
इडब्लुआइसि के हो?
वर्तमान र भसवष्यका मसहनाहरूका ्ासि रपाई ँर रपाईकँो घरपररवारका ्ासि 
उप्ब्ध डब्लुआइसि ्ाभहरू इडब्लुआइसि काड्तमा रासिएका छन्। 

प्र्योि िन्त िसि्ो  
• रपाईकँो डब्लुआइसि एपोइन्टमेन्टका बे्ामा िाद्य ्ाभहरू्ाई 

इडब्लुआइसि काड्तमा रासिनछन्।
• िो काड््त े रपाईँ् ाई आफू्ाई आवश्यकरा परेको कलु रा िरीद िनने अविर 

ददनछ।
• ्ाभहरू मसहनाको अन्त्यमा अन्त्य हुनलुअसघ इडब्लुआइसिमा रहनछन्।

िलुरक्ा िलुझावहरू
• आफनो सपआइएन (सपन) िोपनी्य राख्लुहोि्। आफू्े सवश्ाि िरेको 

मासनििँि मात्र सपआइएन िाझा िनलु्तहोि्। 
• इडब्लुआइसि काड्तमा आफनो सपआइएन नमबर न्ेख्लुहोि्।
• ्यदद रपाईँ् े आफनो सपआइएन सबि्तनलुभ्यो वा पररवर्तन िन्त चाहनलुहुनछ भने, 

आफनो स्ानी्य डब्लुआइसि एिेनिीमा िानलुहोि्।  

ठिी
आशङका िररएको ठिी ररपो्ट्त िन्तका ्ासि (800) 424-9121 मा फोन िनलु्तहोि् 
वा www.usda.gov/oig/hotline.htm हनेलु्तहोि्।

इडब्लुआइसि दकनमे्
1. आफनो स्ानी्य एिेनिीबा्ट प्रदान िररएको दकनमे् िूची िमीक्ा 

िनलु्तहोि् वा आफना ्ाभहरूको सप्रन्टआउ्ट स्नका ्ासि स्टोरमा 
िोध्लुहोि्।

2. दकनमे् िूची्े इडब्लुआइसि काड्तमा उप्ब्ध िमपूर्त घरपररवार 
िाद्य ्ाभहरूको पसहचान 
िननेछ।

3. डके्द्ारा पसहचान 
िररएका डब्लुआइसि सवीकृर 
सवके्राहरूकहाँ मात्र दकनमे् 
िनलु्तहो्ा।

4. वसरलुहरू्ाई स्क्यान िनलु्तअसघ 
्क्यासि्यर्ाई आफू्े 
इडब्लुआइसि काड्त प्र्योि िनने 
कलु रा बराउनलुहोि्।

5. आफूिँि भएका र प्र्योि िन्त चाहकेा कलु पनहरूबारे ्क्यासि्यर्ाई 
िूचीर िनलु्तहोि्।

6. ्क्यासि्यर्े रपाईँ् ाई इडब्लुआइसि काड्त प्रवेश िराउन, चार 
अङकको सपआइएन राख्, र दकप्याडको एन्टर ब्टन स्चन भन्ेछन्।  
 
* िार (७) प्टक ि्र सपआइएन प्र्योि िररएमा रपाईकँो 
इडब्लुआइसि काड्त बनद हुनेछ। आफनो काड्त िलु्ाउनका ्ासि आफनो 
स्ानी्य डब्लुआइसि एिेनिीमा िानलुहोि्।

7. इडब्लुआइसि काड्तबा्ट डब्लुआइसि-सवीकृर िाद्य वसरलुहरू 
घ्टाइनेछन्।

8. िबै वसरलुहरूका ्ासि उप्यलुक्त क्टौरी िररएको िलुसनसचिर िन्त रिीद 
िाँच िनलु्तहोि् र िरीद सनसचिर िन्तक ्ासि कलुँ िी दबाउनलुहोि्।

9. ्यदद रपाईँ् े िैर-डब्लुआइसि वसरलुहरू िरीद िनलु्त भएको छ भने, री 
वसरलुहरूका ्ासि रपाईँ् े किरी भलुक्तानी िनलु्तहुनछ भनी िोध्ेछन्।

10. डब्लुआइसि सवसनम्य िदकएपसछ, रपाईँ् ाई आफनो काड्त ह्टाउन 
भसननेछ र एउ्टा ्टोन वा सबपको आवाि आउनेछ। 

11. ्क्यासि्यर्े रपाईँ् ाई रिीद र वर्तमान मसहनाको ब्या्ेनि प्रदान 
िननेछन्।

12. स्टोरबा्ट सनसकँदा आफनो इडब्लुआइसि काड्त र रिीद आफूिँि भएको 
सनसचिर िनलु्तहोि्।

13. प्र्योिमा नभएका ्ाभहरू अकको मसहनाका ्ासि ्सिनेछैनन्।

डब्लुआइसि 
्ाभहरू िरीद 
िनलु्त, सबक्री िनलु्त, 
िा्टािा्ट िनलु्त वा 

ददनलु िैरकानलुनी हो।
हराएका, चोरी भएका, वा क्सर भएका काड्तहरूका ्ासि:
रलुरुनरै आफनो स्ानी्य एिेनिीमा िमपक्त  िनलु्तहोि् वा (800) 554-2544 मा 24 
घण्टा िारै ददन फोन िनलु्तहोि्।

सवास्थ्य र वररष्ठ िेवाको समिौरी सवभाि      
डब्लुआइसि र्ा पोषर िेवाहरू       

(800) TEL-LINK (800-835-5465)         WIC.MO.GOV   
्यो िंस्ा िमान अविर प्रदा्यक हो।

इओ/एए रोििारदाराः िेवाहरू िैरसवभेदकारी आ्धारमा प्रदान िररनछन्।
श्रवर र वारी-िलुसर नािररकहरू्े 711 डा्य् िन्त िके्छन्।
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