መሰላትን ግዴታታትን
ሰራሕተኛታት WIC: ነዚ ገጽ ብቃል ዳግም ረኣዮ።

መሰላተይ
• ምግብታት WIC:
WIC ኣነ ንWIC ብቑዕ እንተኾይነ፡ ጥዕና ዘለዎም ምግብታት ካብ ሱፐር
ማርኬት ንምግዛኣ ናይ WIC ካርድ ክረክብ እየ። WIC ናይ ብምልኡ ወርሒ ኩሉ
ምግቢ ወይ ፎርሙላ (ምግቢ ቆልዓ) ከምዘይህብ ይርድኣኒ እዩ።
• ሓበሬታ ኣመጋግባ: ብዛዕባ ዘገድሱኒ ናይ ኣመጋግባ ኣርእስታት ሓበሬታ ክረክብ እየ።
• ደገፍ ምጥባው:
ምጥባው WIC ኣብ ምጥባው ክሕግዘንን ክድገፍንን እዩ።
• ሓበሬታ ክንክን ጥዕናን ንወኸሳ ምስዳድን:
ምስዳድን WIC ብዛዕባ ብየናታት (ክታበታት)፣
ዶክተር ምርካብ፣ ከምኡ'ውን ካልእ ከድልዩኒ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ከምዝፈልጥ
ክገብረኒ እዩ።
• ልሙድ ኣኽብሮት:
ኣኽብሮት WIC ከምኡ'ውን ሰራሕተኛታት ድኳን ንዓይ ብፍትሓዊ
መንገድን ብማዕርነትን፣ ምስ ኣኽብሮትን ክብረትን ከአንግዱኒ እዮም።

• ፍትሓዊ ምስትእንጋድ:
ምስትእንጋድ እቶም ሕግታት ንኹሉ ሰብ ሓደ እዮም ዘርኢ፣ ሕብሪ
ቆርበት፣ ሃገራዊ መበቆል፣ ጾታ፣ ስንክልና፣ ወይ ዕድመ ብዘየገድስ።
• ፍትሓዊ ምስማዕ ጉዳይ:
ጉዳይ ብዛዕባ ናተይ ናይ WIC ብቕዓት ንዝተዋህበ ውሳነ
ዘይሰማማዓሉ እንተኾይነ ፍትሓዊ ምስማዕ ጉዳየይ ክህልወኒ ክሓትት ይኽእል'የ።
• ሓበሬታ ምስግጋር:
ምስግጋር ኣነ ናብ ካልእ ናይ WIC ክሊኒክ ክሰጋገር ይኽእል እየ። ናይ
ምስግጋር ሓበሬታ ንኽህቡኒ ንሰራሕተኛታት WIC ክሓቶም ይኽእል እየ።
• ምስጢራውነት
ምስጢራውነት: ሓበሬታይ ምስጢራዊ እዩ። WIC ንምቕባል ኣገልግሎታት WIC
ሓበሬታይ ጥራይ እዩ ዝጥቀም፡ እንተድኣ ከምኡ ዘይምዃኑ ብጽሑፍ በቲ ክሊኒክ
ዘይተነጺሩ።

ስምምዕ
ኣብ WIC ንምዃን ኣነ ነዞም ነገራት እዚኦም ክሰማማዓሎም ኣለኒ:
• ሰራሕተኛታት WIC ብዛዕባ መሰላተይን ግዴታታተይን ከምኡ'ውን ብዛዕባ ሕግታት
ፕሮግራም WIC።
• ኩሉ ንWIC ዝህቦ ሓበሬታ ሓቂ እዩ። ዝኾኑ ለውጥታት እንተልዮም ንሰራሕተኛታት
WIC ብቕልጡፍ ክሕብር እየ።
• ሰራሕተኛታት WIC ንሓበሬታይ ከረጋግጽዎ ይኽእሉ እዮም ከም ንብዝሒ
ስድራቤተይ ከምኡ'ውን ምንጭታት ኣታዊ ስድራቤት ዝኣመሰለ ዘጠቓለለ።
• ናይ WIC ምግብታት ንምክካብ ኢለ እንተሓስየ ወይ ሓቅታት ሓቢአ ንገንዘባዊ ዋጋ
ናዞም ምግብታት እዚኦም ንWIC ክኽሕሶ ከድልየኒ ይኽእል'ዩ።

• WIC ፈደራላዊ ፕሮግራም ሓገዝ እዩ። እንተድኣ ኣነ ንሕግታት WIC ኣፍሪሰ:
• ሰራሕተትታት WIC ንስድራቤተይ ካብቲ ፕሮግራም WIC ከውጽእዎ ይኽእሉ
እዮም።
• ኣብ ትሕቲ ናይ ክፍለሃገርን ፈደራላውን ሕጊ ንኣይ ሲቪላውን ገበናውን ክሲ
ክምስረተለይ ይኽእል'ዩ።
• ኣነ ብምፍራስ ሕግታት WIC ይምርመር እንተልየ WIC ንሓበሬታይ ከካፍሎ
ይኽእል እዩ።

ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ብምፍራም፣ ኣነ ነዚ ዝስዕብ ይሰምማዕ ኣለኹ:
• ኣነ ኣብዚ ቅጥዒ እዚ ንዘለዉ ሕግታትን ስምምዕን ኣንቢበዮም፣ ተረዲአዮምን፣ ይሰማማዓሎምን ኣለኹ።
• ኣነ ቅዳሕ ናይዚ ቅጥዒ እዚ ተቐቢለ ኣለኹ።

ፌርማ ተሳታፊ/ወላዲ መጒዚት/ኣላዪ

ዕለት

ስም(ኣስማት) ተሳታፊ: ናይ መወዳእታ፣ ቀዳማይ
ሰራሕተኛታት ክሊኒክ:
ክሊኒክ ኣድለይቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራይ ተሳታፊ/ወላዲ መጒዚት/ኣላዪ ነቲ ናይ ወረቐት ቅጥዒ ከምዝፍርሙ ግበሩ፥ ንኣብነት ብምኽንያት ናይ ኮምፕዩተር
ጸገም ወይ ምቊራጽ ሓይሊ ኤለክትሪክ።

እዚ ትካል እዚ ወሃቢ ማዕረ ዕድላት እዩ።
Washington WIC (ናይ ዋሽንግተን WIC) ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ።
WIC ምርካብ ናይ ስደተኛነት ኩነታት ኣይፀልዎን።

ግዴታታተይ
• ኣነ ንናይ WIC ካርደይ ብቕኑዕ መንገዲ ክጥቀመሉ እየ። ኣነ ነቶም መምርሒታት
ኣጠቓቕማ እቲ ናይ WIC ካርድ ኣብቲ ድኳንን ምምራጽ WIC ዝድግፎም
ምግብታትን ክስዕቦም እየ።

• ኣነ ንናይ WIC ካርደይን ከምኡ'ውን PIN (ውልቃዊ ቊጽሪ መንነት) ብውሑስ
መንገዲ ክዕቅቦም እየ። ዝኾነ ኣነ ካርደይ ክጥቀም ዘፍቅደሉ ሰብ ንሕግታት WIC
ከምዝፈልጥ ክገብሮ እየ።

• ንምግብታትን ፎርሙላን (ምግቢ ቆልዓ) ናይ WIC ነቲ ኣብ WIC ዘሎ ሰብ ጥራይ
እየ ክጥቀመሎም። ነቶም ክጥቀመሎም ዘይክእል ምግብታትን ፎርሙላን ናብቲ ናይ
WIC ክሊኒክ ክመልሶም'የ።

• ንሰራሕተኛታት WIC ከምኡ'ውን ድኳን ብኣኽብሮትን ክብረትን ክሕዞም እየ።

• ዝጠፍኡ፣ ዝተሰርቁ፣ ወይ ዝዓነዉ ናይ WIC ካርድታት ብኡ ንብኡ ንሰራሕተኛታት
WIC ክሕብር'የ።

• ቆጸራታተይ ከኽብር እየ ክመጽእ ዘይክእል እንተኾይነ ድማ ናብቲ ናይ WIC ክሊኒክ
ክድውል እየ። ኣነ ቆጸራታተይ ዘየኽብር እንተኾይነ ነቲ ዝረኽቦ ብዝሒ ናይ WIC
ጥቕምታት ምግቢ ክጸልዎ ይኽእል'ዩ።

ሕግታት ፕሮግራም WIC
ነዞም ሕግታት እዚኦም ዘይስዕቦም እንተኾይነ፣ ስድራቤተይ ካብ WIC ከም ዝወጽእ ክግበር ይኽእል'ዩ ወይ ነቲ ፕሮግራም ናይ ዝረኸብክዎም ናይ WIC ጥቕምታት ምግቢ ካሕሳ
ክኸፍል ኣለኒ።
• ንWIC ሓቅን ምሉእን ሓበሬታ ሓበሬታ ሃቦ። እዚ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፥
ንመንነት፣ ኲነታት ጥንሲ፣ ኣድራሻ፣ ብዝሒ ስድራቤት፣ ኣታዊ ስድራቤትን
ከምኡ'ውን ብቕዓት ንMedicaid (ProvideOne)፣ SNAP (Supplemental
Nutrition Assistance Program፣ ፕሮግራም ሓገዝ ናይ መመላእታ ኣግጋግባ)፣
TANF (Temporary Assistance to Needy Families፣ ግዝያዊ ሓገዝ ንጽጉማት
ስድራቤታት)፣ ወይ FDPIR (Food Distribution Program on Indian
Reservations፣ ፕሮግራም ምዕዳል ምግቢ ኣብ ህንዳዊ ሕዙእ ቦታ)።
• ናይ WIC ካርድ፣ ናይ WIC ምግብታት ወይ ፎርሙላ ፍጹም ኣይትሽጥ ወይ
ክትሸይጥ ኣይትፈትን። እዚ ብኣካል ብሕትመት፣ ብቓል፣ ኣብ ኢንተርነት ወይ
ብመገዲ ካልእ መራኸቢ ብዙሃን ዘጠቓለለ እዩ።

• ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ዝፍቀድ ብዝሒ ናይ WIC ምግቢ ጥራይ ርኸብ፣ ኣብ ሓደ
ግዜ ካብ ሓንቲ ናይ WIC ክሊኒክ።
• ናይ WIC ካርድ ተጠቒምካ ኣካል ናይ WIC ጥቕምታት ምግቢ ዘይኮኑ ምግብታት
ወይ ፎርሙላ ኣይትግዛእ ወይ ክትገዝእ ኣይትፈትን።
• ብናይ WIC ካርድ ዝተገዝኡ ምግትታትን ንገንዘብ፣ ኣብ ሕሳብካ ንምእታው፣ ናይ
WIC ዘይኮነ ምግቢ ንምርካብ ወይ ካብ ብዝሒ ናይ WIC ትቕሚ ምግቢ ዝበዝህ
ምግቢ ንምርካብ ኢልካ ናብ ድኳን ኣይትምለስ ወይ ክትመልስ ኣይትፈትን።
• ንሰራሕተኛታት ክሊኒክ ወይ ድኳን ኣይተፈራርሕ ወይ ኣይትጒዳእ ወይ ከኣ ናይ
ድኳን ወይ ናይ WIC ንብረት ኣይተዕኑ።

ብዛዕባ ናይ WIC ናይ ተሳታፊ ምግሃሳትን መቕጻዕትታትን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣
ነቲ Washington Administrative Code (WAC, ምምሕዳራዊ ሕጊ ዋሽንግተን) 246-790-530 ርኣይዎ።
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-790-530

WASHINGTON WIC ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ።
ብመሰረት ፈደራላዊ ሕጊ ሲቪላዊ መሰላት ከምኡ'ውን ናይ U.S Department of Agriculture (USDA፣ ክፍሊ ሕርሻ ኣመሪካ) ሕግታትን ፖሊሲታትን ሲቪላዊ መሰላት፣ እቲ
USDA፣ ናቱ ወከልቲ፣ ቤት-ጽሕፈታትን፣ ሰራሕተኛታትን፣ ከምኡ'ውን ኣብ ፕሮግራማት USDA ዝሳተፉ ወይ ንእኡ ዘካይዱ ትካላት ብመሰረት ዘርኢ፣ ሕብሪ ቖርበት፣ ሃገራዊ
መበቆል፣ ጾታ፣ ስንክልና፣ ዕድመ ኣድልዎ ክገብሩ ክልኩላት እዮም ወይ ሕነ ምፍዳይ ንኣቐዲሙ ዝነበረ ንጥፈት ሲቪላዊ መሰላት ኣብ ዝኾነ ብUSDA ዝተኻየደ ወይ ዘተመወለ
ፕሮግራም ወይ ንጥፈት።
ስንክልና ዘለዎም ፍልይ ዝበለ መረዳድኢ ናይ ሓበሬታ ፕሮግራም (ንኣብነት ብረይል፣ ዓቢ ሕትመት፣ ንናይ ድምጺ ተይፕ፣ ኣመሪካዊ ቋንቋ ምልክት፣ ወዘተ) ዝደልዩ ሰባት
ነቲ ትቕምታት ክውሃቦም ዘመልከትሉ ወኪል (ናይ ክፍለሃገር ወይ ከባብያዊ) ክረኽብዎ ኣለዎም። ጽሙማን፣ ምስማዕ ዘጸግሞም ወይ ናይ ምዝራብ ስንክልናታት ዘለዎም
ውልቀሰባት ንUSDA ብመገዲ እቲ Federal Relay Service (ፈደራላዊ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ) ብ(800) 877-8339 ክረኽብዎ ይኽእሉ። ብተወሳኺ፣ ሓበሬታ ፕሮግራም ካብ
እንግሊዝ ወጻኢ ብዝኾኑ ካልእ ቋንቋታት እውን ክርከቡ ይኽእሉ።
ጥርዓን ብዛዕባ ኣድልዎ ንምእተዊ፡ ነቲ USDA Program Discrimination Complaint Form (ናይ ፕሮግራም USDA ቅጥዒ ናይ ጥርዓን ኣድልዎ)፣ (AD_3027) ምልእዎ ንሱ
ኣብ ኢንተርነት ኣብዚ ይርከብ፥ ጥርዓን ብከመይ ከም እተቕርብ፣ ከምኡ'ውን ኣብ ዝኾነ ናይ USDA ቤት-ጽሕፈት፡ ወይ ናብ ኣድራሻ USDA ደብዳበ ጽሓፉ ኣብቲ ደብዳበ ድማ
ኩሉ ኣብቲ ቅጥዒ ዝሕተት ሓበሬታ ኣቕርብ። ቅዳሕ ናይቲ ናይ ጥርዓን ቅጥዒ ንምጥላብ፣ ናብዚ ደውሉ (866) 632-9992። ዝተመልአ ቅጥዕኹም ወይ ደብዳበኹም ናብ USDA
በዚ ኣድራሻ:
• ፖስታ:

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

• ፋክስ:

(202) 690-7442፤ ወይ

• ኢመይል፡ program.intake@usda.gov
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