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د پېرلو ښوونې

له پېر مخکې طرحه جوړه کړئ
وګورئ چې ستاسو د WIC په امتیازاتو کې کوم شیان موجود دي: 

 	 WIC, Special Supplemental( د خپل د ښځو، ماشومانو او کوچنیانو غذایي پروګرام
 WIC د کلینیک لخوا د )Nutrition Program for Women, Infants, and Children

د پېر له چاپ شوي لېست څخه استفاده وکړئ.
د خپل WIC کارت په شا باندې درج شویې شمېرې ته زنګ ووهئ.	 
د WIC د پېر له اپلېکشن )WICShopper( څخه استفاده وکړئ. خپل WIC کارت ثبت 	 

کړئ، او  زما  تر امتیازاتو الندې )My Benefits( فعالي امتیازات وګورئ.

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د پېر په ورځ امتیازات فعال دي:
د خپل WIC له کلینیک څخه د WIC د پېر چاپ شوی لېست وګورئ.	 

9/4/2021 تر مابین 8/5/2021 د وروستۍ 
ورځې تېرول

د لومړۍ 
ورځې تېرول

)Benefit Month( د امتیازاتو میاشت

یا
خپل د WIC د پېر اپلېکشن )WICShopper( استفاده کړئ، خپل د WIC کارت ثبت کړئ، 	 

او My Benefits وګورئ. 

د وروستۍ 
ورځې تېرول

د لومړۍ 
ورځې تېرول

یو د خریدارۍ یا پېر لېست چمتو کړئ او وګورئ چې WIC کومو اقالمو ته اجازه ورکوي:
د WIC دغه د پېر الرښود به تاسو سره مرسته وکړي او و به ښئي چې څه شي "واخلئ" 	 

او څه شی "وا نه خلئ".
د WIC د پېر یا خریدارۍ اپلېکشن )WICShopper( به تاسو ته اجازه درکړي ترڅود ځانګړیو 	 

خوړو لپاره لټون وکړئ. د مثال په ډول، که چېرې تاسو د My Benefits په لېست کې پنېر لرئ:
په پنېر باندې کلېک وکړئ او د Tillamook لټون وکړئ ترڅو وګورئ چې آیا یاد قلم 	 

خواړه د WIC مجوز لري که نه. 
تاسو به د Tillamook ټول هغه پنېرونه وګورئ چې ستاسو د WIC په امتیازاتو کې 	 

د WIC لخوا قانوني ګڼل کېږي.

د پلورنځي پیدا کول:
د WICShopper له اپلېکشن څخه په استفادې سره په خپله سیمه کې د WIC پلورنځی پیدا کړئ.	 
د هغو پلورنځیو پلټنه وکړئ چې “WIC( WIC Accepted Here دلته قبلیږې(” کلمه 	 

ورباندې لیکل شویې وي او په اړونده کړکۍ کې السلیک وکړئ.
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د پېر پرمهال د خپل WIC له ابزار څخه کا واخلئ 
د WIC د پېر الرښود

له الرښوونو څخه استفاده وکړئ ترڅو د WIC د مجازو اقالمو سره بلدیا پیدا کړئ. 	 
 	 WIC Allowable“ که چېرې تاسو ځیرک تلفون لرئ، نو د پېر الرښود ډیجیټلي نسخه د

Foods )د WIC لخوا مجاز خواړه(” تر عنوان الندې د WICShopper په په اپلېکشن یا 
زموږ د WIC په وېبپاڼه doh.wa.gov/WIC/WICFoods کې موجوده ده.

د WICShopper اپلېکشن
که چېرې کوم محصول د WIC لخوا تجویز شوی وي، نو تائید یې کړئ:

د خپل ځیرک تلفون په واسطه بار کود سکن کړئ یا یې 12 رقمي UPC کې داخل کړئ. 	 
که چېرې محصول یا جنس د WIC لخوا تجویز شوی وي، نو اپلېکشن به یې 	 

“WIC Allowed )د WIC لخوا مجاز(” وښئي همدارنګه که نه وي تجویز شوی 
“Not a WIC Item )د WIC لخوا غېر مجاز خواړه(” 

مهم! اپلېکشن نه شي کوالی د تازه مېوو او سبزیجاتو پېژندنه وکړي حتي که بار کود هم ولري. دا 
ډول اجناس به د “Not a WIC Item” تر عنوان الندې سکن شي که څه هم ډېری تازه محصوالت 

د WIC لخوا تجویز شوي هم دي. په الښود کې 16مه پاڼه وګورئ ترڅو د هغو مهمو مواردو په 
اړه معلومات ترالسه کړئ چې تاسو باید ورباندې پوه شئ.

د پېرلو ښوونې
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د پېر پرمهال په کومو مواردو باید پوه شو
یوازې د WIC هغه خواړه واخلئ چې اړتیا ورته ولرئ: 

تاسو نه باید خپل ټول د WIC خواړه په یوه وخت وپېرئ. 	 
تاسو کوالی شئ هلته د اوسېدو په لومړۍ او وروستۍ ورځ دومره پېر وکړئ چې اړتیا ورته ولرئ.	 
تاسو نه باید هر ډول د WIC امتیازات چې اړتیا نه ورته لرئ، وپېرئ. 	 

په هغه صورت کې چې ستاسو د اړتیا وړ د WIC لخوا تصویت شوي خواړه انتقال نه شي: 
په یاد ولرئ چې پلورنځي اړ نه دی چې د WIC لخوا تصویب شوي ټول خواړه انتقال کړي.	 
تاسو کوالی شئ له پلورنځي څخه د فرمایشي اقالمو په اړه پوښتنه وکړئ.	 
د محصول په اړه په مختلفو پلورنځیو کې پوښتنه وکړئ.	 

تاسو کوالی شئ اغېزمن او معقول اصطالحات ترالسه کړئ، لکه: 
یو وپېرئ، بلو وړیا ترالسه کړئ	 
د قرضې اخیستنو د کارت امتیازات وساتئ	 

د تولیدوونکو تبلیغات	 
ځانګړي اقالم ذخیره کړئ 	 

تاسو کوالی شئ له دغه ځانګړیو اقالمو څخه د غیر-WIC خوړو لپاره استفاده وکړئ. د مثال په 
ډول، که چېرې Kellogg د سریکالکو د پېر یوه داسې معامله کوي چې یو هغه وړیا ترالسه کړي، 

نو تاسو کوالی شئ د WIC له امتیازاتو په استفادې سره Rice Krispies وپېرئ او وروسته یو بل 
داسې سریالک وړیا ترالسه کړئ چې ښائي د WIC لخوا تجویز شوی یه نه وي تجویز شوی.

د غذایي بستو د سایزونو په اړه پوهېدل
WIC غواړي ډاډ ترالسه کي چې تاسو خپل ټول غذایي امتیازات ترالسه کوئ. له همدې امله، 

WIC کوالی شي د غذایي بستو یوازې ځانګړیو سایزونو ته اجازه ورکړي. د “ Must Be” تر 
عنوان الندې د غذایي بستو قانوني سایزونه وګورئ. په ځینې مواردو کې، د غذایي بستو پا سایزونو 

باندې پوهېدل همېشه آسانه نه وي.
د مثال په ډول په 25مه پاڼه کې، WIC له ګلن، د ګلن له نیمایي او د شیدو قطي له څلورمې برخې 

د قانوني سایزونو په توګه یادونه کړې ده. په پیل کې دا کار آسانه ترسترګو کېږي. دا تر د دې په 
خاطر دی ترڅو متوجه شئ چې ځینې نوي د شیدو مارکونه له معیاري اندازو څخه استفاده کوي. 

د مثال په ډول، د شیدو نیمایي ګلن باید oz 64 شیدې ولري ترڅو د WIC جواز لرونکي په حیث 
وپېژندل شي. خو ځینې د شیدو مارکونه بیا یوازې oz 54 شیدې پکې اچوي.

د WICShopper اپلېکشن کوالی شي په چټکۍ سره د تجویز شوي محصوالت وپېژني. الندې جدول کې د 
هغو معیاري سایزونو په اړه یادونه شوې ده چې د خوړو له تصویب وروسته د WIC لخوا باید استفاده شي.

د خوړ د بستو معیاري سایزونه او مخففات
د اوبلنو خوړو بسته بندۍ 

)Liquid Food Package(
)oz( اونس)ml( یا ملي لېتر )L( لېتر

Quart 1oz 32ml 946
Half )1/2( Gallonoz 64L 1 89

Gallon 1oz 128L 3 78
 جامد خوړو بسته بندۍ 

)Solid Food Package(
)oz( اونس)g( ګرامونه

Half )1/2( Poundoz 8g 226
1 Pound )lb(oz 16g 453

2 Pounds )lbs(oz 32g 907

د پېرلو ښوونې
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د پلوتنځي د پېسو ورکول پر ځای
د WIC له نورو هغو محصوالتو څخه جال کړئ چې غواړئ وپېرئ:

دغه کار په هغه صورت کې مرستندوی واقع کېږي چې د توقع سره سم یو یو د خوړو 	 
محصول د WIC Card په واسطه تر پوښښ الندې نه وي نیول شوی. تاسو به وکوالی شئ 

جنس په چټکۍ سره پیدا کړئ.
خپل ګران بیه اجناس وار له مخکې په نوار یا پټۍ باندې کېږدئ. نو پدې توګه، که چېرې د کوم 	 

جنس تر پوښښ الندې نیولو لپاره په کافي اندازه امتیازات ولرئ، نو WIC د قېمت بها توکو لپاره 
تادیه کوي.

