی به من اعالم شود.  •

اگر با تصمیامتی که در خصوص واجد صالحیت بودنم گرفته شده موافق نباشم یک دادرسی منصفانه درخواست کنم.  •

تا آنجا که می دانم، اطالعاتی که برای بررسی واجد صالحیت بودنم برای برنامه WIC داده ام درست است. من درک می کنم که:

•  کارکنان برنامه WIC می توانند اطالعاتی را که من به آنها داده ام، بررسی کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کنند. آنها می توانند با کارفرمایان 
من یا هر منبع دیگری، برای تایید درآمد من متاس بگیرند. آنها می توانند سوابق مالیاتی من را از وزارت مالیات و دارایی NYS دریافت 

کنند. در زمانی که در خصوص مشارکت من در WIC تصمیم گیری می کنند، اطالعاتی که بیش از 12 ماه قبل از تاریخ درخواستم است، 

را درخواست نخواهند کرد. در صورت بررسی نقض قوانین WIC توسط من، آنها می توانند اطالعات هر دوره ای که مزایای WIC دریافت 
کرده ام را درخواست کنند.

•  اگر می خواهم جا به جا شوم، شامره تلفن من تغییر کند، درآمد هر کسی که در خانه من است تغییر کند، یا اگر می خواهم به یکی دیگر 
از آژانس های محلی WIC تغییر کنم، باید آژانس محلی WIC خود را مطلع کنم.

•  اگر حقیقت را بیان نکنم و یا اگر اطالعاتی را به منظور دریافت مزایای WIC پنهان کنم، امکان برگرداندن مزایایی که واجد صالحیتش 
نبودم به ایالت وجود دارد. من همچنین ممکن است توسط مقامات ایالت نیویورک یا فدرال به دادگاه برده شوم.

•  من فقط می توانم در یک برنامه WIC ثبت نام کنم. من تایید میکنم که در حال حارض در هیچ برنامه دیگر WIC ثبت نام نکرده ام.

 WIC فقط برای اعضای خانواده ثبت نام شده است. من به هیچ وجه منی توانم برای فروش، پیشنهاد فروش یا بخشیدن مزایای WIC غذاهای  •
اقدام کنم.

اگر بسته غذایی من برای مدت کوتاهی نیاز است تغییر کند یا متوقف شود، با آژانس محلی WIC خودم متاس خواهم گرفت.  •

من آگاه هستم که آژانس محلی WIC خدمات بهداشتی و آموزش تغذیه را در اختیار من قرار می دهد و من تشویق شده ام که در این خدمات 

رشکت کنم.

من آگاه هستم که قوانین مربوط به واجد صالحیت بودن و مشارکت در برنامه WIC برای هرکسی بدون توجه به نژاد، رنگ، منشاء قومی، 

سن، معلولیت، یا جنسیت یکسان است.

WIC حقوق و مسئولیت های رشکت کنندگان 
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ادامه دارد



درخواست یک دادرسی منصفانه

 اگر درخواست شام برای مزایا رد شد یا مزایای شام متوقف شد، شام حق داشنت یک دادرسی منصفانه دارید. 

یک دادرسی منصفانه فرصتی است برای شام که به قاضی بگویید که چرا فکر میکنید آن تصمیم اشتباه است. شام باید ظرف 60 روز از زمانی که 

درخواست شام رد شد یا زمانی که به شام گفته شد مزایا متوقف خواهد شد، دادرسی را درخواست کنید. اگر در عرض 60 روز شام درخواستی نکنید، 

شانس دادرسی منصفانه را از دست خواهید داد.

دوره تایید شده، هامن زمانی است که مزایای WIC را قرار است دریافت کنید. اگر مزایای شام در بین دوره تایید شده متوقف شد و شام در عرض 15 

روز درخواست دادرسی کنید، مزایای WIC شام تا زمانی که نتیجه دادرسی مشخص شده یا تا پایان دوره گواهی، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، ادامه 

پیدا می کند. دادرسی را در آژانس محلی WIC (کارکنان به شام کمک خواهند کرد) درخواست کنید یا با برنامه NYS WIC متاس بگیرید:

7093-402(518)؛  تلفن:     WIC Program Director  پست: 

7348-402(518)؛ یا فکس:    NYSDOH, Riverview Center   
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV پست الکرتونیکی:    Room 650, 150 Broadway,   

Albany, NY 12204  

 این بیانیه تأییدیه ای است که  من در سیستم کامپیوتری امضا کردم  قبل از اینکه مزایای WIC خود را دریافت کنم:

من از حقوق و تعهداتم تحت برنامه WIC مطلع شده ام. من اطمینان می دهم که اطالعاتی را که برای تعیین صالحیتم ارائه کرده ام، تا آنجایی که 

