
 صيف 2021
زيادة الفواكه والخضراوات

بدًءا من 1 يونيو، ولمدة 4 أشهر، سيحصل المشاركون على 35 دوالًرا لكل شخص في كل شهر لشراء المزيد من الفواكه . 	
والخضراوات. 

 إذا كنِت حامالً، أو ُمرضعة، أو نُفساء، فستحصلين أنِت وأطفالك الذين يبلغون من العمر من 1 إلى 5 سنوات على 
ضع(. 35 دوالًرا لكّلٍ منكم ألجل الفواكه والخضراوات. )ال ينطبق هذا على األطفال الرُّ

ال تحتاجين إلى فعل أي شيء للحصول على مبلغ الـ 35 دوالًرا ألجل الفواكه والخضراوات. سيُتاح لِك عندما تتسوقين بواسطة . 	
 The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children بطاقة برنامج

)WIC، برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والُرضع واألطفال(، بدًءا من "أول تاريخ لإلنفاق" في شهر يونيو.
استخدمي بطاقة WIC الخاصة بِك للحصول على الفواكه والخضراوات الطازجة أو الُمجّمدة في متاجر البقالة. . 	
ال يمكنِك استخدام بطاقة WIC أو مبلغ الـ 35 دوالًرا الخاَصين بِك داخل أسواق الُمزاِرعين أو المتاجر الزراعيَّة.. 	

إليِك فيما يلي بعض األفكار للمساعدة في استخدام كامل مبلغ . 	
الـ 35 دوالًرا لكل شخص شهريًّا:

استخدمي WIC أوالً!
استخدمي بطاقة WIC الخاصة بِك أوالً لدى الصّراف، 

.SNAP قبل استخدام مخصصات أخرى مثل

سّهلي على نفسك!
اختاري الفواكه والخضراوات الُمقّطعة بالفعل، أو الخّس 

والخضراوات الُمعبأة كوجبات سريعة أو خفيفة.

اشتري متعة الصيف!
املئي وعاء فاكهتك بتفضيالتك الصيفية. تسوقي بشكٍل 
متكرر لشراء الكرز، والمشمش، والخوخ، والبرقوق، 

والنكتارين.

د أيًضا! ري في الُمجمَّ فّكِ
إذا كانت لديِك مساحة للتجميد، فالخضراوات والفواكه 

دة ممتازة لعمل العصائر وأطباق جانبية سهلة في  الُمجمَّ
وقت تناول الوجبات.

كّوِني مخزونك اآلن!
اشتري المزيد من الفواكه والخضراوات التي تستمر 
لمدة أطول، مثل التفاح، والكرنب الملفوف، والجزر، 

والبطاطس، والبصل، والقرع الشتوي.

خمسة أشياء يجب معرفتها عن الفواكه 
والخضراوات ضمن برنامج WIC هذا الصيف

مصادر وصفات الفواكه 
والخضراوات

	 
 My Kitchenو ،MyPlate 
myplate.gov/myplate-kitchen

	 FoodHero.org
 الحصول على نبتة 	

/fruitsandveggies.org/r
ecipes

	 
bit.ly/TexasWIC — في تكساس WIC

 ادخلي أيًضا على 
 ،WICShopper تطبيق 

 أو Pinterest، أو 

 اطلبي من WIC المزيد 
من النصائح واألفكار!

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC
http://myplate.gov/myplate-kitchen
http://FoodHero.org
http://fruitsandveggies.org/recipes/
http://fruitsandveggies.org/recipes/
http://bit.ly/TexasWIC


تلتزم هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص. ال يمارس برنامج WIC في واشنطن أي نوع من أنواع التمييز.
)DOH 962-1005 June 2021 )Arabic  لطلب هذه الوثيقة بأي صيغة أخرى، اتِصلي على الرقم 1410-841-800-1 . بالنسبة إلى العمالء 

.WIC@doh.wa.gov أو إرسال بريد إلكتروني إلى )Washington Relay( 711 المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع، يُرجى االتصال بالرقم

يبدو مبلغ 35 دوالًرا في المتجر؟ كيف 

 أخبري صديقاتك بشأن WIC لكي يتمكنَّ من 
الحصول على المزيد من الفواكه والخضراوات هذا الصيف، كذلك!

:WIC شاركي هذه الطرق السهلة للتواصل مع
أرِسلي كلمة WIC في رسالة نصية إلى الرقم 96859	 
اتِصلي بخط Help Me Grow WA الساخن على الرقم 1-800-322-2588 	 
 تفضلي بزيارة ParentHelp123’s ResourceFinder على الرابط 	 

parenthelp123.org/resources/food-assistance-resources/the-wic-program

دة الُمجمَّ
  .oz 12  من تشكيالت التوت   $3.50
  .oz 16  من تشكيالت الخضراوات   $1.75

الطازجة
1 رطل من البروكلي   $2.99  
3 تفاحات فوجي كبيرة   $1.75  

اإلجمالي   $9.99

دة الُمجمَّ
  .oz 12  من األسبرجس للقلي السريع   $2.99

الطازجة
  .oz 8  من السبانخ   $1.99
  .oz 16  من شرائح الجزر   $1.99

اإلجمالي   $6.97

دة الُمجمَّ
  .oz 10  من الذرة الحلوة   $2.00
  .oz 12  من المانجو الُمقّطعة   $2.99

الطازجة
  .oz 6  من التوت األزرق العضوي   $3.99
1 حزمة من الخس ذي األوراق الخضراء   $2.49  

اإلجمالي   $11.47

دة الُمجمَّ
  .oz 16  من البازالء والجزر   $1.75

الطازجة
5 أرطال من البطاطس خمرية اللون   $2.99  
1 حزمة من البصل ذي األوراق الخضراء   $1.99  

اإلجمالي   $6.73

األسبوع األول

األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

األسبوع الرابع

)مالحظة: األسعار الواردة قائمة على إعالنات المتاجر المحلية وهي مجرد تقديرات(.

اإلجمالي 
 35,16
دوالًرا
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mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=
http://parenthelp123.org/resources/food-assistance-resources/the-wic-program