خپل د WIC کارت وباسئ او PIN داخل کړئ:
که چېرې کوم خواړه د تمې مطابق د WIC  لخوا تر پوښښ الندې نه وي، نو تاسو باید هغه و نه پېرئ.	 
تاسو کوالی شئ د هر هغه غذایي جنس لپاره چې د WIC د امتیازاتو تر پوښښ الندې نه وي د 	 

 ،SNAP( Supplemental Nutrition Assistance Program تادیې ډول غوره کړئ
د اضافي تغذیې د مرتسې پروګرام، نغدیه، ډبټ، کرېډټ( یا یا هغه بېرته کېږدئ. 

د WIC رسیدونه

د پېرلو ښوونې

په دغه برخه کې هغه خواړه ترتیب 
شوي چې تاسو تازه پېرودلي دي.

په دغه برخه کې ستاسو باقي بیالنس 
ترتیب شوی دی. دلته د WIC خواړه 
دي چې تاسو د روانې میاشتې لپاره د 

پېر په موخه پرېښي دي. 

دا د هغې وروستي ورځې ښودنه کوي 
چې تاسو کوالی شئ په هغې ورځ د 
WIC د روانې میاشتې باقي خواړه 

 WIC وپېرئ. ستاسوراتلونکي د
امتیازات چمتو دي چې په راتلونکې ورځ 

یې په a.m 12:01. بجو استفاده کړئ.

په دغه لېست کې هغه خواړه موجود دي 
چې ستاسو لپاره د پېر تر پیل مخکې موجود 

دي. ځینې خواړه د اونس په اساس لېست 
شوي دي، ځینې یې بیا د ظرف په نامه 

یادېږي، او مېوې او سبزیجات بیا په ډالر 
دي. د مثال په توګه: 

256  OZ .په مانا دی Ounce 256.00 د 
 د 16.00 $$$ ارزښت  دی $16.00
د 3 ظرفونو په مانا دی   CTR 3.00
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د خپلو رسیدونو کاپیانې وساتئ. 
که چېرې پوښتنه لرئ، رسیدونه کوالی شي کار کوونکو سره مرسته وکړي چې څه پېښ شوي دي. 

د رسیدونو تصویر واخلئ او په خبل تلفون کې یې ثبت کړئ او یا هم رسیدونه د WIC په ID او 
د کارتونو په فولډر کې وساتئ.

مهم موارد! د WIC Card د بیالنس رسیدونه یا اسناد چې به پلورنځي چاپ شوي دي، د تجویزي توکو 
 Milk - 1% Nonfat“ ټول ډولونه نه بیانوي. د مثال په ډول، که چېرې د بیالنس په رسید کې شیدې

and Soy )شیدې 1 سلنه بې غوړو او بې سویا(” ښکاري، پدې مانا ده چې تاسو کوالی شئ الندې 
محصوالت ترالسه کړئ:

د WIC لخوا تجویز شوي ټول کم چربه )%1( کوچ او بې غړو )%0 لرونکي بې غوړو( شیدې 	 
یا د سویا د مشرباتو انتخابونه چې د WIC د پېر په الرښود )WIC Shopping Guide( کې 

درج شوي دي. پدې کې الندې مواردو شاملېږي:
د غوا شیدې - بې غوړو )%0( او کم غوړه )1%(

مایع	 
وچې/پوډري	 

تبخیر شویې/قطي 	 
شویې

اسیډوفیلوس/تومنه	 
بې له لکټوس څخه 	 

د وزې شیدې - کم چربه 
مایع	 

د سویا څښاک

الندې یو مثال دی چې د لینیک لخوا د WIC د پېر په لېست کې د شاملو اجناسو ښودنه کوي، دغه 
لېست په پلورنځي کې د WIC Card د بیالنس په له مخې د ښودل شویو مواردو مقائسه کوي.

)Clinic Shopping List( د طبي مواردو د پېر لېست WIC د
د امتیازاتو میاشت 

)Benefit Month(
 Serial( مسلسله شمېره

)NumberمقدارUOMتشرېح
 thru 8/5/2021 

مېوې او سبزیجات - د نغدیې د ارزښت 00$$$$$ 9/4/202199883311 
)Cash Value Voucher( کوپون

اونس99883316
د خالصو غنمو ډوډۍ یا خالصو غالتو 

 Whole Wheat Bread or(
)Whole Grains

هګۍ - ټولې د WIC اړوندهدرجن2 998833
998833 2CTNRاړونده هر ډول د پلیو غوړ WIC د

9988336Gallon
د WIC اړونده هر ډول شیدې یا سویا 

)%1غوړ ولري یا بې غوړو وي( - د غوا 
شیدې، د وزې شیدې، سویا

د پلورنځي رسید
WIC EBT Benefit Balance Receipt

Date: 8/10/2021 Time: 05:27PM
11.00 $$$ Fruit & Veg – WIC

16 OZ WW Bread/Whl Grn - WIC
2 DOZ Eggs Dozen - WIC
2 CTR PB/Beans - WIC
6 GAL Milk – 1% Nonfat Soy

These Benefits expire  
at MIDNIGHT on 9/04/2021

*** End of benefit balance receipt ***

د پېرلو ښوونې
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کله چې خواړه د توقع سره سم د WIC تر پوښښ الندې نه وي 
که چېرې تاسو پوښتنه لرئ چې ولې خوراکي توکي د WIC د امتیازاتو تر پوښښ الندې نه وو نیول شوي:

د جنس یو تصویر واخلئ یا د ټولو پېرودل شوی اجناسو د رسیدونو کاپي ګانې وساتئ.	 
د پېر په الرښود کې د “Buy” و “Don’t Buy” برخه مرور کړئ ترڅو وګورئ چې ولې د 	 

WIC د تجویز شویو اجناسو په لېست کې نه دی.
که چېرې تازه مېوه او سبزیجات په پوښښ کې نه وي شامل، پلورنځی باید د هر جنس لپاره یو 	 

د WIC کود ځانګړی کړي حتی که په هغې باندې بار کود هم موجود وي. له WIC کود پرته 
به ستاسو کارت په ارزونه یا checkout کې جنس تشخیص نه کړي. که چېرې دا کار کېږي، 

WIC ته خبر ورکړئ.
د خپل WIC د کلینیک سره اړیکه ونیسئ یا په الندې طریقو سره د WIC ایالتي دفتر ته 	 

وړاندیز وکړئ: 
په WICShopper اپلېکشن کې له موجوده زه “I couldn’t buy this )دا نشم پېرودولی(” 	 

آپشن څخه په استفادې سره.
موږ ته په دغه آدرس ایمېل وکړئ: wawicfoods@doh wa gov. موږ به اړتیا 	 

ولرو ترڅو الندې موارد وپېژنو:
د پلورنځي نوم او موقعیت.	 
هغه تاریخ چې تاسو د جنس د پېر هڅه کړیې.	 
د WIC د کارت شمېره.	 
د جنس په اړه تشریحات ـــرسیدونه، یا واضح تصویرنه، یا دومره جزئیات چې ممکن 	 

وي. که چېرې د سیدونو یا تصویرونو په ځای جزئیات چمتو کېږي، نو پدې صورت 
کې موږ د الندې محصووالتو په لټه کې یو:

د مېوې برخه )شیدې، سریالک، او داسې نور(  	
د برنډ نوم/ډول  	
د بسته بندۍ سایز  	
-12عدده UPC )د بار کود نمبر( 	

 ،Bob’s Old Fashioned Rolled Oats ،Oatmeal :د مثال په توګه
UPC 039978021540 ،oz 32

پلورنځي ته په کتو سره، تاسو کوالی شئ جنس په آنالین ډول هم ترالسه کړئ او د 
لېنک په حیث یې واستوئ.

