الحقوق والمسؤوليات
موظفو برنامج WIC :يرجى الحرص على مراجعة هذه الصفحة شفهيًّا.

حقوقي
•األطعمة التي يوفرها برنامج WIC :إذا كنتُ مؤهلة لالستفادة من برنامج WIC،
 Wلشراء أطعمة صحية من متجر البقالة .أدرك أن
فسوف أحصل على بطاقة  IC
برنامج WIC ال يوفر جميع األطعمة أو األلبان الصناعية التي تكفي احتياجاتي
للشهر بأكمله.
•المعلومات الغذائية :سأحصل على معلومات عن الموضوعات الغذائية التي
تهمني.
•دعم الرضاعة الطبيعية :سيقدم لي برنامج WIC المساعدة والدعم الالزمين من
أجل الرضاعة الطبيعية.
•معلومات الرعاية الصحية واإلحاالت :سيخطرني برنامج WIC بشأن التطعيمات،
والعثور على طبيب ،والخدمات األخرى التي قد أحتاج إليها.

•اآلداب العامة :سيتعامل معي موظفو برنامج WIC ومتجر البقالة بعدل ومساواة،
ويعاملونني بلطف واحترام.
•المعاملة العادلة :تسري قواعد واحدة على الجميع بغض النظر عن العِرق ،أو
اللون ،أو األصل القومي ،أو الجنس ،أو اإلعاقة ،أو السن.
•جلسة االستماع العادلة :يمكنني طلب عقد جلسة استماع عادلة إذا كنت ال أوافق
على قرار بشأن أهليتي لالستفادة من برنامج WIC.
•معلومات التحويل :يمكنني التحويل إلى عيادة برنامج WIC أخرى .ويمكنني أن
أطلب من موظفي برنامج WIC تزويدي بمعلومات التحويل.
•الخصوصية :معلوماتي ستكون موضع خصوصية .يستخدم برنامج  IC
W
معلوماتي حتى أتلقى خدمات البرنامج ،ما لم ت َذكر العيادة خالف ذلك كتابةً.

االتفاقية
يجب أن أوافق على هذه البنود حتى أشترك في برنامج WIC:
•أطلعَنِي موظفو برنامج WIC على حقوقي ومسؤولياتي وقواعد برنامج WIC.
•جميع المعلومات التي أقدمها إلى برنامج WIC صحيحة .سأخبر موظفي برنامج
 Wعلى الفور إذا طرأَت أي تغييرات.
 IC
•يمكن لموظفي برنامج WIC التحقق من معلوماتي ،بما في ذلك عدد أفراد أسرتي
وموارد دخل األسرة.
•إذا كذبت أو أخفيت حقائق للحصول على األطعمة التي يوفرها برنامج WIC ،فقد
ي أن أسدد لبرنامج WIC القيمة النقدية لتلك األطعمة.
يتوجب عل ّ

•برنامج WIC هو برنامج مساعدة فيدرالي .إذا خرقت قواعد برنامج WIC:
•يحق لموظفي برنامج WIC حذف أسرتي من البرنامج.
•يمكن أن أتعرض للمحاكمة المدنية أو الجنائية بموجب قانون الوالية والقانون
الفيدرالي.
•يمكن لبرنامج WIC مشاركة معلوماتي إذا خضعت لتحقيق بسبب خرق قواعد
برنامج WIC.

بموجب التوقيع اإللكتروني ،أوافق على ما يلي:

•لقد قرأتُ القواعد واالتفاقية المذكورة في هذه االستمارة ،وأفهمها وأوافق عليها.
•لقد تلقيت نسخة من هذه االستمارة.

توقيع الوصي/القائم على رعاية المشارك/ولي األمر

التاريخ

اسم المشارك (المشاركين) :اسم العائلة ،االسم األول
موظفو العيادة:يحق للوصي/القائم على رعاية المشارك/ولي األمر فقط التوقيع على االستمارة الورقية عند الحاجة ،على سبيل المثال ،نتيجة حدوث مشكالت في جهاز
الكمبيوتر أو انقطاع التيار الكهربائي.

تلتزم هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص.
ال يميّز ( Washington WICبرنامج التغذية الخاصة للنساء ،والرضع ،واألطفال في والية واشنطن) بين األفراد.
ال يؤثر الحصول على برنامج  WICعلى وضع الهجرة.

مسؤولياتي
•سوف أستخدم بطاقة WIC بشكل صحيح .سوف أتبع التعليمات الخاصة باستخدام
بطاقة WIC في المتجر وباختيار األطعمة المعت َمدة من برنامج WIC.
•سوف أستخدم األطعمة واأللبان الصناعية التي يوفرها برنامج WIC فقط إلطعام
الشخص المسجَّل في البرنامج .سوف أعيد األطعمة واأللبان الصناعية التي ال
أستطيع االنتفاع بها إلى عيادة WIC.
•سوف أبلغ عن بطاقات WIC الضائعة أو المسروقة أو التالفة إلى موظفي برنامج
WIC على الفور.

