
ફેડરલ નાગરરક અધિકાર કાયદાઓ અને U.S. રડપાર્ટમેનર ઓફ એગ્રીકલ્ચર (USDA) ના નાગરરક અધિકાર ધનયમો અને નરીધિઓ અનસુાર, USDA, િેનરી એજનસરીઓ, 
ઓરફસો અને કમ્ટ્ચારીઓ, િેમજ USDA પ્ોગ્ામમા ંભાગ લેિરી અથવા સ્ંચાલલિ કરિરી સસંથાઓને જાધિ, રંગ, મળૂ રાષ્ટ્ર, લલંગ, અપગંિા, ઉંમર, અથવા વરે કે  
USDA દ્ારા હાથ િરવામા ંઆવિા અથવા ભડંોળ મેળવિા કોઈપણ કાય્ટક્રમ અથવા પ્વધૃતિમા ંઅગાઉનરી નાગરરક અધિકાર ધવષેનરી પ્વધૃતિ મારે બદલો લેવા  
પર આિારરિ ભેદભાવ કરવાનરી મનાઈ છે. 
 
ધવકલાગં વયક્િઓ કે જેઓને પ્ોગ્ામ મારહિરી મારે કોમ્ધુનકેશનનરી વકૈલલપક (દા.િ. બ્ેઇલ, મોરી ધપ્નર, ઓરડઓરેપ, અમેરરકન સાઇન લેંગવજે, વગેરે) રીિોનરી જરૂર હોય, 
િેઓએ િે એજનસરી (સરેર અથવા સથાધનક) નો સપંક્ટ કરવો જોઈએ કે જયા ંિેઓએ લાભ મારે અરજી કરી હોય.  એવા લોકો કે જે બહરેા છે કે સાભંળવામા ંિકલરીફ છે 
અથવા બોલરી નથરી શકિા, િેવા લોકો (800) 877-8339 પર ફેડરલ રરલે સધવવિસના માધયમથરી USDA નો સપંક્ટ કરી શકે છે.  આ ઉપરાિં, અંગે્જી ધસવાયનરી ભાષાઓમા ં
પ્ોગ્ામનરી મારહિરી ઉપલબિ કરાવરી શકાય છે.

ભેદભાવ ધવષે પ્ોગ્ામનરી ફરરયાદ ફાઇલ કરવા મારે USDA પ્ોગ્ામ રડસ્સક્રધમનેશન કમ્પલેઇનર ફોમ્ટ, (AD-3027) ભરો જે અહીં ઓનલાઇન ઉપલબિ છે:at: How to File 
a Complaint,ન ેકોઈપણ USDA ઓરફસ પર, અથવા USDA સબંોધિિ પત્ર લખો અન ેફોમ્ટમા ંમાગંવામા ંઆવલે િમામ મારહિરીનો પત્રમા ંઉલલેખ કરો. કમ્પલેઇનર ફોમ્ટનરી 
કોધપનરી મેળવવવા મારે, (866) 632-9992 પર કોલ કરો. િમારંુ ભરેલુ ંફોમ્ટ અથવા પત્ર USDA ને સબધમર કરો, આના દ્ારા: 

(1) રપાલ: U.S. Department of Agriculture 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)  ફે્સ: (202) 690-7442; અથવા 

(3)  ઇમેઇલ: pogram.intake@usda.gov.

આ સસંથા સમાન િક પરૂી પાડે છે.
 

િમારા સથાધનક WIC ઓરફસનો સપંક્ટ કરો:વિશે 
તમામ

િધ ુજાણો: http://nj.gov/health/fhs/wic or call:1-800-328-3838

WIC માટે પાત્ર કોણ છે? 
w		સગભા્ટ સ્તરીઓ
w		12 મરહના સિુરીના ધશશઓુને સિનપાન  
  કરાવિરી માિાઓ 
w		6 મરહના સિુરીના ધશશઓુનરી માિાઓ
w		5 વષ્ટ સિુરીના ધશશ ુઅને બાળકો
    (ન્ ુજસસીમા ંરહિેા હોવા જોઈએ અને આવકનરી 

માગ્ટદધશવિકાને પણૂ્ટ કરવરી જોઈએ)

WIC ના ફાયદા શુ ંછે?
w		િદુંરસિ ખોરાક મળશે
w		પોષણ ધવષે જાણકારી
w		સિનપાન ધવષે માગ્ટદશ્ટન
w		કોમ્ધુનરી સપોર્ટ મારે રેફરલસ

માવિક ફૂડ પેકેજમા ંશુ ંછે?
દરેક ભાગ લેનારન ેદર મરહન ે$60.00 મલૂય સિુરીનો િદુંરસિ 
WIC ખોરાક મળે છે. ધવકલપોમા ંસમાવશે થાય છે:
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v અનાજ
    ઘઉંનરી બ્ેડ
    બ્ાઉન રાઈસ
    ઘઉંના પાસિા
    ઘઉં/મકાઈના રોરરટિલાસ
    અનાજ વાળો નાસિો 

v પ્ોટીન
    ઇંડા
    પરીનર બરર
     સકુા અને કેનમા ંપકે બરીનસ
    રોફુ

v શાકભાજી/ફળો
    િાજા
    ફ્ોઝન
    કેનમા ંપેક
    જ્સુ

v ડેરી
    દૂિ 
    સોયા ધમલક
    ્ચરીઝ
    દહીં

v વશશુ
    ધશશ ુમારે અનાજ
    બેબરી ફૂડ વેજીરેબલ     
    બેબરી ફૂડ ફ્રુર
    ધશશ ુમારે ફોમ્ુ્ટલા

અનાજ પ્ોટીન શાકભાજી/
ફળો ડેરી વશશુ