د پېرلو ښوونې

یادښت:
که چېرې تاسو یو له دغه اجناس څخه 
د WICShopper په اپلېکشن باندې 

 Key سکن کړی وي، نو دا به د
Enter UPC. مطابق ستاسو په 

اپلېکشن کې موجود وي.
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د ماشومانو خواړه

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 یا oz 8
وچې

الندې برنډونه:
Beech-Nut

Beech-Nut Organic
Earth’s Best Organic

Gerber
Gerber Organic

 تاسو کوالی شئ الندې 
انتخابونه ولرئ

 وربشې، حبوبات، 
 دوسره وربشې او 

بشپړ غنم 

مه یې پېرئ 
د اضافه شویو سره:

اوړه، مېوه، یا ځانګړي خواړه/فورموله
DHA پریبیاټکس، پروبیاټکس، یا

قوطیان، بوتلونه یا بکسونه/کیفونه
د وریجو سریالک

یو نفري خواړه یا فردي بستې

د ماشوم سریالک

پېر وکړئ
اړین مقدار

1 یا 2 پړاو
یوازې مېوه او ساده سبزیجات

سایزونه
oz 4 بوتل/پالستیکي بستې

په غبرګو بستو )Oz 4( کې 2 اونسه 
پالستیکي بستې

په غبرګو بستو )Oz 8( کې 4 اونسه 
پالستیکي بستې
الندې برنډونه:

Beech-Nut
Beech-Nut Organic

Earth’s Best Organic
Gerber

Gerber Organic
Happy Baby Organic

O Organics
Tippy Toes

Tippy Toes Organic
Wild Harvest Organic

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
د میوي او سبزیو هر أول مخلوط

مه یې پېرئ 
د اضافه شویو سره: 

عمومي حبوبات - ګرانول، دوه سره وربشي 
وریجې یا آش 

ادویه جات، لکه دارچین
غوښې

اوړه یا بوره
کڅوړې 
3  پړاو

د ماشوم خواړه - تازه میوې او سبزیجات

= =

Containers
22 PACK

4 oz

4 oz

د پېرلو ښوونې
کله چې د ماشوم خواړه لکه مېوې او سبزیجات 

پېرئ، نو 2-بستې د 2 ظرفونو په حیث 
محاسبه کېږي.

ړه
خوا

نو 
وما

اش
د م

کنتینر

2 بستې
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که چېرې ډېری وخت شیدې 
ورکوئ، د الرښود په هره 

برخه کې دغه سمبول یا نښې 
ته وګورئ.  په هره اندازه چې تاسو ماشوم ته 
ډېرې شیدې ورکوئ، په هماغه اندازه کوالی 
 WIC خواړه ترالسه کړئ. د WIC شئ د

په خوړو باندې کښل شویې نښې د هغو کسانو 
لپاره دي چې ډېری وخت ماشوم ته شیدې 

ورکوي. که چېرې تاسو په بشپړ ډول ماشوم 
ته شیدې ورکوئ، نو تاسو به همدارنګه ماهي 

ترالسه کړئ او ماشوم به مو وکوالی شي 
د ماشوم ځانکړي خواړه ترالسه کړي.

ماشوم ته شیدې ورکول د مور او ماشوم لپاره 
د مدام العمره روغتیا ګټې رسوي.

د ماشومانو خواړه

فورموال
 ستاسو د WIC په امتیازاتو کې ترتیب شوی برنډ، سایز، نوع، او د فورمولې مقدار وپېرئ. 

د WIC د تصویب شویو فورمولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، 
www.doh.wa.gov/WICFoods/InfantFormula، وګورئ 

یا 1410-841-800-1 شمېرې ته زنګ ووهئ.

پېر وکړئ
 اړین مقدار
1 یا 2 پړاو

oz 2 5 شیشه یي بوتل
الندې برنډونه:

Beech-Nut
Gerber

O Organics
Tippy Toes

Tippy Toes Organic
Wild Harvest Organic

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول تنوع یا بدلون

یو نفري غوښه 
د شوربا یا د مېوې د جوس سره 

مه یې پېرئ 
د اضافه شویو سره:

اوړه، بوره، یا مصالح جات
سریکالک، حبوبات، یا آش/مکروني

مېوي یا سبزۍ
په لرګي کې غوښه/د کباب غوښه

ماښامنۍ/د ماښام ډوډۍ
3  پړاو

د ماشومانو خواړه - غوښې

د ماشومانو خواړه
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لوبیا– په قطي کې
کې

ي 
قط

په 
 –

بیا
لو

پېر وکړئ
اړین مقدار

له oz 15 تر oz 16 پورې ظرفیت لرونکي 
قطي

ساده لوبیا یا کم چربه سره شویې لوبیا

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

ټیټ یا کم شوي سودیم
یک نفري قطي یا 4 عددي بسته 

غیر عضوي یا عضوي

مه یې پېرئ
د اضافه شویو سره:

اوړه او غوښې
شات، شربتونه، شیره، بوره او نور قندیات

پخه یا د قطي لوبیا
د لوبیا ساالد

د لوبیا نېشونه
چیلي لوبیا
شنه لوبیا 

مخلوطه لوبیا
د لوبیا سوپ

نخود
کڅوړې

د لوبیاوو یا د پلیو د کوچو پېر
تاسو کوالی شئ د WIC د امتیازاتو په اسا پخه د قطیو لوبیا، وچه لوبیا، یا د پلیو کوچ غوره کړئ. 

 =CTR 1 مناسب سایزونه غوره کړئ! د پلیو د کوچو/وچې یا قطي شویې لوبیا

یایا

oz 16oz 16قطي oz 16 15 یا
د پخې یا قطي شویې لوبیا پېر که چېرې تاسو غواړئ پخه یا د قطیو لوبیا وپېرئ، نو د پېر په لېست کې 

ذکر شوی 1 بوتل CTR(=4( قطیه لوبیا. تاسو د لوبیا څلور واړه قطي وپېرئ ترڅو ډاډ ترالسه شي 
چې تاسو خپل د WIC امتیازات ټول ترالسه کوئ.

CTR .25  = یو قطی  لوبیا    
CTR .50  = دوه قطیه  لوبیا    
CTR .75  = درۍ قطیه  لوبیا    
CTR 1.0  = څلور قطیه  لوبیا    
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لوبیا/ناخود/عدس - وچ
س - وچ

لوبیا/ناخود/عد

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 بستې
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

هر ډول برنډ
هر ډول تنوع یا بدلون

غیر عضوي یا عضوي

مه یې پېرئ
د مخلوط شویو اوړو یا مصاله جاتو ترڅنګ

قطي 
وربشې

د لوبیا او وریجو مخلوط
وزمین خواړه )چې د وزن له مخې پلورل 

کېږي(
د چیا دانې

د کافي لوبیا
وچه سره شویې لوبیا
فارو/یو ډول حبوبات

یخ وهلی
شنه یا تازه لوبیا

ترکه/وېش
یو ډول حبوبات

نېش وهلي حبوبات
خالص یا مخلوط سوپ

د لوبیاوو یا د پلیو د کوچو پېر
که چېرې تاسو وچه لوبیا غوره کړئ، نو 1 

 oz 16 یې= د تازه لوبیا په یوه )CTR( بوتل
کڅوړه باندې.

څنګه کولی شي له خپل ځان
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پېر وکړئ
اړین مقدار

 ,15 ,14 5 ,14 3 ,14 ,12 7 ,12 ,11 8 ,11 ,9
 ,21 7 ,21 5 ,21 ,20 5 ,20 ,18 ,16 ,15 5 ,15 2

 oz 36 22, 24, یا

یوازې دغه برنډونه او ډولونه:
W = د مختلفو ډولونو حبوباتو سریالک

 Essential Everyday
Corn Flakes

Crisp Rice
Crunchy Corn Squares

Crunchy Oat Square
Crunchy Rice Squares

Crunchy Wheat Squares )W(
Oats More w/ Honey

Tasteeos )W(

 Food Club
Corn Flakes

Crunchy Corn Squares
Crisp Rice

 ,Frosted Shredded Wheat, Bite Size یا 
Strawberry )all W(

Honey & Oats with Almonds
Honey & Oats with Oat Clusters

Crunchy Rice Squares
Toasted Oats )W(
Twin Grain Crisps

Crunchy Wheat Squares )W(

 General Mills
Cheerios: Plain )W(, Multigrain )W(

 Chex )all W(: Blueberry, Cinnamon, Corn,
 Wheat یا Rice, 

)Plain( )W( یا Kix: Berry Berry, Honey )W(,
Whole Grain Total )W(

 Great Value
Crunchy Corn Squares
Crunchy Rice Squares

 )Kelloggs( کیلو ګرامونه
All-Bran Complete Wheat Bran Flakes )W(

Corn Flakes
Crispix

Mini Wheats Original )W( یا Frosted Little Bites
,Frosted Mini Wheats BS Blueberry یا 

Strawberry

Rice Krispies )Plain(
)Special K Protein Original )W یا 

Honey Almond Ancient Grain )W(

Kroger
Bran Flakes )W(

Corn Flakes
Crisp Rice

Honey Crisp Medley w/ Almonds
Crunchy Wheat Squares )W(

Rice Bitz
Toasted Oats )W(

 Market Pantry
Toasted Rice

 Post
Original )W( یا Grape Nuts Flakes )W(
Great Grains Banana Nut Crunch )W(
 Honey Bunches of Oats Almonds )W(

Honey Roasted )W( یا
Malt-O-Meal Frosted Mini Spooners )W(

Quaker
 Oatmeal Squares Brown Sugar,

 Honey Nut یا Cinnamon, Golden Maple,
)all W(

 Signature Select
Corn Flakes

Corn Pockets
Crisp Rice

Oats More w/ Honey
Rice Pockets

Toasted Oats )W(

د سهار لپاره سریالک - ساړه
ړه

سا
 - 

ک
یال

سر
ره 

لپا
ار 

سه
د 

د پېرلو ښوونې
تاسو کوالی شئ د خپل WIC د امتیازاتو د 

 )oz(ّ Ounces لېست مطابق چې مقدار یې په
ښودل شوی، د نیم څاښتي سریالکو یو ترکیب 

غوره کړئ. د مثالونو لپاره 12مه پاڼه وګورئ.

