وفقاً للقانون الفيدرايل للحقوق املدنية ولوائح الحقوق املدنية الخاصة بوزارة الزراعة
األمريكية ( )USDAوسياساتها فإن وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها
ومؤسساتها املشاركة يف برامج  USDAأو التي تديرها يًحظر عليها التمييز استنادا ً إىل األصل
العرقي أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الثأر أو االنتقام بشأن
نشاط حقوق مدنية سابق يف أي برنامج أو نشاط يتم إجراؤه أو متويله من قبل .USDA
األشخاص الذين لديهم إعاقات تتطلب وسائل بديلة للتواصل للحصول عىل معلومات عن
الربنامج (مثل طريقة بريل أو خط كبري أو رشيط صويت أو لغة اإلشارة األمريكية...الخ)
يجب عليهم االتصال بالوكالة (املحلية أو يف الوالية) التي تقدموا فيها بطلب الحصول عىل
اإلعانات .األفراد الذين لديهم إعاقات يف السمع أو إعاقات يف الكالم ميكنهم االتصال بـ
 USDAمن خالل خدمة إعادة اإلرسال الفيدرالية عىل  .)800( 8339-877باإلضافة إىل ذلك
ميكن توفري معلومات عن الربنامج بلغات أخرى غري اللغة اإلنجليزية.
لتقديم شكوى للتظلم من وجود متييز يف الربنامج يجب تعبئة استامرة  USDAللتظلم من
وجود متييز يف الربنامج ( )AD-3027وميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت عىل :كيف تتقدم
بشكوى ،ويف أي مكتب من مكاتب  ،USDAأو تكتب خطابًا وترسله إىل  ،USDAعىل أن
يتضمن الخطاب كل املعلومات املطلوبة يف االستامرة .لطلب نسخة من استامرة التظلم
اتصل بهاتف رقم  .)866( 9992-632ويتم إرسال استامرة التظلم إىل  USDAعن طريق:

الربيدU.S. Department of Agriculture :
()1
	Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
Independence Avenue, SW 1400
Washington, D.C 20250-9410؛
()2

الفاكس (202) 690-7442؛ أو

()3

الربيد اإللكرتوين.program.intake@usda.gov :

االتصال بـ  WICيف ميزوري
800-835-5465
800-TEL-LINK
wicinfo@health.mo.gov
wic.mo.gov
دائرة ميزوري للصحة وخدمات كبار السن

برنامج  WICوخدمات التغذية
صاحب عمل يؤمن بتكافؤ الفرص /العمل اإليجايب :يتم تقديم الخدمات عىل أساس عدم
التمييز .األشخاص املصابون بالصمم أو صعوبة السمع أو لديهم إعاقة يف الكالم ميكنهم
االتصال بـ  711أو .2966-735-800-1
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الغذاء من أجل
مستقبل أرستك

برنامج  WICهو برنامج للنساء واألطفال وال ُرضع يقدم التثقيف بشأن التغذية
والرتويج والدعم للرضاعة الطبيعية ،واملكمالت الغذائية ،واإلحالة للرعاية
الصحية.

الخدمات التي يقدمها برنامج WIC
يقدم برنامج  WICالخدمات واملزايا التالية:
•

استشارات الرضاعة الطبيعية والدعم

•

استشارات التغذية التي تناسب كل طفل

•

طعام مغذي ،تكمييل

•

اإلحالة إىل رعاية الطفل

•

اإلحالة إىل الرعاية الطبية ورعاية األسنان

•

اإلحالة إىل الخدمات الصحية واالجتامعية

•

فحوصات التحصني

من الذي تنطبق عليه الرشوط؟

ليك تنطبق عليك الرشوط يجب عليك اتباع اإلرشادات التالية:
•

النساء الحوامل

•

طفل حتى يبلغ عيد ميالده األول
النساء الاليت يرضعن ً

•

النساء بعد الوالدة حتى  6أشهر من تاريخ الوالدة أو نهاية الحمل

•

األطفال ال ُرضع حتى عيد ميالدهم األول

•

األطفال من عمر سنة واحدة حتى  5سنوات

ويجوز لآلباء واألجداد والجدات واألوصياء واآلباء بالتبني أيضً ا أن يطلبوا إعانات
لألطفال الذين يعيشون معهم يف املنزل.

بالنسبة ملوعد اإلقرار األول ،س ُيطلب منك تقديم املعلومات التالية لتحديد
أحقيتك.
إثبات هوية
•
•

إثبات دخل

•

إثبات إقامة

الوكالة املحلية موجودة ملساعدتك يف أي أسئلة أو مخاوف أو مشكالت أثناء
تواجدك يف .WIC

الدخل اإلجاميل األسبوعي

اعتبارا ً من أبريل 2019

برنامج  WICيساعد عىل توفري املال .ويبلغ متوسط التوفري الشهري يف متجر
املواد الغذائية لكل طفل  60دوال ًرا.
فيام بعض املواد الغذائية التي يقدمها برنامج :WIC
	•حليب
	•حبوب
	•جنب
	•زبدة الفول السوداين
	•بيض
	•عصري
	•فاصوليا مجففة أو معلبة
	•زبادي (لنب)

	•فواكه وخرضاوات طازجة
ومجمدة
	•حبوب كاملة مثل الخبز
واملكرونة والتورتيال واألرز البني
	•حليب لألطفال الرضع*
	•حبوب األطفال الرضع
	•فواكه وخرضاوات لألطفال الرضع

* برنامج  WICيقر الرضاعة الطبيعية ويشجعها باعتبارها املصدر األمثل لتغذية األطفال الرضع .بالنسبة للنساء الاليت ال
يُرضعن أطفالهن رضاعة طبيعة بالكامل فإن برنامج  WICيقدم لهن حليب األطفال املدعم بالحديد .ميكن توفري حليب
األطفال الخاص واألطعمة الطبية إذا قام طبيب بوصفها يف حالة طبية محددة.

(إرشادات الدخل يتم تحديثها سنويًا)

عدد أفراد األرسة

ما هو برنامج WIC؟

برنامج  WICيف الوكالة املحلية

برنامج  WICيف املتجر

 445 1دوالر
 602 2دوالر
 759 3دوالر
 917 4دوالر

ميكن اعتبار املرأة الحامل أرسة مكونة من فردين.
يجب عىل جميع املشاركني اإلقرار شخصيًا بأنهم مؤهلون لربنامج .WIC

كيف ميكن لربنامج WICمساعدة أرسيت؟

برنامج  WICيقدم لك الغذاء من أجل مستقبل أرستك ،وذلك من خالل توفري
طعام مغذي ملساعدتك عىل التوفري يف املواد الغذائية ،وتخفيض تكاليف الرعاية
الصحية ،وتحسني صحة أرستك خالل فرتات النمو والتطور الحرجة.

فوائد لألمهات املرضعات

الرضاعة الطبيعية تجعل األمهات واألطفال يف صحة أفضل .باإلضافة إىل الفوائد
الصحية ،تحصل األمهات املرضعات:
	•األمهات املسجالت يف برنامج  WICوالاليت يخرتن إرضاع أطفالهن
رضاعة طبيعية يتم تزويدهن مبعلومات ودعم من خالل املوارد
االستشارية والتعليمية.
	•ميكن لألمهات املرضعات الحصول عىل مضخات الثدي ومستلزمات
الرضاعة الطبيعية للمساعدة يف دعم بدء الرضاعة الطبيعية
واستمرارها.
	•األمهات الاليت يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كاملة يحصلن عىل
محسنة وميكنهم البقاء يف الربنامج حتى عام واحد.
حزمة غذائية ّ

