به  eWICخوش آمدید
خرید eWIC
ت
 .1فهرست خرید دریاف� از کارگزار محیل  WICرا مرور کنید یا از
فروشگاه بخواهید که گزارش مانده مزایای شما را چاپ کنید.
غذا� خانوار را که در کارت eWIC
 .2فهرست خرید همه مزایای ی
گنجانده شده است ،نشان یمدهد.
 .3فقط از خرده ش
فرو�های
مورد تایید  WICکه با
میسوری
MISSOURI
برچسب مخصوص
مشخص شدهاند ،خرید
کنید.
فروش مجاز
خرده
Authorized
Retailer
 .4پیش از اسکن شدن
ت
 DepartmentوMissouri
اداره of
سالخوردگان
بهداش�
خدمات
اقالم خریداری شده ،به
میسوریHealth and
Senior Services
1-800-TEL-LINK
)1-800-TEL-LINK (835-5465
صندوقدار بگویید که از
کارت  eWICاستفاده
یمکنید.
 .5اگر یمخواهید از کوپن استفاده کنید ،موضوع را به صندوقدار
اطالع دهید.
 .6صندوقدار از شما یمخواهد که کارت  eWICخود را وارد کنید ،کد
ین
پ� چهار-رقیم را ثبت کنید و دکمه «ورود» ( )Enterصفحهکلید
را فشار دهید.
*اگر کد ی ن
پ� را هفت ( )7بار بهاشتباه وارد کنید ،کارت  eWICقفل
یمشود .برای باز کردن قفل کارت خود باید به کارگزار محیل WIC
مراجعه کنید.

eWI C

 eWICچیست؟
مزایای  WICکه در اختیار شما و خانوارتان ،برای مرصف جاری و ماههای
آینده ،قرار دارد و در کارت  eWICگنجانده شده است.
استفاده آسان
غذا� در نوبتهای  WICبه کارت  eWICشما افزوده یمشود.
• مزایای ی
ض
• با این کارت فقط اقالم �وری را یمتوانید بخرید.
ق
• مزایا تا تاری ــخ انقضا ،ن
یع� پایان ماه ،در کارت  eWICبا� یمماند.

 isپیروی می
برابر
provider.موسسه از
این
کندThis.
institution
فرصتan
سیاستequal
opportunity
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غذا� مورد تایید  WICاز کارت  eWICکرس یمشود.
اقالم ی
ئ
ت
ن
رسید را برریس کنید و مطم� شوید که اقالم بهدرس� کرس
شدهاند .سپس کلید را برای تایید خرید فشار دهید.
غ�  ،WICصندوقدار روش پرداخت
در صورت خریدن اقالم ی
هزینه این اقالم را از شما یمپرسد.
پس از کامل شدن تراکنش  ،WICاز شما خواسته یمشود که کارت
را بردارید .سپس صدای آهنگ یا بوق پخش یمشود.
صندوقدار رسیدی به شما یمدهد که تراز مانده ماه جاری در آن
درج شده است.
ً
پیش از خروج از فروشگاه حتما کارت  eWICو رسید خود را
بردارید.
مزایای مرصف نشده به ماه بعد منتقل نیمشود.

نکات ن
ایم�
پ� ( )PINخود را محرمانه نگه دارید .کد ی ن
• کد ی ن
پ� خود را فقط در
اختیار افراد مورد اعتماد قرار دهید.
نوش� کد ی ن
تن
پ� روی کارت  eWICخودداری کنید.
• از
تغی� دادن کد ی ن
پ� ،به کارگزار محیل
• در صورت فراموش کردن یا برای ی
 WICمراجعه کنید.
تقلب
بگ�ید یا به
برای گزارش موارد مشکوک به تقلب ،با  )800( 424-9121تماس ی
 www.usda.gov/oig/hotline.htmمراجعه کنید

در صورت گم شدن ،دزدیده شدن یا آسیب دیدن کارت:
بگ�ید.
بالفاصله با کارگزار محیل  WICخود یا  )800( 554-2544تماس ی
در هر ساعت از شبانهروز و در هفت ( )7روز هفته یمتوانید با این
بگ�ید.
شماره تماس ی
ت
بهداش� و سالخوردگان میسوری
اداره خدمات
خدمات  WICو تغذیه
WIC.MO.GOV
)(800) TEL-LINK (800-835-5465
این موسسه از سیاست فرصت برابر یپ�وی یمکند.
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کارفرمای  :EO/AAخدمات بر مبنای ممنوعیت تبعیض ارائه یمشود.
بگ�ند.
شهروندان دچار اختالل
شنوا� و گفتاری یمتوانند با  711تماس ی
ی

خرید ،فروش،
مبادله یا اهدای
مزایای WIC
ممنوع است.

