कसरी आवेदन ददने ?

तपाईंलाई थाहा थथयो ?
• SNAP, MA वा TANF प्राप्त गरे पनि WIC
को आवेदि ददि सदकन्छ ।

• प्राय अवस्थाहरूमा, WIC को आय निदे निका
SNAP, MA वा TANF भन्दा उच्च हुन्छ । यी
काययक्रमको योग्यता पूरा िगरे पनि तपाईं WIC
को योग्यता पूरा गिय सक्िुहुन्छ ।

• Head Start र Early Head Start का
प्राय पररवारहरू WIC का लानग योग्य छि ्।

• काख नलइएका 5 वर्य मुनिका बालबानलका
WIC का लानग योग्य छि ् । काख नलिे

pawic.com मा गएर अिलाइिमा सुरु
गिुह
य ोस ् वा यो िम्बरमा फोि गिुह
य ोस ्:

1-800-WIC-WINS
(1-800-942-9467)

pennsylvania
DEPARTMENT OF HEALTH

www.health.pa.gov
www.pawic.com

स्वस्थ रोजौं ।
WIC रोजौं !

आमाबुबाको आय वास्ता गररिे छै ि ।

• WIC मा िागररकताको प्रमाण जरुरी छै ि ।

WIC को आय थनदेथिका
पररवारको

आकार
1
2
3
4

*मानसक

(लगभग)

$1,986
$2,686
$3,386
$4,086

प्रत्येक थप व्यक्तिको लानग निम्ि रकम थप्िुहोस:्

$700

*आय (कर अगादि) जुलाई 1 ,
2021 दे खख पभावकार्री भएको
हो । जिख्म लागेको नििुका
लानग पररवारको आकारमा एक
थप्िुहोस ् ।

PA WIC USDA को िवत्तीय सहयोगमा
स च
् ानलत छ । यो संस्था समाि अवसर
पर्दायको हो ।

Nepali-WIC Outreach Brochure
H511.967P संिोनित 7/21

1-800-WIC-WINS

WIC

WIC मदहला, नििु र बच्चाको स्वास््य सुिार गिे
क्तविेर् पूरक पोर्ण सहायता काययक्रम हो । WIC

सेवाहरू तपाईं र तपाईंको पररवारको लानग क्तबिा कुिै
िुल्क प्रदाि गररन्छ ।

“WIC ले मलाई मेरो बच्चाको लाथि स्वास््य

रोजाइहरूको थनर्णय थलन सहयोि िरे को छ र म

अदहले दकरानाको बबलमा पैसा बचाउन सक्छु
।”

WIC

भनेको के हो ?

-- WIC की आमा
को योग्य छ ?

• गभयवती, स्तिपाि गराइरहे का मदहला,
वा भखयरै बच्चा (6 मदहिा मुनिका)
भएका मदहलाहरू (Women)

• नििु (Infants)
• 5 वर्य मुनिका बालबानलका (Children)
तपाईं अनिवायय रूपमा पेखन्सल्वेनियामा बस्िु पछय

र तपाईंमा पोर्णको जरुरी हुिु पछय र तपाईंको

ले मेरो पररवारलाई कसरी मद्दत
िनण सक्छ ?

यसले अरू स्वास््य केन्द्रमा परीक्षर् र थसफाररसहरू
प्रदान िछण ।

• रिअल्पताको आइरिको जाुँच
• खोप, स्वास््य र नलण परीक्षणहरू
• SNAP, MA, TANF, CHIP, Healthy
Beginnings Plus, Head Start,
food banks, आददको नसफाररसहरू ।

स्वास््य भोजनको बारे मा सल्लाह ददन्द्छ

• एक-एक गरे र पोर्ण निक्षा
• पोर्ण सामाग्री
• अिलाइि सूचिा

स्तनपानमा सहयोि िछण
स्तिपािले आमा र

बच्चालाई िेरै स्वस्थ,
पौक्तिक, आनथयक र
भाविात्मक

आय आय निदे निका भन्दा बेसी हुिु हुुँदैि ।

फाइदाहरू

WIC क्तववादहत मदहला र एकल आमाबाबु र
बेरोजगारको लानग हो । तपाईं 5 वर्य मुनिको

WIC ले आमा

कािुिी अनभभावक हुिुहुन्छ भिे तपाईंले आफ्िो

स्तिपाि

प्रदाि गदय छ ।
लाई काममा

बच्चाको बुबा, आमा, काख नलिे आमबाबु वा अरू

फकेपनछ पनि

बच्चाको लानग WIC मा आवेदि ददि सक्िुहुन्छ ।

निरन्तर
गराउि

सहयोग
गछय ।

स्वास््य खाद्यान्द्न प्रदान िछण








दि
ू

पनिर
दही

सोयामा आिाररत पेय

टोफू

फलफूल तथा सब्जी (ताजा, जमेको वा
दिब्बाको)









सुकेको वा दिब्बाको नसमी/मटर
अण्िा

बदम मख्खि

दिब्बाको माछा
जूस

अन्ि

साबुत अन्ि (पाउरोटी, टोरदटल्ला,
ओट्स, खैरो चामल र पास्ता)

 नििुको खाद्यान्ि
 फमूल
य ा र नचदकत्सकीय रूपमा आवश्यक पूरक
सामाग्री