می دانم کامل و صحیح است. این اطالعات برای دریافت مزایای WIC داده شده و من درک می کنم که ایالت یا مقامات آژانس محلی WIC ممکن 

است این اطالعات را، در صورت نیاز با متاس با کارفرمایان یا سایر منابع برای تعیین درآمد من، و / یا با گرفنت سوابق مالیاتی من از وزارت مالیات 

و دارایی NYS بررسی کنند. من به صورت خاص به اداره مالیات و دارایی NYS اجازه می دهم که سوابق مالیاتی من را بدین منظور در اختیار مقامات 
قرار دهد، این سوابق می تواند شامل اطالعات خاص استخدامی داده شده به اداره مالیات و دارایی ایالت نیویورک توسط کارفرمایان در خصوص اطالعات 

استخدام های جدید و گزارش حقوق و دستمزد باشد. من همچنین درک می کنم که ارائه عمدی اطالعات نادرست ممکن است منجر به پیگرد قانونی 

مدنی یا کیفری تحت قانون ایالتی و / یا فدرال شود. ارائه اطالعات نادرست عمدی شامل، اما نه محدود به، موارد تحریف آگاهانه، پنهان کردن و یا 

حذف درآمد خانواده، شامر خانوار، اطالعات پزشکی، وضعیت پزشکی و محل اقامت است من همچنین درک می کنم که بیان غلط یا گمراه کننده یا 

 WIC وارونه جلوه دادن، پنهان کردن یا از قلم انداخنت حقایق منجر به رد صالحیت من شده و ممکن است منجر به بازپرداخت ارزش دالری از مزایای

که من به اشتباه به آن دست یافتم، شود رصفنظر از این که من قصدی در بدست آوردن مزایا بصورت نادرست داشته ام یا خیر. در نهایت، درک می 

کنم که امکان ثبت نام تنها در یک برنامه WIC را دارم. بدین وسیله من تایید میکنم که در حال حارض در هیچ برنامه دیگر WIC ثبت نام نکرده 

ام. من درخواست می کنم که مزایا، امروز به من توزیع شود.

مطابق با قوانین مدنی فدرال و ایاالت متحده  مقررات و سیاست های حقوق مدنی وزارت کشاورزی USDA ،(USDA)، آژانسها، دفاتر و کارمندان آن و موسسات رشکت کننده یا اداره کنندگان برنامه های 

USDA  از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، منشا قومی، جنسیت، معلولیت، سن، یاانتقامجویی برای فعالیت حقوق مدنی قبلی در هر برنامه یا فعالیتی که توسط USDA انجام شده یا تأمین مالی شده است، منع 
شده اند.

افراد دارای معلولیت که نیاز به راههای جایگزین برای ارتباطات جهت اطالعات برنامه دارند(مثل بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره آمریکایی و غیره)، باید با آژانس (دولتی یا محلی) که در آن برای مزایا 

ا USDA متاس بگیرند. عالوه بر این، اطالعات  درخواست داده اند، متاس بگیرند. افرادی که ناشنوا، دچار کم شنوایی و یا اختالالت گفتاری هستند می توانند از طریق رسویس رله فدرال 877-8339 (800) ب

برنامه ممکن است در زبان های غیر انگلیسی نیز موجود باشد.

برای تنظیم شکایت از تبعیض برنامه، فرم شکایت تبعیض در برنامه USDA ،(AD-3027) را می توانید در این آدرس آنالین : http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ، و در هر اداره 

 USDA پیدا کنید یا نامه ای خطاب به وزارت کشاورزی ایاالت متحده نوشته و در آن نامه متام اطالعات خواسته شده در فرم را ارائه دهید.
 برای درخواست یک کپی از فرم شکایت، با شامره تلفن 632-9992 (866) متاس بگیرید. فرم تکمیل شده یا نامه خود را به USDA ارسال کنید:

U.S.Department of Agriculture پست:   (1) 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

 Independence Avenue, SW 1400  
;Washington, D.C. 20250-9410

7442-690 (202)؛ یا  فکس:   (2)
.program.intake@usda.gov پست الکرتونیکی:   (3)

این موسسه ارائه دهنده فرصت های برابر است.

برای شکایت های دیگر و یا درخواست یک دادرسی عادالنه }با اطالعات ذیل{ متاس بگیرید: 

WIC Program Director پست:   (1) 
NYSDOH, Riverview Center 

Room 650, 150 Broadway 
Albany, NY 12204; or

5006-522 (800) فکس:   7348-402 (518)؛ یا تلفن:   (2)
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV پست الکرتونیکی:   (3)


