
ПОКУПКИ ЗА 
ПРОГРАМОЮ 
WIC СТАЛИ 

ПРОСТІШИМИ! 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМУ, ЩОБ:

Відслідковувати My Benefits (Мої пільги). 

Сканувати продукти за допомогою функції Scan 
Barcode (Сканувати штрих-код) щоб перевірити, 
чи поширюються на них пільги WIC.

Переглядати список WIC Allowable Food (Продукти 
харчування, на які поширюються пільги WIC) щоб 
бачити, які товари можна купувати.

Використовувати функцію I couldn’t buy this! (Мені не 
вдалося це купити!) щоб повідомити про продукти, 
на які, на вашу думку, поширюються пільги WIC. 

Шукати Yummy Recipes (Смачні рецепти).

Отримувати прості поради в розділі Life Hacks! 
(Корисні поради!)

Знайти офіс WIC або магазин WIC. 

Використовувати Produce Calculator (Калькулятор 
для продукції) і Cereal Calculator (Калькулятор 
круп’яних продуктів) під час здійснення покупок.

ЯК УСТАНОВИТИ ПРОГРАМУ:
Завантажте WICShopper з магазину програм.

Виберіть пункт  «Washington» (Вашингтон).



ЗАРЕЄСТРУЙТЕ КАРТКУ  
WIC УЖЕ СЬОГОДНІ.

Після реєстрації ви можете:
• Переглянути свої актуальні пільги WIC. 
• Дізнатися, коли починається та закінчується термін дії 

ваших пільг. 
• Сканувати продукти, щоб дізнатися, чи поширюються 

на них пільги WIC для вашої родини. 
• Отримувати сповіщення, коли у вас закінчується час, 

щоб скористатися пільгами.

Отримайте максимум вигоди від своїх пільг WIC. 
• Знайдіть Yummy Recipes, щоб використати всі ваші 

продукти, на які поширюються пільги WIC. 
• У сповіщеннях ви дізнаєтеся про наявні пільги та 

закінчення терміну їх використання.

Хочете знати, які фрукти й овочі дозволено 
купувати?
Свіжі продукти 

• Не скануйте свіжі фрукти й овочі, оскільки вони 
завжди скануватимуться як «Not WIC Allowed» (Не 
поширюються пільги WIC). 

• Використовуйте «WIC Allowable Foods» (Продукти 
харчування, на які поширюються пільги WIC) у 
програмі, щоб дізнатися, які свіжі продукти дозволено 
купувати. 

• Пільги WIC поширюються на більшість свіжих фруктів 
і овочів. 

Заморожені продукти
• Ви можете відсканувати штрихкод або ввести код 

товару (UPC) у програмі. 
• Використовуйте «WIC Allowable Foods» (Продукти 

харчування, на які поширюються пільги WIC), щоб 
переглянути список пільгових продуктів.
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте 

за номером 1-800-841-1410. Клієнтів із глухотою або з ослабленим 
слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) 

або писати на адресу електронної пошти WIC@doh.wa.gov.