مه یې پېرئ 
Cylinders یا Bags/بیکونه یا استوانې
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سهرني سریالک - تاوده
ک - تاوده

سهرني سریال

پېر وکړئ
اړین مقدار

 9, 11, 11 8, 12, 12 7, 14, 14 3, 14 5, 15,
 15 2, 15 5, 16, 18, 20, 20 5, 21, 21 5,

 oz 36 24 ,22 ,7 21 یا,

یوازې دغه برنډونه او ډولونه:
W = د مختلفو ډولونو حبوباتو سریالک

د وربشو خواړه
 Essential Everyday Oatmeal Instant

 Original 12 packets )W(
 Food Club Oatmeal Instant Original

  12 packets )W(
 Great Value Instant Oatmeal Regular

 12 packets )W(
 IGA Oatmeal Instant Original 

  12 packets )W(
 Kroger Oatmeal Instant Original

  12 packets )W(
 Quaker Oatmeal Instant Original

  12 packets  )W(
 Signature Select Oatmeal Instant

 Original 12 packets )W(

وریژې
 Cream of Rice

 Cream of Rice Instant

غنم
   Cream of Wheat )Instant or 2½ minute(
Instant( Cream of Wheat Whole Grain یا 

 )W( )2½ minute
Malt O Meal Original

مه یې پېرئ 
کڅوړې

تیوبونه/استوانې

یا

یا

oz 21.7

 oz 36=

oz 14.3

oz 36 = 

oz 12 oz 12 oz 12

د پېرلو ښوونې
ډېری د ګرمېدو سریالک په 8 11، 12، 

14، 18، او 36 اونسه سایزونو کې راځي.

oz 36 =

oz 18 oz 18

نور 36 اونسه ترکیبونه:
9 + 9 + 9 + 9
14 + 11 + 11
16 + 9 + 11

15 2 + 9 + 11 8
14 3 + 9 + 12 7

22 + 14

21 5 + 14 5
21 + 15

20 5 + 15 5
20 + 16
+12 24

36
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پنېر

پېر وکړئ
اړین مقدار

د غوا له پاستویریزه شویو شیدو څخه
د USA ساخت

سایزونه
oz 8

16 oz )1 lb(
32 oz )2 lbs(

دغه ډولونه:
حالل یا حرام

یو ډول پنېر )نرم، متوسط، کلک، ډېر کلک، 
زېړ، یا سپین(

کولبي پنېر 
کولبی جک پنېر

کولبي مانټرېسي جک پنېر
مانټرېسي جک 

موزاریال پنېر
مانسټر پنېر

پرو ولون پنېر
سوېز پنېر

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

کلسیم او/یا غني شوي D ویټامینونه
بې له غوړیو، کم چربه، او د غوړیو له تکثیر 

شوی
هغه چې یوه برخه یې کم چربه وي یا ټول کم 

چربه وي
د سودیمو تقلیل شوی

دغه ډولونه:
د پنېر خښته یا لوله 

رېزه شوی او میده شوی پنېر
د آش یا پنېر لرګی

پدې کې الندې مواردو شاملېږي:
د پنېر ټول تجویز شوي ډولونه یا د تجویز 

شوي پنېر هر ډول ترکیب

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو سره لکه، نباتات، 

مغزیات، حبوبات، ادویه جات یا سبزیجات
یو نفره سیخونه یا بستې 

له خامو شیدو جوړ شوی پنېر 
کوتیجا پنېر
کراکر کټ

کریمي پنېر 
ډېلی پنېر

مکعبي یا پرې شوی
تازه مزاریال پنېر

د وزې یا مېږې پنېر
واردي شوي 

بې له لکټوس څخه
عضوي

پارامیسان پنېر
پېپر جک پنېر

امریکایي پاستوریزه شوی پنېر
کویسو فریسکو پنېر

رېکوټا پنېر
نه پاستوریزه شوی پنېر 

لذیز پنېر

نېر
پ
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هګۍ
هګۍ

پېر وکړئ
اړین مقدار

12 کارتنونه یعنې 1 درجن
پوست شوې د چرګې هګۍ

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

هر سایز - کوچنی، متوسط، لوی، ډېر لوی، 
یا جمبو

سپینې یا جیګري هګۍ
یو ډول الوتونکې چرګه
عضوي یا غیر عضوي

مه یې پېرئ
دروند/لوی/جسیم

)DHA( د دوبۍ د روغتیایي چارو اداره
وچ شوی یا اوړه شوی

د هیلۍ هګۍ 
د هګیو بدیل محصوالت

غني/بارداره/زرغون
آزادې غوندۍ یا څړځایونه

هغه هګۍ چې په سختۍ سره اېشول کېږي 
مایع هګۍ

ټیټ یا تقلیل شوی سودیم
اومېګا 3

پاستوریزه شویې
کم چربه/اشباع شوی
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ماهي - په قطي کې او الک شوي

پېر وکړئ
اړین مقدار

قطي شوی:
په اوبو کې سپک تن ماهي )خالصې اوبه، 
نه استفاده شویې اوبه(: oz 6 ،oz 5 او د 

 )oz 20 قطیو 4 بستې )ټولټال oz 5
 ،oz 6 ،oz 5 :آزاد صورتي کب/سالمون

*oz 14 75 و oz 7 5
ساردین ماهي په اوبو کې:  oz 3 75 او 

oz 4 25
کڅوړې

 oz 2 5 هر ډول تجویز شوی ماهي په
سایزونو کې دي

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ 

بې هډوکو ماهي 
د قطي، پاکټ، یا کڅوړې

د ټیټې کچې سودیم
بې له مالګې

بې پوسته
یو ډول ماهي

* یادونه:  که چېرې تاسو oz 14 75 سالموم ماهي غوره 
کړئ، نو تاسو به د oz 1 په اندازه امتیاز ولرئ چې و به 

نه شئ کوالی استفاده ترې وکړئ.

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو 

سره 
د الباکور په نامه تن ماهي

یو ډول ساردین ماهي
وچ

اخته شوی 
تازه

یخ وهلی
بوتل

جک مکرېل ماهي
عضوي

سور سالمون
تور

د نیم څاښت بستې
جامد یا سرخي شوی تن ماهي

د ټونګو په نامه تن ماهي
د یلوفاین په نامه تن ماهي

د پېرلو ښوونې
تاسو کوالی شئ د خپل WIC د امتیازاتو د لېست مطابق چې مقدار یې په ozّ( ounces( ښودل 

شوی، د تن ماهي، سالمون، یا ساردین مخلوط غوره کړئ. د مثال په توګه:

وي
 ش

ک
 ال

 او
کې

ي 
قط

په 
 - 

هي
ما

یا

oz 29.75 =

14.75 
oz

oz 3.75oz 3.75oz 3.75oz 3.75
oz 30 =

oz 5oz 5oz 5

oz 5oz 5oz 5
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مېوې/سبزیجات - تازه
مېوې/سبزیجات - تازه

پېر وکړئ
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

هر برنډ یا ډول
پرې شوی یا بشپړ

تازه مېوه او سبزیجات په ډبیو کې، د 
سمندري صدفونو پوستکي، پیالې، پالستیکي 

کاسې یا ټیوبونه
په فومي پتنسونو کې په پالستیک سره پوښل 

شوې تازه مېوې او سبزیجات
غیر عضوي یا عضوي

مه یې پېرئ
د اضافه شویو سره:

شیرني، د پانسمان لوازم، روغتیات، یا 
قورمې 

اوړه، خواړه، سبزیجات، مغزیات، یا 
تورشئ/چکنۍ

وچې مېوې یا وچې سبزۍ
د خوړلو وړ د ګلونو غوټۍ

د خوړو سبدونه/شکرۍ
د محفلونو پتنوسونه یا غوریانې

 د ساالدو اړونده اقالم
د بورې قطی

نباتات یا مصاله جات لکه:
آلوویرا، آنیسون، د کېلې پاڼې، ریحان، 

بوی پاڼې، بادرنج بویه، ترشي، نیش پیاز، 
ګشنیز، د جوار پوستکي، شویډ، شنبولیه، 

تروش لیمو، د لیمو پاڼې، مرزنجوش، 
نعناع، د غره وېنلی، جعفري، رزماري، 

ښېځې، کاکوټی، یو ډول سابه، کاکوټي ته 
ورته نبات، وانیال لوبیا، یا سمنک 
د خوړو د ښکال او تزئین توکي لکه:

د مرچو وچې پاڼې، پېیل شویې اوږه، 
کدوګک، ګرد یا رنګه کودو

د پېرلو ښوونې
تاسو کوالی شئ د تازې او یخ وهلې مېوې او 

سبزیجاتو یو خلوط ترالسه کړئ. په یاد ولرئ، 
که چېرې تاس د خپل WIC له لېست څخه 

اضافه خواړه غوره کړئ، نو باید اضافه تادیه 
وکړئ یا له یادو خوارکي توکو منصرف شئ.
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مېوې/سبزیجات - یخ وهلي
لي

وه
خ 

- ی
ت 

جا
بزی

/س
وې

مې

پېر وکړئ
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر سایز کڅوړه، بکس، یا د بخار کڅوړې

