
Các cửa hàng nhỏ có thể có máy đọc thẻ bên cạnh.  
Những máy này hoạt động hơi khác biệt. Hãy làm theo 
những lời khuyên hữu ích này:

 • Đưa Thẻ WIC của quý vị cho nhân viên thu 
ngân. Họ sẽ quẹt thẻ cho quý vị.

 • Tách riêng thực phẩm WIC khỏi các mặt hàng tạp 
hóa khác của quý vị.  

 • Để các thực phẩm WIC (như ngũ cốc, sữa, v.v...) 
trước bất kỳ trái cây và rau củ nào. Nhân viên 
thu ngân phải ghi số tiền của các loại trái cây và rau củ 
cuối cùng.

 • Nhân viên thu ngân sẽ quẹt từng mặt hàng 
và nhập giá một cách thủ công. Nhân viên thu ngân sẽ 
cho quý vị biết liệu có bất kỳ mặt hàng nào không được 
phê duyệt không. Chỉ những mặt hàng được phê duyệt 
mới được tính vào lần mua hàng của quý vị.

 • Nhân viên thu ngân sẽ cho quý vị biết 
liệu quý vị có mặt hàng nào cần bỏ ra 
hay không trước khi hoàn thành việc mua 
hàng của quý vị. Ví dụ: nếu trái cây và rau củ của 
quý vị vượt quá khoản tiền mà WIC thanh toán và 
quý vị không chi trả cho nó bằng một hình thức 
thanh toán khác (như tiền mặt hoặc các phúc lợi 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, 
Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung)).

 • Nhập mã PIN của riêng quý vị khi được yêu 
cầu. Không nói cho nhân viên thu ngân biết mã PIN 
hoặc để cho nhân viên thu ngân nhập mã PIN của 
quý vị.
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Cơ quan này là tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng.  
Chương Trình Dinh Dưỡng Women, Infants and Children Nutrition Program (WIC, Phụ Nữ, Trẻ Sơ 
Sinh và Trẻ Em) của Tiểu Bang Washington không phân biệt đối xử.

Có tài liệu này bằng các định dạng khác cho người khuyết tật  
nếu có yêu cầu. Để yêu cầu, vui lòng gọi 1-800-841-1410 (TDD/TTY 711).
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