
؟ eWIC کیا �ہ
 WIC آپ کو اور آپ ےک گھرا�ن کو دستیاب ، موجودہ اور آ�ن واےل مہینوں ےک ل�ی

۔   یک وہ سہولیات جو eWIC پر پا�ئ جا�ت ہ�ی

استعمال م�ی آسان 
آپ یک WIC یک مقررہ مالقاتوں ےک دوران eWIC کارڈ پر کھا�ن یک   •

۔ سہولیات شامل کر دی جا�ت ہ�ی
ن خرید�ن یک اجازت دیتا �ہ جس یک آپ کو  کارڈ آپ کو رصف وہ چ�ی  •

ورت ہو۔ رصن
سہولیات eWIC کارڈ پر اس وقت تک رہ�ت ہ�ی جب تک کہ مہی�ن ےک   •

۔ اختتام پر ان یک مدت ختم نہ ہو جا�ئ

حفاظ�ت تجاویز
اک رصف کیس قابِل اعتبار  ۔ اپ�ن PIN کا اش�ت اپ�ن PIN کو رازدارانہ رکھ�ی  •

شخص ےک ساتھ کریں۔ 
۔ eWIC کارڈ پر اپ�ن PIN نہ لکھ�ی  •

، تو اپ�ن مقایم  اگر آپ اپ�ن PIN بھول جائ�ی یا اےس تبدیل کرنا چاہ�ی  •
۔  یف ےل جائ�ی WIC ایجنیس پر ت�ش

دھوکہ دیہ
، 9121-424 )800( پر کال کریں یا  مشتبہ دھوکہ دیہ رپورٹ کر�ن ےک ل�ی

www.usda.gov/oig/hotline.htm مالحظہ کریں   

eWIC خریداری
اپ�ن WIC یک مقایم ایجنیس یک جانب ےس فراہم یک جا�ن وایل خریداری    1۔  

یک فہرست کا جائزہ ل�ی یا اسٹور ےس اپ�ن سہولت ےک بیلنس کا پرنٹ آؤٹ 
۔ مانگ�ی

خریداری یک فہرست گھر ےک    2۔ 
کھا�ن یک ان تمام سہولیات 
 جو 

گ
یک نشاندیہ کرے یک

eWIC کارڈ پر دستیاب 
۔

گ
ہوں یک

 WIC رصف ان تصدیق شدہ   3۔ 
ریٹیلرز ےس خریداری کریں 

جن یک شناخت بذریعہ ڈی 
کیل )decal( یک گ�ئ ہو۔

ن ہو�ن ےس پہےل کیشی�ئ کو بتائ�ی کہ آپ ایک eWIC کارڈ  اشیاء ےک اسک�ی   4۔ 
۔ استعمال کر ر�ہ ہ�ی

 تو 
گ

ن ہ�ی جو آپ استعمال کرنا چاہ�ی ےک اگر آپ ےک پاس کو�ئ ایےس کوپ�ن   5۔ 
کیشی�ئ کو مطلع کریں۔

کیشی�ئ آپ ےس کہے گا کہ اپنا eWIC کارڈ داخل کریں، اپ�ن چار ہندسوں    6۔ 
۔  ن دبائ�ی پر مشتمل PIN درج کریں، اور ک�ی پیڈ پر داخل کریں کا ب�ٹ

*آپ کا eWIC کارڈ سات )7( بار غلط PIN درج ک�ی جا�ن ےک بعد مسدود   
 WIC کر دیا جا�ئ گا۔ اپ�ن کارڈ کو غ�ی مسدود کروا�ن ےک ل�ی اپ�ن مقایم

۔ یف ےل جائ�ی ایجنیس پر ت�ش

۔
گ

WIC ےس منظور شدہ کھا�ن یک اشیاء eWIC کارڈ ےس کاٹ یل جائ�ی یک   7۔ 

اس بات کو یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی رسید یک پڑتال کریں کہ اشیاء یک کٹو�ت    8۔ 
صحیح طور پر ہو�ئ �ہ اور اپ�ن خریداری یک تصدیق کر�ن ےک ل�ی ک�ی 

۔ دبائ�ی
، تو کیشی�ئ آپ ےس  اگر آپ WIC یک اشیاء ےک عالوہ کچھ خرید�ت ہ�ی   9۔ 

۔
گ

 کس طرح ےس کرنا چاہ�ی ےک
گ

پوچھے گا کہ آپ ان اشیاء یک ادائی�
، تو آپ کو اپنا کارڈ نکال�ن یک 

گ
جب WIC ٹرانزیکشن مکمل ہو جا�ئ یک 10۔ 

۔ 
گ

 اور ایک ٹون یا بیپ ب�ج یک
گ

ہدایت دی جا�ئ یک
کیشی�ئ آپ کو ایک رسید دے گا جس م�ی موجودہ ماہ ےک ل�ی آپ کا بقایا  11۔ 

بیلنس درج ہوگا۔
 eWIC اس بات کو یقی�ن بنائ�ی کہ اسٹور ےس جا�ت ہو�ئ آپ ےک پاس اپنا 12۔ 

کارڈ اور رسید موجود ہو۔
۔

گ
غ�ی استعمال شدہ سہولیات اگےل ماہ پر منتقل نہ�ی ہوں یک 13۔  WIC یک سہولیات 

خریدنا، بیچنا، ان یک 
تجارت کرنا، یا بانٹنا 

۔ :غ�ی قانو�ن �ہ گمشدہ، چوری شدہ، یا خراب کارڈز ےک ل�ی
فوری طور پر اپ�ن مقایم WIC ایجنیس ےس رابطہ کریں یا 554-2544 )800( 

پر، ہف�ت ےک سات )7( دن، دن ےک 24 گھن�ٹ کیس بیھ وقت کال کریں۔

Missouri Department of Health and Senior Services
      ) )مزوری ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سینی�ئ سوسن

WIC اور غذائیت یک سوسن       
   T)800( TEL-LINK )800-835-5465(         WIC.MO.GOV    

۔ یہ ادارہ مساوی مواقع کا فراہم کنندہ �ہ
۔ ایک EO/AA آجر: عدم امتیازی بنیادوں پر فراہم یک جا�ن وایل سوسن

۔ سن�ن اور بول�ن ےس معذور افراد 711 ڈائل کر سک�ت ہ�ی
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یہ ادارہ مساوی مواقع فراہم کرتا ہے۔

eWIC م�ی آپ کو خوش آمدید