هر ډول برنډ
غیر عضوي یا عضوي

یخ وهلې لوبیا صحیح ده )لکه: یو ډول نخود، 
ادامام، ګاربانزو او لیما لوبیا(

مه یې پېرئ
د اضافه شویو سره:

غوړ، تېل، مالګې، ناشتا، مصاله جات، 
قندیات، یا چکنۍ

غوښې، سیمیا/آش، مغزیات، پسته، وریجې، 
یا حبوبات

ټکول شویې یا ډوډۍ شویې
خمیره شویې

د Deli اجناس
وچې مېوې، سبزیجات، یا د مېوې لواشک

په غوړیو کې سره شویې مڼه 
قهوه ئي

د کچالیو پودر، O’Brien کچالو، 
Tater Tots®

د پېرلو ښوونې
تاسو کوالی شئ د تازې او یخ وهلې مېوې او 

سبزیجاتو یو خلوط ترالسه کړئ. په یاد ولرئ، 
که چېرې تاس د خپل WIC له لېست څخه 

اضافه خواړه غوره کړئ، نو باید اضافه تادیه 
وکړئ یا له یادو خوارکي توکو منصرف شئ.
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یوازې لوی ګډونوال
)OZ 46( رومیا/سبزیجات

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 46 قطي یا پالستیکي بوتلونه
یوازې هغه خواړه چې یخ وهلو ته اړتیا نه 

لري
یوازې دغه برنډونه او ډولونه:

رومي بانجان
Campbell’s
Food Club

Haggen
Kroger

سبزیجات
 Campbell’s V8 Essential

Antioxidants
Campbell’s V8 Hint of Black Pepper
Campbell’s V8 Hint of Black Pepper

Campbell’s V8 Hint of Lime
Campbell’s V8 Original

Campbell’s V8 Hint of Lime
 Campbell’s V8 Spicy Hot Low

Sodium
Food Club

Haggen
Kroger

مه یې پېرئ
کارتنونه او شیشه ئي بوتلونه

د مڼې شراب
کوکټېل

د مېوې اوبه
عضوي

کینو ته ورته یو ډول مېوه
یخ وهلي

نه فلتر شوي خواړه

 سبزیجات
یوازې دغه برنډونه

 رومیان
یوازې دغه برنډونه

)O
Z 46( یوازې ځوان ګډونوال - رومي بانجان/سبزیجات

جوس
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یوازې لوی ګډونوال
)OZ 12 یخ وهلي خواړه )11.5 یا

انګور او سپین انګور  یوازې دغه برنډونه

 آناناس
یوازې دغه برنډونه

 انګور/مالتې
هر برنډ

د مېوو مخلوط یوازې دغه برنډونه

سبزیجات  یوازې دغه برنډونه

)1
1.

5 
O

R 
12

 O
Z(

ړه 
خوا

ي 
وهل

خ 
- ی

ن 
ډوا

ن ګ
ځوا

ې 
واز

- ی
س 

جو
جوس
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پېر وکړئ
اړین مقدار

5 11 یا oz 12 یخ وهلي 
یوازې دغه برنډونه او ډولونه:

مڼې
Essential Everyday

Food Club
Great Value

IGA
Kroger

Langers
Old Orchard

Signature Select
Tree Top

انګور یا سپین انګور
Essential Everyday

Food Club
Great Value
Old Orchard

Welch’s
ګرېپ فروټ

هر برڼد %100 ګرېپ فروټ
نارنج

هر برڼد %100 ګرېپ فروټ
د میوو مخلوط

 Dole
Orange Peach Mango

Pineapple Orange
Pineapple Orange Banana

Old Orchard
 Apple Cherry

 Apple Cranberry
 Apple Kiwi Strawberry
 Apple Passion Mango

Apple Raspberry
 Apple Strawberry Banana

Berry Blend

مه یې پېرئ
د مڼې شراب

کوکټېل
د مېوې اوبه

لیمو
لیمو ناډ 
شنه لیمو

د لیمو شیره
عضوي

مالټې ته ورته تازه مېوه چې %100 جوس 
نه وي

یخ وهلي
نه فلتر شوي خواړه

پېر وکړئ
 Blueberry Pomegranate

 Cherry Pomegranate
 Cranberry Blend

 Cranberry Pomegranate
 Cranberry Raspberry

 Pineapple Orange
 Pineapple Orange Banana

Welch’s
White Grape Peach

White Grape Raspberry

اناناس
Dole

Old Orchard

)11.5 O
R 12 O

Z( س - یوازې ځوان ګډوان - یخ وهلي خواړه
جو

یوازې لوی ګډونوال
)OZ 12 یخ وهلي خواړه )11.5 یا

جوس
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مڼې  یوازې دغه برنډونه او ډولونه:

یوازې هغه خواړه چې یخ وهلو ته اړتیا نه لري

 مالټه
هر برنډ

 آناناس
 یوازې دغه برنډونه او ډولونه

 انګور، سره انګور، یا سپین انګور 
یوازې دغه برنډونه او ډولونه

)O
Z 

64
ې )

مېو
ره 

 نف
وه

- ی
ره 

 لپا
انو

وم
اش

د م
ې 

واز
- ی

س 
جو

یوازې ماشومان
)OZ 64( نه مخلوط شوې تازه مېوه

جوس
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پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 64 قطي یا پالستیکي بوتلونه
یوازې هغه خواړه چې یخ وهلو ته اړتیا نه 

لري
یوازې دغه برنډونه او ډولونه:

مڼې
Essential Everyday

Food Club
Great Value

Haggen
IGA

Juicy Juice
Kroger

Langers
Old Orchard

Signature Select
Tree Top

انګور، سره انګور، یا سپین انګور
Essential Everyday

Food Club
Great Value

Haggen
IGA

Juicy Juice
Kroger

Langers
Old Orchard

Signature Select
Welch’s

اناناس
Essential Everyday

Food Club
Kroger

Langers
Old Orchard

Signature Select

پېر وکړئ
د مالټې جوس

اړین مقدار
%100 د مالټې جوس

پایداره قفسه/هغه خواړه چې یخ وهلو ته 
اړتیا نه لري
هر ډول برنډ

ځینې مثالونه:
Essential Everyday

Food Club
Golden Crown

Juicy Juice
Langers

Old Orchard
Signature Select

Tropicana

مه یې پېرئ
کارتنونه او شیشه ئي بوتلونه

د مڼې شراب
کوکټېل

یخ وهلی
لیمو

لیمو ناډ
شنه لیمو

د لیمو شیره
عضوي

مالټې ته ورته تازه مېوه چې %100 جوس 
نه وي

یخ وهلي
نه فلتر شوي خواړه

)O
Z 64( س - یوازې د ماشومانو لپاره - یوه نفره مېوې

جو
یوازې ماشومان

)OZ 64( نه مخلوط شوې تازه مېوه
جوس
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د مېوو مخلوط یوازې دغه برنډونه
یوازې هغه خواړه چې یخ وهلو ته اړتیا نه لري

)O
Z 

64
ې )

شوی
زه 

 رې
 یا

یې
شو

ط 
خلو

- م
وه 

 مې
ه -

پار
و ل

مان
شو

 ما
ې د

واز
- ی

س 
جو

یوازې ماشومان
)OZ 64( مېوه - مخلوط یا ژرنده شویې

جوس
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پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 64 قطي یا پالستیکي بوتلونه
یوازې هغه خواړه چې یخ وهلو ته اړتیا نه لري

یوازې دغه برنډونه او ډولونه:
Essential Everyday

 Berry
Cherry

 Cranberry
 Cranberry Raspberry

 Grape Blend
 Juice Punch 100%

  Food Club
 Cranberry Raspberry

Great Value
 Cranberry Blend
 Cranberry Grape

Cranberry Pomegranate
White Grape Peach

Haggen
Cranberry

Cranberry Raspberry
Juice

 Apple Raspberry
 Berry

 Cherry
Cranberry Apple

Fruit Punch
 Kiwi Strawberry

 Mango
 Orange Tangerine

 Passion Dragonfruit
 Peach Apple

Apple Strawberry Banana
 Strawberry Watermelon

Tropical
Kroger

Cranberry
White Grape Peach

پېر وکړئ
Langers

 Apple Berry Cherry
 Apple Cranberry

Apple Grape
Apple Kiwi Strawberry

Apple Orange Pineapple
Apple Peach Mango

Cranberry Grape Plus
Cranberry Plus

Cranberry Grape Plus
Old Orchard

  Acai Pomegranate
Apple Cranberry

 Berry Blend
 Black Cherry Cranberry
 Blueberry Pomegranate

 Cherry Pomegranate
 Cranberry Pomegranate

 Kiwi Strawberry
 Mango Tangerine

 Peach Mango
 Red Raspberry

 Wild Cherry
Signature Select

Cranberry
Cranberry Grape

Cranberry Raspberry
Tree Top

   Apple Berry
  Apple Cranberry

 Apple Grape
Orange Passionfruit
  Pineapple Orange

مه یې پېرئ
22 پاڼه وګورئ.