•سوف أحافظ على بطاقة WIC ورقم التعريف الشخصي (PIN) بأمان .سوف
أحرص على أن يكون أي شخص أكلفه باستخدام بطاقتي على دراية بقواعد
برنامج WIC.
•سوف أتعامل مع موظفي WIC ومتجر البقالة بلطف واحترام.
•سوف ألتزم بمواعيدي أو أتصل بعيادة برنامج WIC إذا لم يكن في مقدوري
ذلك .إذا لم ألتزم بمواعيدي ،فيمكن أن يؤثر ذلك في مقدار مخصصات الطعام من
برنامج WIC التي أتلقاها.

قواعد برنامجWIC
 Wالتي تلقيت ُها.
ي أن أسدد للبرنامج قيمة مخصصات الطعام من برنامج  IC
إذا لم ألتزم بهذه القواعد ،يمكن حذف أسرتي من برنامج  IC
 Wأو سيتعين عل ّ
•أقدم معلومات صحيحة وكاملة إلى برنامج WIC .يشمل ذلك معلومات الهوية،
وحالة الحمل ،والعنوان ،وعدد أفراد األسرة ،ودخل األسرة ،واألهلية لبرنامج
( Mبطاقة ProviderOne) ،أوSupplemental Nutrition
 edicaid
( ASNAP ،البرنامج التكميلي للمساعدات الغذائية)،
 ssistance Program
أو Temporary Assistance to Needy Families (TANF ،برنامج
المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة) ،أو Food Distribution Program
on Indian Reservations (FDPIR ،برنامج توزيع الغذاء في المحميات
الهندية).
•أتعهد بأال أقوم ببيع أو محاولة بيع ،أو مقايضة ،أو التنازل عن بطاقة WIC،
أو األطعمة أو األلبان الصناعية التي يوفرها برنامج WIC .وهذا يشمل الطرق
الشخصية ،أو المطبوعة ،أو الشفهية ،أو اإللكترونية ،أو عبر وسائط أخرى.

•أحصل فقط على مقدار مخصصات الطعام من برنامج WIC المسموح به شهريًا،
من عيادة برنامج WIC واحدة في كل مرة.
•أال أشتري ،أو أحاول شراء ،أطعمة أو ألبان صناعية ببطاقة WIC ليست جز ًءا
من مخصصات الطعام من برنامج WIC.
•أال أعيد ،أو أحاول إعادة ،األطعمة ال ُمشتراة ببطاقة WIC إلى متجر للحصول
على أموال أو رصيد أو أطعمة غير تلك المقدَّمة من برنامج WIC أو أطعمة
زائدة عن مقدار مخصصات الطعام من برنامج WIC.
•أال أهدد أو أتسبب في الضرر لموظفي العيادة أو المتجر أو أتسبب في تلفيات في
متجر أو منشأة تابعة لبرنامج WIC.

لمزيد من المعلومات عن انتهاكات وعقوبات المشاركين في برنامج WIC،
( Wقانون واشنطن اإلداري) رقم . 246-790-530
راجعي  ashington Administrative Code
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-790-530

ال يميّز برنامج  WASHINGTON WICبين األفراد .

وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية لـ U.S. Department of Agriculture (USDA ،وزارة الزراعة األمريكية) ،يُح َ
ظر على
وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة في أو التي تديرها برامج وزارة الزراعة األمريكية ،التمييز بين األفراد على أساس العِرق،
أو اللون ،أو األصل القومي ،أو الجنس ،أو اإلعاقة ،أو السن ،أو العمل االنتقامي ،أو الرد بالمثل من أجل نشاط سابق للحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تقوم به وزارة
تموله.
الزراعة األمريكية أو ّ
يجب على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى وسائل تواصل بديلة لمعلومات البرنامج (مثالً ،طريقة برايل ،والطباعة بحجم كبير ،والتسجيل الصوتي،
ولغة اإلشارة األمريكية ،وغير ذلك) ،االتصال بالوكالة (في الوالية أو المحلية) ،حيث قدموا طلبات الحصول على المخصصات .يمكن لألشخاص الذين يعانون من الصمم
أو مشكالت في السمع أو إعاقة في الكالم التواصل مع وزارة الزراعة األمريكية عبر Federal Relay Service (الخدمة الفيدرالية لترحيل االتصاالت) على الرقم
(800) 877-8339 .إضافة إلى ذلك ،يمكن توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اللغة اإلنجليزية.
لتقديم شكوى عن التمييز في البرنامج ،أكملي استمارة شكوى بشأن التمييز في برنامج وزارة الزراعة األمريكية( ،AD-3027) المتوفرة عبر اإلنترنت على:
كيفية تقديم شكوى ،وفي أي من مكاتب وزارة الزراعة األمريكية ،أو يمكنكِ كتابة خطاب موجّه إلى وزارة الزراعة األمريكية وتزويد الخطاب بجميع المعلومات المطلوبة
في االستمارة .لطلب نسخة من استمارة الشكاوى ،اتصلي على الرقم (866) 632-9992 .أرسلي االستمارة كاملة البيانات أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية
عبر:
•البريد:	

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410؛

•الفاكس:	

(202) 690-7442؛ أو

•البريد اإللكتروني :	

program.intake@usda.gov
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