إشعار بحقوقك ومسؤولياتك بصفتك مشاركة في WIC
Arabic - WIC Rights and Responsibilities

 -1إن معاٌٌر األهلٌة واالتشرران يً ابرراام هً افسها بلجمٌع رغض اباظر عن ابعرق أو
ابلون أو األصل ابمومً أو ابعمر أو ابجاس أو اإلعالة.
ٌ -2مكااً ابطعن يً أي لرار ٌرخذه  WICرتشأن طفلً أو أهلٌرً.
 -3سوف أرلمى معلومات حول ابرغذٌة واإلحابة إبى ابخدمات ابصحٌة .هذا ٌتشجعاً على
االتشرران من أجل هذه ابخدمات.
 -4سوف أرلمى رعلٌمات حول كٌفٌة اسرخدام تشٌكات .WIC
 -5سأحايظ على مواعٌدي مع  .WICإذا بم أرسلم تشٌكات  WICبمدة ثالثة ( )3أتشهر مررابٌة،
لد ٌرم إاهاء اتشرراكً يً ابرراام .
 -6بن أتشررن إال يً عٌادة واحدة من عٌادات  WICيً افس ابولت .وأاا أدرن أاه من غٌر
ابمااواً أن أكون مسجال يً أكثر من عٌادة واحدة يً افس ابولت ،سواء كان ذبن يً والٌة
راسلفااٌا أو يً والٌة أخرى .إن رلمً تشٌكات  WICمن عٌادرٌن ل WICأو من والٌرٌن خالل
ابتشهر افسه سوف ٌؤدي إبى حرمااً من األهلٌة بلرراام .
 -7ابمتشرركون يً  WICابذٌن ٌرٌعون أو ٌسرردبون أطعمة أو حلٌب أطفال رم تشراؤها رأموال
خاصة (غٌر متشرراة رتشٌكات  )WICمما هو مطارك بلطعام أو حلٌب األطفال ابذي وصفه بهم
رراام  WICعلٌهم االحرفاظ رإٌصاالت ابمرٌعات برلن ابراود بروثٌمها رااء على طلب رراام
 WICإلثرات أاهم ال ٌرٌعون أو ٌسرردبون ابطعام أو حلٌب األطفال ابرً ٌحصلون علٌها من
رراام .WIC
 -8بن ابحك يً رمدٌم تشكوى ضد مرجر رٌع رابرجزئة عن طرٌك االرصال رماسك مراجر
ابرجزئة يً ابوكابة ابمحلٌةٌ .جوز بن أن رخراري أن ررمً مجهوبة ابهوٌة.
ٌ -9رم حماٌة جمٌع ممدمً ابطلرات  /ابموايمٌن واألتشخاص ابذٌن ٌحرمل رأهٌلهم ،وذبن
رموجب لااون األمرٌكٌون ذوو ابعاهات أو ابمسم  .504إذا تشعرت رأن هذه ابحموق لد اارهکت،
بن ابحك يً رمدٌم تشکوى .إذا كان بدٌن أٌة أسئلة رخصوص هذه ابحماٌة أو كٌفٌة رمدٌم تشكوى،
ارصلً رماسك ابوكابة ابرارعة بلوالٌة على ابرلم .(717)783-1289

بمد لرأت حمولً ومسؤوبٌارً .ألسم أن ابمعلومات ابرً أعطٌرها ل WICهً معلومات صحٌحة حسب
أيضل معلومارًٌ .جري رمدٌم هذا اباموذج يٌما ٌرعلك راسرالم مساعدة ارحادٌةٌ .جوز ب  WICأن ٌرحمك
من أٌة معلومات حول هذا اباموذج .إااً أدرن أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة لد ٌؤدي إبى أن
أديع إبى  ،WICامدا ،لٌمة ابماايع ابغذائٌة ابرً ٌرم إصدارها على احو غٌر صحٌح .كما ٌمكن أن

أرعرض بلمالحمة ابمداٌة أو ابجاائٌة رموجب لااون ابوالٌة وابمااون االرحادي .أاا أيهم أن وزٌر ابصحة
لد ٌسمح ررمرٌر ابمعلومات ابرً أعطٌرها ب  WICإبى ررام أخرى مثل رراام ابرأمٌن ابصحً
بألطفال  CHIPوابمعواة ابطرٌة  MAورراام ابمعواة ابغذائٌة ابركمٌلٌة  SNAPوررام وجرات
اإليطار وابغداء ابمدرسٌة .سٌرم اسرخدام ابمعلومات برحدٌد أهلٌرً بهذه ابررام وابروعٌة يمط .أدرن أن
ملفً أو ملف طفلً لد ررم مراجعره من لرل مدلك خارجً (غٌر  )WICكجزء من ابمراجعة ابساوٌة ب
 .WICجمٌع ابمعلومات سرٌة.

أؤكد أااً لد رلمٌت ولرأت لواعد رراام  WICوأوايك على ارراعها.

