د میوو او سبزیجاتو زیاتوالی

د  2022کال د اکټوبر څخه تر سپټمبر میاشتې پورې

دلته ستاسو لپاره درې شیان دي چې پرې وپوهیږئ:
.

.

1د  2022کال د اکټوبر له  1نېټې وروسته WIC ،د میوو او سبزیجاتو ګټې ډیروي! ګډون کوونکي به هره میاشت
ډېری  $$$ولري ترڅو تازه او کنګل شوي میوې او سبزیجات وپیرئ .د  $$$ګټې دا دي:
» هر ماشوم  $25ډالر ( 5-1کلنۍ)
» هر میندواره یا د غیر شیدو تغذیه کونکي ګډون کونکي  $44ډالر
» هر د شیدو په واسطه د تغذیه کوونکي ګډون کوونکي  $49ډالر
»  $73.50د هغو ګډون کوونکو لپاره چې په بشپړه توګه د دوه ګونی یا درې ګوني د شیدو په واسطه تغذیه کوي
2د  9-11میاشتو ماشومان کولی شي د ماشوم خوړو ،میوو او سبزیجاتو سربیره هره میاشت د منجمد او تازه میوو او
سبزیجاتو لپاره  $4ترالسه کړي.
3هره میاشت د خپلو ټولو میوو او سبزیجاتو  $$$کارولو لپاره پالن جوړ کړئ.

.
	.4دلته ځینې داسې نظرونه دي چې ستاسو سره پالن
جوړولو کې مرسته کوي:

لومړی  WICوکاروئ!

د Supplemental Nutrition Assistance
( Programد ځانګړی اضافي تغذیې مرستې پروګرام
 )SNAPپه څېر د نورو ګټو څخه دمخه ،لومړی خپل د
Special Supplemental Nutrition Program
،WIC( for Women, Infants and children
د ښځو ،او ماشومانو لپاره د تغذیې ځانګړي اضافي
پروګرام) په ثبتونه کې وکاروئ.

کنګل شوې فکر هم وکړئ!

که چیرې تاسو د فریزر ځای ولرئ ،کنګل شوي
سبزيجات او میوې د خواړو په وخت کې د نرمو او
اسانه اړخونو لپاره عالي دي.

دا اسانه کړئ!

د تیارسۍ خواړو یا ناشونو لپاره دمخه کټ شوي میوې
او سبزیجات ،یا بسته شوي سالته یا کاهو او سبزیجات
غوره کړئ.

خپل د خوښې وپیرئ!

د خپل میوو کاسه د موسمي میوو په څیر د نارنج او
ناکونو سره ډکه کړئ .ځینې وختونه د کرم ،چوغندر،
خواږو کچاالنو او بروکولي لپاره پیرود وکړئ.

همدا اوس یې ذخیره کړئ!

ډیرې میوې او سبزیجات وپیرئ چې د اوږدې مودې پورې پاتې
کیږي ،لکه مڼه ،کرم ،ګازرې ،کچالو ،پیاز او د ژمي كډو.

د میوو او سبزیجاتو لپاره د
ترکیب سرچینې
✓زما غاب ،زما اشپز خانه

myplate.gov/myplate-kitchen

✓FoodHero.org
✓یو نبات ولرئ

fruitsandveggies.org/recipes

✓Texas WIC

texaswic.org/wic-foods-and-recipes/
recipes

همدارنګه د
 WICShopperایپ،
 Pinterestوګورئ،
یا د نورو الرښوونو او
نظرونو لپاره د WIC
څخه پوښتنه وکړئ!

ستاسو سره ستاسو د میوو او سبزیجاتو ګټو کارولو پالن
جوړولو کې مرسته کولو لپاره نظریات!

اونۍ 1
کنګل شوي
تازه

اونۍ 2

 12اونسه .مخلوط کروړي
 16اونسه .مخلوط سبزیجات

$3.50
$1.75

-1پونډ بروکولي
 3لوی فوجي مڼی

$2.99
$1.75

$9.99

مجموعه

اونۍ 3
کنګل شوي

 12اونسه .مارچوبه لږ وریت شوی
 10اونسه .ټوټې شوي شفتالو

تازه

 8اونسه .پالک
 16اونسه .ګازری چپس

مجموعه

$2.99
$2.99
$1.99
$1.99

$9.96

کنګل شوي
تازه

مجموعه
$44.75

 10اونسه .خواږه جوار
 12اونسه .پری شوي آمونه

$2.00
$2.99

 6اونسه .عضوي وودي کروړي
 1ګیډۍ سنه پاڼې سالته یا کاهو

$3.99
$2.49

$11.47

مجموعه

اونۍ 4
کنګل شوي
تازه

 16اونسه .چڼه او ګازري

$1.75

 2پونډ سور انګور
 12اونسه .شيرکدو یا مارو ټوټي
 5پونډه زيړ بخن کچاالن
 1کیډۍ شنه پیاز

$2.50
$3.50
$2.99
$1.99

مجموعه

$12.73

(یادونه :لیست شوي نرخونه د محلي پلورنځي اعالناتو پراساس دي او یوازې اټکلونه دي).

خپلو ملګرو ته د  WICپه اړه ووایاست ترڅو دوی
ډیرې میوې او سبزیجات هم ترالسه کړي!

د  WICسره د اړیکو لپاره دا اسانه الرې شریک کړئ:
» WICپه  96859واستوئ
	»د  Help Me Grow WA Hotlineتلیفونی کرښې سره تماس کې شی پدې 1-800-322-2588
» parenthelp123.org/resources/food-assistance-resources/the-wic-programباندې
 ParentHelp123’s ResourceFinderڅخه لیدنه وکړئ
دا اداره د مساوي فرصت چمتو کونکی دی .واشنګټن  WICتبعیض نه کوي.
 DOH 962-1005 October 2022 Pashtoد دې سند په بل فارمټ کې د دغه سند د غوښتلو لپاره  1-800-841-1410شمېرې ته زنګ ووهئ.
د کڼو او هغو پېرېدونکو لپاره چې په اورېدو کې ستونزه لري ،مهرباني وکړئ  )Washington Relay( 711سره اړیکه کې شی یا دلته برېښنالیک ولېږئ
.WIC@doh.wa.gov