)OZ 64( س - یوازې د ماشومانو لپاره - مېوه - مخلوط شویې یا رېزه شویې
جو

یوازې ماشومان
)OZ 64( مېوه - مخلوط یا ژرنده شویې

جوس
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شیدې - د غوا شیدې

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې غوړې شیدې )بې غوړو: د غوړ په اساس 
%0، تقلیل شویې:  د غوړ په اساس %1، تقلیل 
شویې: ټولټال %2(، کوم چې ستاسو د WIC په 

امتیازاتو کې ترتیب شویې دي
ګلن، نیم ګلن، یا ربعي سایز ظرفونه

پالستیکي یا غذي ظروف
د غوا شیدې 

هیموجینایز شویې
پاستوریزه شویې

یخ وهلي
بې ذائقې

پېر وکړئ
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
د ګلنو، نیمه ګلنو، او د ګلن یه په څلورمه 

 WIC برخه چې مجموعي مقدار یې ستاسو د
په امتیازاتو کې ذکر شوی دی

اسیډوفیلوس/تومنه
هر ډول برنډ

کوچ لرونکي شیدې
په کلسیمو غني شویې

یو ډول شیدې
حالل/پاک

لکټوباسیلوس
پروبیټېکسونه

بې غوړو شیدې د اضافي تومنې سره )له رش 
یا پېروي پرته(

دې
شی

وا 
 غ

- د
ې 

شید

د پېرلو ښوونې
د ډېری محصوالتو په لېبل د “Whole Milk )سالم 

شیدې(” کلمه نه ده لیکل شویې په داسې حال کې 
چې هغه د هر ډول شیدو محصول وي. 

د شیدو د هرې ګلنې په مقابل کې 5 قطیه و پېرئ ترڅو 
د خپل WIC امتیازات په بشپړ ډول ترالسه کړئ.

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې غوړې شیدې )بې غوړو: د غوړ په 
اساس %0، تقلیل شویې: د غوړ په اساس 1%، 

تقلیل شویې: ټولټال %2(، کوم چې ستاسو د 
WIC په امتیازاتو کې ترتیب شویې دي

oz 12 قطی
د غوا شیدې

هیموجینایز شویې
پاستوریزه شویې

بې ذائقې

پېر وکړئ
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

هر ډول برنډ
په کلسیمو غني شویې

حالل/پاک

تبخیر شوي

مایع

 د پېرلو ښوونې

 GAL 1 0 
gallon 1 = 
oz 128 یا

 GAL 0 5 
half gallon 1 = 

oz 64 یا

 GAL 0 25
= 1 ربعي یا 

oz 32

د یوه ګلن لپاره، تاسو کوالی شئ دوه نیمه ګلنونه 
یا څلو ربعي ګالسونه سره ګډ کړئ.

ځینې شیدې قانوني نه وي ځکه په غلطو 
قطیو یا سایزونو کې راځي. د مثال په 
ډول، ®fairlife او ®a2 Milk مناسب 
سایزونه )oz 59( نه لري. همدارنګه 

د شیشه ئي بوتلونو شیدې قانوني نه دي 
)26 پاڼه وګورئ(.

 5 قطیه تبخیر شویې/پخې شیدې
 gallon 1=
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شیدې - د غوا شیدې

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې غوړې شیدې )بې غوړو: د غوړ په 
اساس %0، تقلیل شویې: د غوړ په اساس 1%، 

تقلیل شویې: ټولټال %2(، کوم چې ستاسو د 
WIC په امتیازاتو کې ترتیب شویې دي

د ګلنې په څلورمه برخه یا له هغې څخه په 
ډېرو شیدو کې یې ګډ کړئ 

د غوا شیدې
هیموجینایز شویې
پاستوریزه شویې

بې ذائقې
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

بکسونه، تیوپونه، پالستیکي بګونه، 
یا کڅوړې

هر ډول برنډ
په کلسیمو غني شویې

حالل/پاک

وچې

شیدې - د غوا شیدې

د پېرلو ښوونې
ستاسو د WIC په امتیتازاتو کې درج شوی 

مقدار د هغو وچو شیدو سره مساوي کېږي چې 
اویو سره تر ګډېدو وروسته یې ترالسه کوئ. 

په ربعه یا د ګلن په څلورمه برخه د وچو شیدو 
د اړولو لپاره الندې جدول وګرئ.

د غوا وچې شیدې - بېرته په مایع شیدو اړول

 شیدې
غوړ

کچه په کنتینز 
پرنت شوې

د اوبو آضافه کول 
جوړوي

 )oz 9 6)Quart 3بې غوړو

)oz 9 64)Quart 3بې غوړو

)oz 25 6)Quart 8بې غوړو

)oz 32)Quart 10بې غوړو

)oz 64)Quart 20بې غوړو

)oz 12 6)Quart 3مجموع/سالم

)oz 28 1)Quart 7مجموع/سالم

)oz 56 3)Quart 13مجموع/سالم

د پېرلو ښوونې
د وزې د شیدو په اړه د معلوماتو لپاره 27مه 

پاڼه وګورئ او د سویا د مشروباتو لپاره 30مه 
پاڼه وګورئ.

د غوا هر ډول شیدې مه پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړو، او مصاله جاتو سره

بادام، کوپره، شاه دانه، وریجې، یا نور د 
حبوباتو یا مغزیاتو مشروبات

تولکي پودري شیدې
د چاکلېټو شیدې

غني شویې شیدې
شیشه ئي بوتلونه

د نیمو نیم
د ټیټې کچې کاربوهایډرېټو شیدې

غیر هیموجیناز شویې
اومېګا 3
عضوي

 د نورو حیواناتو شیدې، لکه، وزې 
یا مېږې شیدې

لوی سایز، متوسط سایز یا کوچنی سایز
خامې شیدې

یو نفري خواړه یا فردي بستې
خوږې او ټینګې شیدې 

د UHT ظرفونه
غیر پاستوریزه شویې شیدې

ټینګه مالیي
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شیدې - د غوا شیدې
دې

شی
وا 

 غ
- د

ې 
شید

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې Meyenberg برنډ
یوازې د غوړو شیدو هغه ډول چې ستاسو 

د WIC په امتیازاتو کې ذکر شوی دی 
)کم چربه یا بشپړې(
هیموجینایز شویې
پاستوریزه شویې

یخ وهلي
بې ذائقې

whole milk 
benefits

low fat/nonfat 
milk benefits 

یوازې وچې د وزې شیدې که چېرې بشپړې 
یا غني شویې شیدې ستاسو د WIC په 

امتیازاتو کې شاملې وي

 whole milk
benefits

 whole milk
benefits

د وزې د وچو شیدو بېرته په مایع شیدو اړول

د ظرف اندازه یا سایز
د عالوه شویو اوبو سره 

الندې اندازې جوړوي
quarts 3 د شیدو1 قطی

quarts 6 د شیدو2 قطی

quarts 9 د شیدو3 قطی

quarts 12 د شیدو4 قطی

quarts 3 د شیدوoz 12 کڅوړه

د oz 124 کڅوړې یو 
باکس

quarts 4 د شیدو

پېر وکړئ
یوازې تبخیر شویې/پخې د وزې شیدې که 

چېرې بشپړې یا غني شویې شیدې ستاسو د 
WIC په امتیازاتو کې شاملې وي

whole milk benefits

gallon 1=5 قطیه تبخیر شویې/پخې شیدې

د پېرلو ښوونې
ډېری ګډونوال د کم چربه/بې غوړو شیدو 
امتیازات لري. په دغه صورت کې، تاسو 

کوالی شئ یوازې د وزې مایع شیدې واخلئ 
چې همېشه په پلورنځي کې موجودې نه وي.

2 quarts = 1 half gallon

2 half gallons = 1 gallon

4 quarts = 1 gallon

مه یې پېرئ
د وزې د شیدو نور برنډونه
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شیدې - مستې
شیدې - مستې

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې غوړې شیدې )بې غوړو: د غوړ په 
اساس %0، تقلیل شویې: ټولټال %1(، کوم 
چې ستاسو د WIC په امتیازاتو کې ترتیب 

شویې دي
1 quart )32 ounces(

پالستیکي ظرف
د غوا شیدې

هیموجینایز شویې 
پاستوریزه شویې

په oz 8 کې تر grams 40 کمه بوره

یوازې دغه برنډونه
Activia

Best Yet
Brown Cow

Chobani
Dannon
Darigold

Essential Everyday
Food Club

Fred Meyer
Great Value

Green Valley creamery
Kroger

LaLa
Lucerne

Market Pantry
Mountain High

Nancy’s
Oikos

Open Nature
Tillamook

WinCo
Yami

Yoplait
Zoi

پېر وکړئ
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

غیر تزئین شوي یا د میوې تعم )یوازې 
په هغه صورت کې چې د oz  8 سره 

تر grams 40 کمه بوره ګډېږي او له 
مصنوعي قندیاتو پرته )"مه اخلئ" وګورئ.(

Stevia صحیح ده
یوناني )غیر عضوي(

مه یې پېرئ
مصنوعي قندیات: قند، بوره، یا سوکرالوز 

)Splenda™(
%2 د غواشیدې لرونکې مستې

د اضافه شویو سره:
ذائقې، دانې، ګرانوال، یا مغزیات

شیرني، شات، مصالح، یا عالوه شوي 
پروتین

ګولۍ او چپس
مشروبات یا شیره ورکوونکي 

یخ وهلې مستې
سپک خواړه

عضوي
خامې شیدې

یو نفره یا ګڼ بسته
د ماستو کېټونه
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د پلیو کوچ

