అన్నింటి
గురించి

మీ స్థా నిక WIC కార్యాలయాన్ని
సంప్రదించండి:

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

WIC ఎవరు అర్హులు?

WIC ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

w గర్భిణీ మహిళలు
w 12 నెలల వయస్సు గల శిశువులకు
		పాలిచ్చే తల్లులు
w 6 నెలల వయస్సు వరకు శిశువుల తల్లులు
w 5 సంవత్సరాల వరకు శిశువులు మరియు పిల్లలు
( న్యూజెర్సీలో నివసించాలి మరియు ఆదాయం
మార్గ దర్శకత్వాల్ని కలిగి ఉండాలి)

మాంసకృత్
తు లు

తృణ ధాన్యాలు

v తృణ ధాన్యాలు

తృణ ధాన్యాలతో చేసిన బ్డ్
రె
బ్రౌన్ ర�ైస్
తృణ ధాన్యాల వీట్ పాస్తా
త
 ృణ ధాన్యాల గోధుమ/
మొక్కజొన్న టార్టిల్లా స్
బ్క్
రే ఫాస్ట్ పప్పు ధాన్యాలు

v మాంసకృత్
తు లు

గ్రు డ్లు
పీనట్ బటర్
డ్రై అండ్ కాన్డ్ బీన్స్
తోఫు

w
w
w
w

ఆరోగ్యవంతమ�ైన ఆహారానికి అందుబాటులో ఉండటం
పో షకాహారం అవగాహన
తల్లి పాలు ఇవ్వడం ప�ై మార్గ దర్శకత్వం
కమ్యూనిటీ మద్ద తుకి రిఫరల్స్

నెలవారీ ఆహార ప్యాకేజీ ఏమిటి?

పాల్గొనే ప్రతీ వ్యక్తి ప్రతీ నెల 60.00 $ విలువ గల
ఆరోగ్యవంతమ�ైన డబ్ల్ యూఐసీ ఆహారాలు అందుకుంటారు
ఎంపికల్లో ఇవి భాగంగా ఉన్నాయి:

కూరగాయలు/
పండ్లు

v కూరగాయలు/పండ్లు
తాజా
ఫ్ రో జెన్
కాన్డ్
జ్యూస్

డ�ైయిరీ

v డ�ైయిరీ

పాలు
సో యా మిల్క్
చీజ్
యోగర్ట్

శిశువు

v శిశువు

ఇన్ఫాంట్ సీరియల్
బేబీ ఫుడ్ వెజిటబుల్
బేబీ ఫుడ్ ఫ్
రూ ట్
ఇన్ఫాంట్ సూత్రీకరణ

ఫెడరల్ పౌర హక్కుల చట్ టం మరియు U.S. డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ (USDA) పౌర హక్కుల నిబంధనలు మరియు విధానాలు ప్రకారం, USDA, USDA కారక్రమాల్ని నిర్వహించే
లేదా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే విభాగం ఏజెన్సీలు, కార్యాలయాలు మరియు ఉద్యో గులు మరియు సంస్థ లు జాతి , రంగు, జాతీయత, లింగం, అంగవ�ైకల్యం, వయస్సు లేదా USDA
నిర్వహించిన ఏద�ైనా కార్యకలాపం లేదా,
ఏద�ైనా కార్యక్రమంలో ఇంతకు ముందు పౌర హక్కుల కార్యకలాపం కోసం ప్రతీకారం లేదా ప్రతిదాడి ఆధారంగా వివక్ష చూపించడం ప�ై నిషేధించబడ్డాయి.
కార్యక్రమం సమాచారం (ఉదా. బ్రలీ
ై , పెద్ద ప్రింట్, ఆడియో టేప్, అమెరికన్ సంజ్ఞా భాష మొదల�ైన) కోసం ప్రత్యామ్నాయ కమ్యూనికేషన్ మార్గా లు కావల్సిన అంగవ�ైకల్యం గల వ్యక్తులు
ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న ఏజెన్సీని (రాష్ట రం్ లేదా స్థా నికం) సంప్రదించాలి. చెవుడు, వినికిడిలో క్లిష్టత లేదా మాట్లా డలేని వారు (800) 877-8339 వద్ద ఫెడరల్ రిలే
సర్వీస్ ద్వారా USDA సంప్రదించవచ్చు. అదనంగా, కార్యక్రమం సమాచారం ఇంగ్లిష్ లోనే కాకుండా వేరే భాషల్లో కూడా లభించవచ్చు.
కార్యక్రమం గురించి వివక్ష ప�ై ఫిర్యాదు నమోదు చేయడానికి, USDA ప్ రో గ్రాం డిస్క్రిమినేషన్ కంప్ైంట్
ల ఫార్మ్, పూర్తి చేయాలి, (AD-3027) ఆన్ ల�ైన్ లో ఇక్కడ గుర్తించబడుతుంది:
How to File a Complaint, మరియు ఏద�ైనా USDA కార్యాలయం వద్ద , లేదా యుఎస్ డీఏని సంబో ధిస్తూ లేఖ రాయాలి మరియు పత్రంలో అభ్యర్థించిన సమాచారాన్ని అంతటినీ
లేఖలో రాయాలి. ఫిర్యాదు పత్రం ప్రతిని అభ్యర్థించడానికి (866) 632-9992 కి కాల్ చేయండి. మీరు పూర్తి చేసిన పత్రాన్ని లేదా లేఖని USDA కి చే సమర్పించబడాలి:
(1)

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

(2)

ఫ్యాక్స్: (202) 690-7442; లేదా

(3)

ఈమెయిల్: program.intake@usda.gov.

ఈ సంస్థ సమాన అవకాశాల్ని కేటాయించేది.
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