Ласкаво просимо до eWIC
Що таке eWIC?

Пільги WIC для Вас та Ваших домочадців за поточний та
майбутні місяці, які розміщуються на картці eWIC.

Просто у використанні
•
•
•

Продовольчі пільги додаються до картки eWIC під час
Ваших візитів до програми WIC.
Ця картка дозволяє купувати лише те, що Вам потрібно.
Пільги залишаються на картці eWIC до закінчення
терміну їх дії в кінці місяця.

Покупки з eWIC

1 Перегляньте список покупок, наданий вашим місцевим
агентством WIC, або попросіть у магазині роздрукувати
ваш баланс пільг.
2 У списку покупок будуть визначені всі пільги на продукти
харчування сім’ї на картці eWIC.
3 Купуйте лише у
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позначені етикеткою.
4 Повідомте касира, що
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сканувати.
5 Якщо у вас є купони,
якими Ви хочете скористатися, скажить про це касирові.
6 Касир попрохає Вас вставити картку eWIC, ввести
чотиризначний PIN-код і натиснути кнопку введення на
клавіатурі.
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* Вашу картку eWIC буде заблоковано після 7 (семи)
спроб ввести недійсний PIN-код. Відвідайте місцеве
агентство WIC, щоб розблокувати картку.
7 Продукти, затверджені WIC, будуть вирахувані з картки
eWIC.

Поради щодо безпеки
•
•
•

Тримайте свій PIN-код в тайні. Поділіться своїм PINкодом лише з тим, кому довіряєте.
Не записуйте свій PIN-код на картці eWIC.
Якщо ви забули свій PIN-код або хочете змінити його,
відвідайте місцеве агентство WIC.

Шахрайство

Щоб повідомити про підозрюване шахрайство, телефонуйте
(800) 424-9121 або відвідайте www.usda.gov/oig/hotline.htm

Купувати,
продавати,
обмінювати
або дарувати
пільги WIC
незаконно.

8 Перевірте квитанцію, щоб переконатися, що товари
правильно вирахували, і натисніть клавішу, щоб
підтвердити покупку.
9 Якщо ви купуєте товари не за програмою WIC, касир
запитає, як Ви хочете за них заплатити.
10 Після завершення транзакції WIC вам буде
запропоновано вийняти картку з машинки та пролунає
звуковий сигнал.
11 Касир дасть Вам квитанцію з залишком (балансом) на
поточний місяць.
12 Виходячи з магазину, переконайтеся, що не забули свою
картку eWIC та квитанцію.
13 Невикористані пільги не переносяться на наступний
місяць.

Для втрачених, вкрадених або пошкоджених карт:
Негайно зверніться до місцевого агентства WIC або
зателефонуйте (800) 554-2544, круглодобово, 7 (сім) днів
на тиждень.

Департамент охорони здоров'я й обслуговування осіб старшого віку штату Міссурі
Програма WIC та харчові послуги
(800) TEL-LINK (800-835-5465)
WIC.MO.GOV
Ця організація надає послуги на умовах рівних можливостей.
Роботодавець EO/AA: Послуги надаються на бездискримінаційній основі.
Телефон для осіб з порушеннями слуху та мовлення 711.
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