
eWIC là gì?
Các quyền lợi WIC có sẵn cho bạn và gia đình của 
bạn, trong các tháng hiện tại và tương lai, được đặt 
trên thẻ eWIC. 

Dễ sử dụng 
•  Quyền lợi thực phẩm được thêm vào thẻ eWIC trong các 

cuộc hẹn WIC của bạn.
•  Thẻ cho phép bạn chỉ được mua những gì bạn cần.
•  Quyền lợi vẫn còn trên thẻ eWIC cho đến khi hết hạn vào 

cuối tháng.

Những lời khuyên về an toàn
•  Giữ kín cho mã PIN của bạn. Chỉ chia sẻ mã PIN của bạn 

với người mà bạn tin cậy. 
•  Không viết mã PIN của bạn trên thẻ eWIC.
•  Nếu bạn quên mã PIN hoặc muốn thay đổi mã này, hãy 

đến cơ quan địa phương WIC của bạn.

Gian lận
Để báo cáo vụ nghi ngờ là gian lận, hãy gọi (800) 424-9121 
hoặc truy cập www.usda.gov/oig/hotline.htm   

Mua sắm bằng eWIC
  1.  Xem lại danh sách mua sắm được cung cấp từ cơ quan 

WIC địa phương của bạn hoặc yêu cầu cửa hàng in ra số 
dư về quyền lợi của bạn.

  2. Danh sách mua sắm sẽ xác định tất cả các quyền lợi 
thực phẩm gia đình có trên thẻ eWIC.

  3. Chỉ mua sắm tại các nhà 
bán lẻ WIC đã được phê 
duyệt được xác định bằng 
nhãn dán trên cửa hàng 
(decal).

  4. Nói với nhân viên thu 
ngân là bạn đang sử dụng 
thẻ eWIC trước khi các 
mặt hàng được dò quét.

  5. Thông báo cho nhân viên thu ngân nếu bạn có bất kỳ 
phiếu giảm giá nào mà bạn muốn sử dụng.

  6. Nhân viên thu ngân sẽ yêu cầu bạn nhét thẻ eWIC, nhập 
mã PIN gồm bốn chữ số và nhấn nút enter trên bàn 
phím. 

 * Thẻ eWIC của bạn sẽ bị khóa sau bảy (7) lần thử mã 
PIN không hợp lệ.  Đến cơ quan WIC địa phương của 
bạn để mở khóa thẻ của bạn.

  7. Các mặt hàng thực phẩm được WIC phê duyệt sẽ được 
khấu trừ từ thẻ eWIC.

  8. Kiểm tra biên lai để đảm bảo các mặt hàng được khấu 
trừ chính xác và nhấn phím để xác nhận mua hàng của 
bạn.

  9. Nếu bạn mua các mặt hàng không phải WIC, nhân viên 
thu ngân sẽ hỏi bạn là muốn trả tiền cho các mặt hàng đó 
như thế nào.

10. Khi giao dịch WIC hoàn tất, bạn sẽ được nhắc lấy thẻ 
của mình ra và âm hiệu hoặc tiếng bíp sẽ phát ra. 

11. Nhân viên thu ngân sẽ đưa cho bạn một biên lai với số 
dư còn lại của bạn cho tháng hiện tại.

12. Hãy chắc chắn rằng bạn có thẻ eWIC và biên lai khi bạn 
rời khỏi cửa hàng.

13. Quyền lợi không sử dụng sẽ không được chuyển sang 
tháng tiếp theo.

Việc mua,  
bán, trao đổi 

hoặc cho đi các 
quyền lợi của 
WIC là bất hợp 

pháp.

Đối Với Thẻ Bị Mất, Bị Đánh Cắp hoặc Bị Hư Hỏng:
Liên hệ ngay với cơ quan WIC địa phương của bạn 
hoặc gọi (800) 554-2544, 24 giờ một ngày, bảy (7) ngày 
một tuần.
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