
 ُمرسلة بالبرید WICبطاقة    

 
 التاریخ: 

 
 الُمرسل إلیھ: 

 
 
 
 

 بعد التحیة،
 

 الخاصة بك من خالل البرید.  WICنظًرا للظروف االستثنائیة، فإننا نرسل إلیك بطاقة برنامج  
 

 الخاصة بك:   WICیُرجى تذكُّر ھذه الخطوات عند استخدام بطاقة 
 

 تأكدي من معرفتك برقم التعریف الشخصي الخاص بك والمؤلف من أربعة أرقام.   .1
إلعادة تعیینھ في أي وقت، لیالً   3104-359-844-1إذا لم تتذكري رقم التعریف الشخصي الخاص بك، فاتصلي على الرقم  •

 أو نھاًرا. 
 خ میالد صاحب البطاقة ورمزھا البریدي. أدخلي تاری •

 المتاحة على بطاقتك.  WICتحققي من أطعمة   .2
 .WICShopperاستخدمي تطبیق   •
 إذا كانت ھناك قائمة التسوق ُمرفقة مع البطاقة، فانظري فیھا. •
 . WICانظري في آخر إیصال تسلمتِھ من متجر بقالة  •
 اسألي في خدمة عمالء ھذا المتجر.  •
 . WICاتصلي بعیادة  •

 من بدایة تاریخ االستخدام وحتى نھایتھ أو في الفترة الواقعة بینھما.  WICاشتري أطعمة  .3
ل إلى الشھر التالي من شھور االنتفاع بالخدمات.  •  أي أطعمة ال تشترینھا ال تُرحَّ

 ". WIC Accepted Hereالمعتمدة. ابحثي عن الالفتات المكتوب علیھا "  WICال تتسوقي إال من متاجر  .4

 ال تشتري سوى كمیات األطعمة وأنواعھا المتاحة لك.  .5

اف أنك تستخدمین بطاقة   .6  .WICأخبري الصرَّ

 أرقام عندما یُطلب منك.  4الخاصة بك، وأدخلي رقم التعریف الشخصي المكون من  WICمّرري بطاقة  .7

 احتفظي باإلیصال.  .8
 

 أدناه ألي من األسباب التالیة:یُرجى االتصال بموظفي العیادة على الرقم المدون 
 الخاصة بك أو بشأن األطعمة المتاحة.  WICإذا كانت لدیك أسئلة بشأن بطاقة  •
 في المتجر.   WICإذا كنِت تواجھین مشكالت في استخدام بطاقة  •
 التالي أو تغییره.  WICتحتاجین إلى تحدید موعد برنامج  •

 
 التي تزورینھا: WICعیادة 

  



 ُمرسلة بالبرید WICبطاقة    

 
 

 (برنامج تغذیة النساء والرضع واألطفال) بین األفراد. WIC Nutrition Programال یمیّز برنامج 
، وزارة الزراعة  U.S. Department of Agriculture  )USDAوفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالیة ولوائح وسیاسات الحقوق المدنیة لـ 

بھا وموظفیھا والمؤسسات المشاركة في أو التي تدیرھا برامج وزارة الزراعة األمریكیة، التمییز بین  ووكاالتھا ومكات USDAاألمریكیة)، یُحَظر على 
نشاط سابق للحقوق  األفراد على أساس الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو السن، أو العمل االنتقامي، أو الرد بالمثل من أجل  

 أو تمّولھ.   USDAأو نشاط تقوم بھ  المدنیة في أي برنامج 
 

بیر،  یجب على ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یحتاجون إلى وسائل بدیلة لالطالع على معلومات البرنامج (مثالً، طریقة برایل، والطباعة بحجم ك
)، حیث قدموا طلبات الحصول على المخصصات.   والتسجیل الصوتي، ولغة اإلشارة األمریكیة، وغیر ذلك)، االتصال بالوكالة (في الوالیة أو المحلیة

  Federal Relay Serviceعبر  USDAیمكن لألشخاص الذین یعانون من الصمم أو مشكالت في السمع أو إعاقة في الكالم التواصل مع  
البرنامج بلغات أخرى غیر اللغة  . إضافة إلى ذلك، یمكن توفیر معلومات عن  8339-877 (800)(الخدمة الفیدرالیة لترحیل االتصاالت) على الرقم 

 اإلنجلیزیة. 
 

 USDA (USDA Program Discriminationفي برنامج استمارة الشكوى ضد التمییز  لتقدیم شكوى من البرنامج تتعلق بالتمییز، املئي 
3027-، (ADComplaint Form)  :المتاحة عبر اإلنترنت على ( 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html  وفي أي مكتب من مكاتب ،U.S. Department of 
Agriculture   )USDA وزارة الزراعة األمریكیة)، أو اكتبي خطابًا موجًھا إلى ،USDA   وقدمي في الخطاب جمیع المعلومات المطلوبة في

  USDA. أرسلي االستمارة كاملة البیانات أو الخطاب إلى 9992-632 (866)صلي على الرقم  االستمارة. لطلب نسخة من استمارة الشكاوى، ات
  عبر:

 
   U.S. Department of Agriculture البرید: 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW   

Washington, D.C. 20250-9410 ; 
 

 ؛ أو 7442-690 (202)  الفاكس: 
 

 program.intake@usda.gov البرید اإللكتروني:  
 

 تلتزم ھذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص.
، برنامج التغذیة  Washington State Women, Infants and Children Nutrition Program )WICال یمیّز برنامج  

 في والیة واشنطن بین األفراد. التكمیلیة الخاصة للنساء والرضع واألطفال)  
 

. فیما یخص العمالء المصابین بالصمم أو صعوبة في السمع، یُرجى  1410-841-800-1لطلب ھذه الوثیقة بأي صیغة أخرى، اتصلي على الرقم 
 . civil.rights@doh.wa.gov) أو عن طریق البرید اإللكتروني Washington Relay( 711االتصال بالرقم  

 
 
 

 
DOH 960-367 

March 2020 Arabic 
 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