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 بوتل
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

هر ډول برنډ 
کریمي یا نرم

رول یا اضافي رول
خمیري یا اضافي خمیري

د ټیټې کچې سودیم
طبیعي د پلیو کوچ

د نه لړلو وال یا د لړلو وال
معمولي یا عضوي 
مالګین یا بې مالګې

مه یې پېرئ
وزمین خواړه )چې د وزن له مخې پلورل کېږي( 

تازه رېزه شوي یا یې خپله میده کړئ 
کم کار بوهایدرېټ لرونکي د پلیو کوچ 

د کمې کچې ګلیسمیک 
نور مغزیات یا د حبوباتو کوچ )لکه بادام، 

پلي، کنجد( 
اومېګا 3 

پوډري 
مغزي پاخه شوي شات 

یو نفره 
ککو ته ورته خمیري خواړه 

"دا و نیښتېزئ" ټیوبونه 
 Valencia

د اضافه شویو سره: 
 ذائقې، خواړه ، او مصالح جات 

د کتان غوړي  
چاکلېټ 

شات
جېلي

مشملو

وچ
و ک

پلی
د 

د لوبیاوو یا د پلیو د کوچو پېر
تاسو کوالی شئ د WIC د امتیازاتو په اسا پخه د قطیو لوبیا، وچه لوبیا، یا د پلیو کوچ غوره کړئ. 

 =CTR 1 مناسب سایزونه غوره کړئ! د پلیو د کوچو/وچې یا قطي شویې لوبیا

یایا

oz 16oz 16قطي Oz 16 15 یا
د پلیو د کوچو پېر که چېرې تاسو د پلیو غوړ یا کوچ غوره کړئ، نو د WIC په امتیازاتو کې ذکر 

شوی 1 ظرف = oz 16 کڅوړه باندې.

2929



د سویا څښاک

پېر وکړئ
باید دغه برنډونه او ډولونه وي:

یخ وهلي یا غیر یخ وهليډولسایزونهبرنډ

 8th
Continent

 half gallon
gallon یا

 Original
 یا

Vanilla
یخ وهلي

 Great
 Value

 Walmart(
برانډ(

half gallonOriginalیخ وهلي

 Pacific
Ultra32 oz )quart(Original

یوازې هغه خواړه 
چې یخ وهلو ته 

اړتیا نه لري

Silk
 oz )quart(, half 32

gallon, یا غبرګې 
)half-gallon 2( بستې

Original
 یوازې یخ وهلي

 یا
غیر یخ وهلي خواړه

 

 West Soy
 Organic

Plus
32 oz )quart( یا Plain

Vanilla

یوازې هغه خواړه 
چې یخ وهلو ته 

اړتیا نه لري

مه یې پېرئ
نور غیر لبني څښاک لکه د بادام، نارګیل، شاه 

دانه یا وریجو شیدې
مخلوط یا کریم جوړوونکی

8th Continent Complete
8th Continent Light

Pacific organic Unsweetened
Pacific Select

Silk Vanilla/Very Vanilla/Chocolate

Silk DHA Omega-3
Silk Light Original/Vanilla/Chocolate

Silk Organic Original/Vanilla
WestSoy

د پېرلو ښوونې
2 qts = 1 half gallon

4 qts = 1 gallon
2 half gallons = 1 gallon

ک 
د سویا څښا
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توفو

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 ظرف یوازې
کلسیم-سېټ 

یخ وهلي

دغه برنډونه او ډولونه:
Azumaya Extra Firm

Azumaya Firm
Azumaya Silken

House Foods Extra Firm
House Foods Firm

House Foods Medium Firm
Nasoya Organic Silken

 Nasoya Organic Sprouted 
Super Firm

O Organic Silken
O Organic Sprouted Extra Firm

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
سالم، څلور کونجه، یا سالیسډ

غیر عضوي یا عضوي

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو سره

پاخه شوي
د ټوفو ناشتا

سره شوي
نه یخ وهل شوي خواړه

وفو
ت
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تاسو کوالی شئ الندې 
انتخابونه ولرئ

قهوه یي وریجې	 
د وربشو خواړه	 
نرم کشپونه	 
د بشپړو غنمو مکروني	 
د بشپړې غنمو ډوډۍ	 
د بشپړو غنمو همبرګر او د هاټ 	 

ډاګ ډوډۍ

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

یوازې یو غوره کړئ
oz 14

قهوه یي وریجې، حتمي 
oz 16

قهوه یي وریجې
د وربشو خواړه

نرم کشپونه
د بشپړو غنمو مکروني

د بشپړې غنمو ډوډۍ
د بشپړو غنمو همبرګر

د بشپړو غنمو همبرګر او د هاټ ډاګ ډوډۍ

دوه غوره کړئ
oz 14

قهوه یي وریجې، حتمي 
oz 16

قهوه یي وریجې
د وربشو خواړه

نرم کشپونه
د بشپړو غنمو مکروني

د بشپړې غنمو ډوډۍ
د بشپړو غنمو همبرګر

د بشپړو غنمو همبرګر او د هاټ ډاګ ډوډۍ
oz 18

د وربشو خواړه 

*  oz 18 د وربشو خواړه آیا امکان لري 
چې  یوازې  د oz 14 قهوه ئي وریجو سره 

مخلوط شي تر oz 32 ترې جوړ شي:

یوازې یو غوره کړئ 
oz 32

قهوه یي وریجې، حتمي
قهوه یي وریجې
د وربشو خواړه

OZ 32 میاشتنی امتیازOZ 16 میاشتنی امتیاز

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

الندې به تاسو د هرې امتیازې بستې لپاره د تجویز 
شویو خوړو د بستو سایزونه وګورئ. له 33مې تر 

35مې پاڼې پورې د هر ډول حبوباتو د انتخابونو 
په برخه کې د تجویز شویو مواردو په اړه تشرېح 

شوې ده.

د دې لپاره چې ډآډ ترالسه شي چې تاسو خپل د هر 
ډول حبوباتو له امتیازاتو څخه استفاد کوئ، الندې د 

هر ډول حبوباتو انتخابونه وګورئ. 

یا

32 oz =
oz 18 oz 14
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پېر وکړئ
اړین مقدار

 oz 16 د قهوئي وریجو
یا 

یوازې oz 14 عاجلې قهوه ئي وریجې 
یا

که چېرې صادر شوي امتیازات تر oz 16 ډېر وي، 
نو تاسو کوالی شئ د oz 32 سایز هم غوره کړئ.

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

بګونه یا بکسونه
بې له ګالټن څخه
عاجل یا معمولي

غیر عضوي یا عضوي
ډولونه: ډېر اوږد، اوږد، متوسط، یا لنډ حبوبات

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو سره

یو ډول هندۍ وریجې
تور

وزمین خواړه )چې د وزن له مخې پلورل کېږي(
جوش شوي په کڅوړه

د چیا دانې
فارو/یو ډول حبوبات

شوله یا ورغاستي
یک نفري بسته بندۍ

یاسمن ګل
د دېګ یا مصالح رنګ

د وریجو مخلوط
یو ډول حبوبات

سور
نېش وهلي حبوبات

سپین
وحشي

قهوه یي وریجې

د پېرلو ښوونې
په بسته باندې د اونس )oz( نښه ستاسو د مجموعي امتیازاتو ښکارندویي کوي. د دې لپاره چې ډآډ 
ترالسه شي چې تاسو خپل د هر ډول حبوباتو له امتیازاتو څخه استفاد کوئ، مهرباني وکړئ 32مه 

پاڼه کې د هر ډول حبوباتو جدول وګورئ.
یادونه: که چېرې تاسو میاشتني oz 16 امتیازات لرئ او تاسو  oz 14 عاجلې قهوئي وریجې 

انتخابوئ، نو تاسو به oz 2 امتیاز ولرئ چې استفاده به نه شئ ترئ کوالی

ونه
خاب

 انت
اتو

بوب
و ح

شپړ
د ب

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې د oz 16 سایز 
یا 

 oz 16 که چېرې صادر شوي امتیازات تر
 ډېر وي، نو تاسو کوالی شئ د 

oz 18 یا oz 32 سایزونه هم غوره کړئ. 
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

هر ډول برنډ 
بګونه، بکسونه، یا استوانې

بې له ګالټن څخه 
سمدستي یا فوري 

غیر عضوي یا عضوي 
پخوانی، معمولي یا فوالدي قطع

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو سره

بکسونه د یو نفره بستو سره
وزمین خواړه )چې د وزن له مخې پلورل کېږي(

کرانوال یا یو ډول وچېدونکې د دېګ ګیاه
شوله یا ورغاستي

یک نفري بسته بندۍ
اوسپنیزې استوانې

یو ډول حبوبات

د وربشو خواړه
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مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو 

