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نم ا يوليو 2020 * عن كل طفل 

ل يولد بعد، يضاف وا إىل دملحجم 

األرسة
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من هو املؤهل؟

ما هو WIC؟
WICهو برنامج للتغذية اإلضافية الخاصة للمساعدة يف 

تحس� صحة النساء والرضع واألطفال.

 تقدم خدمات WICلك ولعائلتك دون أي تكلفة.

"لقد ساعد� WICعىل اتخاذ خيارات صحية لطفيل، 

و¦كنني أن أوفر من مشرتيا¢ من البقالة." 

WIC إحدى األمهات املشرتكات يف 

• النساء الحوامل أو املرضعات 

أو اللوا¦ أنج¤ رضيع مؤخرًا  (دون ٦ أشهر)

• الرضع

• األطفال دون سن الخامسة

يجب أن تكون مقيً± يف والية بنسلفانيا، ومحتاًجا

من ناحية تغذوية وال تتجاوز املبادئ التوجيهية للدخل.

WIC هو للوالدين املتزوج� والعزاب، واألرس العاملة 

ا أو أبًا بالتبني  ºوالعاطل� عن العمل. إذا كنت أبًا أو أم

أو أي ويص قانو� آخر لطفل دون سن الخامسة،

¦كنك التقدم بطلب للحصول عىل WICلطفلك.

كيف ¦كن WIC أن يساعد أرس¢؟

يقدم فحوصات وتحويالت إىل الرعاية الصحية 

وغÄها من الخدمات
• فحص الحديد للتأكد من فقر الدم

• التطعيم والفحوصات الصحية واألساسية

 SNAPالتحويل إىل برنامج املعونة الغذائية التكميلية •

،TANFواملساعدة املؤقتة لألرس املحتاجة MAواملعونة الطبية

 ،Óوبرنامج التأم� الصحي لألطفال والبدايات الصحية وأك 

و Head Start والبنوك الغذائية، الخ.

يعطي نصائح حول تناول الطعام الصحي
• تعليم تغذوي وجًها لوجه

• مواد تغذوية

• معلومات عىل االنرتنت

يدعم الرضاعة الطبيعية
توفر الرضاعة الطبيعية العديد

 من الفوائد الصحية والتغذوية

 واالقتصادية والعاطفية لألم والطفل. 

برنامج WIC يساعد األمهات 

عىل مواصلة الرضاعة الطبيعية 

حتى لو عدن إىل العمل.

يقدم طعاًما صحيºا
√ حليب

àج √

√ زبادي

√ مرشوبات قاáة عىل فول الصويا

√ توفو

√ فواكه وخرضاوات (طازجة، أو مجمدة أو معلبة)

√ فول مجفف أو معلب / بازالء

√ بيض

√ زبدة الفول السودا�

√ سمك معلب

Äعص √

√ حبوب

√ حبوب كاملة

 (خبز، تورتيلال، شوفان، أرز بني ومعكرونة)

√ أطعمة الرضع

√حليب األطفال ومكمالت رضورية طبيا
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