 eWICته ښه راغلئ
 eWICڅه ته وایي؟

د  eWICپېر

ستاس او ستاسو د کورنۍ لپاره د  WICهغه موجوده امتیازات چې د  eWICپه
نوي کارت کې ځای په ځای شوي دي.

	.1د  WICد سیمه ئیزې څانګې لخوا چمتو شوی د پېر نوملړ و ارزوئ
یا د خپلو امتیازاتو د بیالنس لپاره له پلورنځي څخه پوښتنه وکړئ.

د استفادې لپاره آسانه

	.2د پېر نوملړ به د کورنۍ لپاره د
 eWICپه کارت کې د کورنیو
لپاره موجود امتیازات ټول
مشخص کړي.

•	د خوړو د برخې امتیازات ستاسو د  WICد مالقات پرمهال د  eWICکارت
ته اضافه شول.
•	د دغه کارت له مخې تاسو کوالی شئ یوازې د اړتیا په صورت کې پېر
وکړئ.
	په  eWICکارت کې امتیازات د میاشتې ترپایه پورې تر هغې پاتې کېږي
•
چې وخت یې تېر شي.

	.3یوازې په هغو  WICلخوا
تصویب شویو پلورنځیو کې پېر
وکړئ چې د لېبل یا لوحې په
واسطه مشخصې شویې وي.
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	.4د اجناسو تر سکن کولو مخکې
خزانه داری یا منشي ووایئ چې له  eWICاستفاده کوئ.
 .5خزانه دار یا منشي ته د خپل کوپون نه د استفادې په اړه خبر ورکړئ.
	.6خزانه دار به له تاسو څخه ستاسو د  eWICکارت د داخلولو ،د پینځه
رقمي عدد د داخلولو او بالخره د انټر بټنې د کېکاږلو غوښتنه وکړي.
	*ستاسو د  eWICکارت به ( )7ورځې وروسته بند شي .د کارت د
بېرته فعالولو لپاره ،د خپلې سیمې  WICڅانګې ته مراجعه وکړئ.
 .7د -WICلخوا تصوی شوي غذایي اقالم به له  eWICکارت څخه
ایسته شي.

د خوندیتوب موارد

•	خپل  PINپه سمه توګه وساتئ چې یوازې تاسو ته معلوم وي ،یوازې د
هغو خلکو سره یې شریکوئ چې ستاسو د باور وړ وي.
• خپل پېن نمر ( )PINپه  eWICکارت باندې مه لیکئ.
•	که چېرې تاسو نه خپل د  PINنمبر هېرېږي یا غواړئ چې تبدیل یې کړئ ،نو
زموږ د  WICسیمه ئیزې استازولۍ ته مراجعه وکړئ.

درغلۍ

د ځانګړیو درغلیو په اړه د راپور ثبتولو لپاره (800) 424- 9121 ،ته زنګ
ووهئ یا  www.usda.gov/oig/hotline.htmوګورئ

د  WICد امتیازاتو
پېر ،پلور ،راکړه
ورکړه ،یا بل ته سپارل
غیر قانوني عمل ګڼل
کېږي.

	.8رسید چک کړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې اجناس په سمه توګه
کسر شوي او د خپل پېر د تائید لپاره د انټر بټنه کېکاږئ.
	.9که چېر تا غیر WIC-اجناس پېرئ ،نو هلته موجود خزانه دار به له
تاسو پوښتنه وکړي چې آیا په کوم ډول تادیه کوئ.
	.10کله چې د  WICمعامله پای ته رسي ،تاسو به په بیړه سره خپل
کارت وباسئ او ماشین به د بیپ غږ یا زنګ ووهي.
	.11خزانه دار به تاسو ته د روانې میاشتې لپاره ستاسو د باقي بیالنس
سربېره یو رسید یا سند درکړي.
	.12ډاډ ترالسه کړئ چې خپل د  eWICکارت ځان سره ولرئ او له
پلورنځي څخه د وتو پرمهال ځان سره رسید ولرئ.
 .13نه استفاده شوي امتیازات به راتلونکې میاشتې ته محول نه شي.

د کارت ورکېدل ،غال کېدل یا زیانمنېدل
په بیړه سره د  WICسیمه ئیزې څانګې سره په اړیکه کې شئ یا
 (800) 554-2544شمېرې ته زنګ ووهئ چې په اونۍ کې  7ورځې
د  24ساعتونو لپاره فعاله ده.

د مېسوري ایالت د روغتیا وزارت او لوړې کچې خدمات
 WICاو غذایي خدمات
(800) TEL-LINK (800-835-5465) WIC.MO.GOV
دغه انستېتیوت د مساوي فرصتونو چمتو کوونکی دی.

یو د  EO/AAکار ګومارونکی (An EO/AA Employer) :خدمات له تبعیض پرته عرضه کېږي.
هغه کسان چې په سمه توګه نه اوري او په تکلم کې ستونزه لري ،کوالی شي  711شمېره ډایل کړي.
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