سره
%96 کامل غنم

چېپس، د ټاکو سالتې کاسه، د ټاکو پوستکي، 
د وربشو یا بل هر ډول ډوډۍ

د ټیټې کچې کاربوهایدرېټ
ګډه ډوډۍ، لکه د جوارو او غنمو ډوډۍ

سره جوار
د ګډو حبوباتو کم چربه او بې غوړو ډوډۍ

نېش وهلي حبوبات
په پلورنځي کې جوړه شویې

د ګډو حبوباتو ډوډۍ چې د “light )سپک(” 
یا “lite )الیټ(” لېبل ولري

لوله شویې

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 یوازې
یوازې دغه برنډونه:

Celia’s
Essential Everyday

Don Pancho
Great Value

Guerrero
Kroger

La Banderita
La Burrita

Market Pantry
MiCasa
Mission
Ortega

Signature Select
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

د جوارو یا ماسا جوارو نرمه مخلوط شویې ډوډۍ
د کاملو غنمو نرمه مخلوط شویې ډوډۍ

د ټیټې کچې سودیم
غیر عضوي یا عضوي

نرم کشپونه

د بشپړو حبوباتو انتخابونه
د بشپړو حبوباتو انتخابونه

د پېرلو ښوونې
په بسته باندې د oz( Ounces( نښه ستاسو د 

مجموعي امتیازاتو ښکارندویي کوي. د دې لپاره چې 
ډآډ ترالسه شي چې تاسو خپل د هر ډول حبوباتو له 
امتیازاتو څخه استفاد کوئ، مهرباني وکړئ 32مه 

پاڼه کې د هر ډول حبوباتو جدول وګورئ.
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ونه
خاب

 انت
اتو

بوب
و ح

شپړ
د ب

پېر وکړئ
اړین مقدار

oz 16 یوازې
یوازې دغه برنډونه:

Barilla
Bella Terra

DeLallo Organic
Delverde Organic

Essential Everyday
Food Club

Full Circle Organic
Garofalo

Gia Russa
Good and Gather

Great Value
Hodgson Mill

Kroger
Natural Directions Organic

O Organics
Racconto

Ronzoni Healthy Harvest
Signature Select

Simple Truth Organic
Simply Balanced Organic

WinCo
تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ

بګونه یا بکسونه
هر ډول

غیر عضوي یا عضوي
کامل غنم یا ډرم کامل غنم

پېر وکړئ
دلته د انواعو ځینې ډولونه دي:

د پري وېښتانو ته 
ورته سیمیان

ګلونه
د هګیو مکروني

ماهیچه
یو ډول طویله 

مکروني
یو ډول مدوره 

مکروني
پیزې ته ورته 
خواړه/آشکې

 آش

ماکروني
یو ډول لنډه لنډه 

مکروني
ډبله میان خالي 

مکروني
فنر شکله مکروني

شیل/د ابو خواړه
آش

مارپېچ
یو ډول نرۍ اوږده 

مکروني
چپسو ته ورته خواړه

د بشپړو غنمو مکروني

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو سره

%51 د کاملو حبوباتو یا غنمو ډوډۍ
بکویټ/یو ډول حبوبات

وزمین خواړه )چې د وزن له مخې پلورل کېږي(
تازه

بې له ګالټن څخه
د حبوباتو مخلوط

رنګین
نه اېشېدونکي خواړه

یخ وهلي
د پسته و سره وریجې

د سمولینا اوړه
نېش وهلي حبوبات

سبزیجات

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

د پېرلو ښوونې
په بسته باندې د oz( Ounces( نښه ستاسو د 

مجموعي امتیازاتو ښکارندویي کوي. د دې لپاره چې 
ډآډ ترالسه شي چې تاسو خپل د هر ډول حبوباتو له 
امتیازاتو څخه استفاد کوئ، مهرباني وکړئ 32مه 

پاڼه کې د هر ډول حبوباتو جدول وګورئ.
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پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې د oz 16 سایز
د لېبل له مخې %100 کامله د غنمو ډودۍ 

یا 
کامل حبوبات، که چېرې د ترکیباتو په لېست کې 

اولیه ذکر شوي ترکیبات “Whole )كامل(” وي. 

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

ډوډۍ او رېزه شویې
د ټیټې کچې سودیم

غیر عضوي یا عضوي
بېله بورې

دلته د انواعو ځینې مثالونه دي:
Best Yet

Bimbo
Franz

Fred Meyer
Kroger

Oroweat
Sara Lee

Sterns

مه یې پېرئ
د عالوه شویو ذائقو، خوړ، او مصاله جاتو سره
السي صنایع )په کوچنیو بستو کې پخه ډوډۍ(

په پالستیک کې نه پېچل شویې ډوډۍ 
د ګډو حبوباتو ډوډۍ چې د “light )سپک(” 

یا “lite )الیټ(” لېبل ولري
شیرني

ورغاستي
د مافین په نامه یو ډول انګرېزۍ شیرني

اضافي فایبر
فرانسوي

یخ وهلې خمیره یا یخچالي خمیره
بې له ګالټن څخه
د حبوباتو مخلوط

تروشه خمیره
نېش وهلي حبوبات

په پلورنځي کې جوړه شویې
مخلوطي خامه ډوډۍ 

نه رېزه شوي 

د بشپړې غنمو ډوډۍ

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

د پېرلو ښوونې
دلته یو مثال دی چې ښئي چې د کاملو حبوباتو 

د ترکیباتو لېست به څنګه ښکاري لومړی 
ترکیب یې “Whole )كامل(” حبوبات دی.

د بشپړو حبوباتو انتخابونه

د پېرلو ښوونې
په بسته باندې د اونس )oz( نښه ستاسو د مجموعي 

امتیازاتو ښکارندویي کوي. د دې لپاره چې ډآډ 
ترالسه شي چې تاسو خپل د هر ډول حبوباتو له 

امتیازاتو څخه استفاد کوئ، مهرباني وکړئ 32مه 
پاڼه کې د هر ډول حبوباتو جدول وګورئ.
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پېر وکړئ
اړین مقدار

یوازې د oz 16 سایز
د لېبل له مخې %100 کامله د غنمو ډودۍ 

یا 
کامل حبوبات، که چېرې د ترکیباتو په لېست 

 Whole“ کې اولیه ذکر شوي ترکیبات
)كامل(” وي. 

تاسو کوالی شئ الندې انتخابونه ولرئ
هر ډول برنډ

غیر عضوي یا عضوي
په سر باندې پاشل شویې دانې

دلته د انواعو ځینې مثالونه دي:
Franz

Great Value
Open Nature

Oroweat
Signature Select

Simple Truth Organic
WinCo

د بشپړو غنمو همبرګر او د هاټ ډاګ ډوډۍ
مه یې پېرئ

د مخلوط شویو اوړو یا مصاله جاتو ترڅنګ
السي صنایع )په کوچنیو بستو کې پخه ډوډۍ(

په پالستیک کې نه پېچل شویې ډوډۍ 
د ګډو حبوباتو ډوډۍ چې د “light )سپک(” 

یا “lite )الیټ(” لېبل ولري
شیرني

د مافین په نامه یو ډول انګرېزۍ شیرني
اضافي فایبر

 د غرمې ډوډۍ، فرانسوي،
 یا رولونه

یخ وهلې خمیره یا یخچالي خمیره
بې له ګالټن څخه
د حبوباتو مخلوط

تروشه خمیره
نېش وهلي حبوبات

په پلورنځي کې جوړه شویې

ونه
خاب

 انت
اتو

بوب
و ح

شپړ
د ب

د پېرلو ښوونې
په 37مه پاڼه کې یو مثال دی چې د کاملو 
حبوباتو د ترکیباتو لېست به څنګه ښکاري 

په بسته باندې د اونس )oz( نښه ستاسو د مجموعي 
امتیازاتو ښکارندویي کوي. د دې لپاره چې ډآډ 

ترالسه شي چې تاسو خپل د هر ډول حبوباتو له 
امتیازاتو څخه استفاد کوئ، مهرباني وکړئ 32مه 

پاڼه کې د هر ډول حبوباتو جدول وګورئ.

د بشپړو حبوباتو انتخابونه
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 د واشنټن د عامې روغتیا ریاست
)WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH( 
)WIC NUTRITION PROGRAM( غذایي پروګرام WIC د

1-800-841-1410 
www.doh.wa.gov/WICfoods

 موږ د هغو خلکو لپاره زمینې چمتو کوو چې کمو منابعو ته السرسی لري 
 ترڅو وکوالی شي د صحي خوړو انتخاب ولري. موږ د صحي خوړو، 

شیدو ورکولو، سالمو خوړ ته د السرسي، او فزیکي فعالیتونو په برخه کې مالتړ کوو.

 د غه انستیتیوت یو د مساوي فرصتونو چمتو کوونکې اداره ده
 WIC Nutrition Program په واشنټن کې د ایالتي حکومت لخوا د 

له تبعیض پرته فعالیت کوي.

DOH 960-278  December 2021  Pashto
 په یوه بل فارمټ کې د دغه سند د غوښتنې لپاره   له 0127-525-800-1 سره اړیکه ونیسئ. 

)Washington Relay( کڼو یا هغه مشتریانو چې په اورېدو کې ستونزه لرئ، مهرباني وکړئ 711 شمېرې ته زنګ ووهئ 
یا WIC@doh wa gov ته ایمېل واستوئ.

www.doh.wa.gov/WICfoods

