WIC
آموزش تغذیه اولیه
تغذیه سالم ،زندگی سالم
 WICچیست؟
 WICیک برنامه تغذیه مکمل است که
با ارائه موارد زیر کمک می کند تا زنان،
نوزادان و کودکان خردسال تغذیه مناسب
داشته و سامل مبانند:
 lآموزش تغذیه
 lآموزش و حامیت از تغذیه با شیر مادر
 lغربالگری و ارجاع سالمت
 lغذاهای مکمل
غربالگری سالمت
Eligibility for the Missouri WIC
شایستگی برای برنامه Missouri WIC
بر درآمد و همچنین یک دلیل تغذیه و
سالمت تعیین شده توسط یک ارزیابی
سالمت ،مبتنی می باشد.

کارکنان  WICهر دلیل شایستگی
بهداشتی یا تغذیه ای را توضیح می دهند.
اهمیت مراقبت بهداشتی
 WICنتیجه سامل تر برای متام زنان در
دوران بارداری ،نوزادان و کودکان را با
تشویق موارد زیر ترویج می دهد:
 lمراقبت زود هنگام پیش از تولد
 lمراقبت های بهداشتی پایدار

متام رشکت کنندگان اطالعاتی پیرامون
سوء استفاده از مواد و ارجاع دریافت می
کنند.

آموزش تغذیه
 WICهر رشکت کننده یا مراقب را به رشکت در آموزش تغذیه و تغذیه با شیر مادر تشویق می
کند ،یا این فرصت را برای آنها فراهم می کند.

آموزش تغذیه:
 lبر رابطه بین تغذیه مناسب و سالمت خوب تاکید دارد
 lبه رشکت کنندگان در دستیابی به یک تغییر مثبت سبک زندگی از طریق تنظیم اهداف
تغذیه و سالمت کمک می کند.
آموزش و حامیت از تغذیه با شیر مادر
 WICمشوق تغذیه با شیر مادر به عنوان مطلوب ترین انتخاب تغذیه نوزادان است .مادران
شیرده:
 lاطالعاتی را از طریق مشاوره ،کالس های تغذیه با شیر مادر و پشتیبانی پیگیری دریافت می
کنند
 lنسبت به مادران غیر شیرده ،مدت بیشرتی واجد رشایط رشکت در  WICهستند
 lیک بسته بندی مواد غذایی پیرشفته دریافت می کنند
 lممکن است شیردوش دریافت کنند
بسته غذایی WIC
بسته غذایی  WICترویج دهنده گزینه های سامل برای شام و فرزندتان است و:
 lیک نسخه برای رفع نیازهای غذایی فردی خود یا فرزندتان است
 lیک مکمل برای یک رژیم غذایی متعادل کامل است
 lمطابق با دستورالعمل های رژیمی برای آمریکایی ها MyPlate ،و توصیه های تغذیه حال
حارض است

بسته غذایی  WICموارد زیر را فراهم می کند:
 lغذاهای دارای چربی ،شکر ،منک ،و کلسرتول کم و رسشار از فیرب
 lطبقه بندی بزرگرت مواد غذایی به طور انحصاری برای مادران شیرده
 lانتخاب های غذا بر اساس فرهنگ
وزارت بهداشت ،درمان و خدمات سالمندان Missouri
 WICو خدمات تغذیه l 573-751-6204 l health.mo.gov/wic
خدمات یک فرصت برابر  /کارفرمای اقدام مثبت ارائه شده به صورت عادالنه.
انواع دیگر این نرشیه برای افراد معلول را می توان از طریق متاس با وزارت بهداشت ،درمان و خدمات ساملندان  Missouriبه شامره  573-751-6204به دست آورد.
شهروندان دارای اختالالت شنوایی و گفتاری می توانند با  711متاس حاصل منایند.
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