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िवक् (WIC) का फोन अपोइन्टमेन्टह�   www.healthvermont.gov/wicbyphone 

हाम्रो COVID 19 प्रितकायर्को िहस्साको �पमा, िवक् (WIC) ले भमोर्न्टमा सामािजक दूरी कायम राख्ने प्रयासह� अनु�प फोनबाटै सबै 
अपोइन्टमेन्टह� सम्पन्न गनेर्छ । प�रवारह�लाई अिहले र आउँदा िदनह�मा पिन िनरन्तर सहयोग प्रदान गनर् िवक् (WIC) प्रितबद्ध छ । 

िनम्न जानकारीले िवक् (WIC) प�रवारह�लाई िवक् (WIC) का फोन अपोइन्टमेन्टह�लाई सफलतापूवर्क सम्पन्न गनर् मद्दत गनेर्छ ।  

के अपे�ा गनेर् 

िवक् (WIC) पोषण कमर्चारीले तपाईलंे आफ्नो स्थानीय िवक् (WIC) कायार्लयमा पेश गनुर्भएको फोन नम्बरमा कल गनेर्छन् । कृपया ध्यान 

िदनुहोस ्िक कलह� िवक् (WIC) िक्लिनकको नम्बरको सट्टा िनजी नम्बरबाट पिन आउन सक्नेछन् । तपाईलंाई िविभन्न व्यि�गत प्र�ह� 
सोिधनेछ, त्यसैले अपोइन्टमेन्ट पूरा गनर् सिकने गोप्य, शान्त ठाउँ खोज्नुहोस् । िवक् (WIC) कमर्चारीले कम्प्युटरमा जानकारी प्रिव� गनेर्छन्, 
त्यसैले तपाईलं ेकुराकानी ग�ररहेको समयमा हल्का िढलाइ भएको अनुभव गनर् सक्नुह�नेछ ।  

इन्टरनेटको पह�ँच 

यिद सम्भव छ भने यो अपोइन्टमेन्ट पूरा गनर् चािहने जानकारीमा पह�ँच प्रा� गनर् सिजलो बनाउनको लािग यो पृ� खोल्नुहोस् । तपाईलंाई 

कागजातका इमेजह� िवद्युतीय ढाँचामा तपाईकंो स्थानीय कायार्लयको सुरि�त ईमेलमा पठाउन अनुरोध पिन गनर् सिकनेछ । िवक् (WIC) 
कमर्चारीले तपाईलंाई फोनबाट अपोइन्टमेन्ट पूरा गनर् तपाईलंे के गनुर्पदर्छ भनेर बताउनेछन् ।  

अन्य आवश्यक जानकारी 

यिद तपाईसंँग िचिकत्सकको पिछल्लो जाँचबाट उचाइ/लम्बाइ, तौलका मापह� वा फलामको मात्राको परी�णको नितजा उपलब्ध छ भने 

तपाईलंे ितनीह�लाई िवक् (WIC) कमर्चारीलाई उपलब्ध गराउन सक्नुह�नेछ । यिद तपाईसंँग भखर्रै िलइएका माप छैनन् भने तीिबना नै 
अपोइन्टमेन्टलाई पूरा ग�रनेछ ।  

िवक् (WIC) सम्बन्धी अिधकार तथा िजम्मेवारीह�  

भमोर्न्ट मिहला, िशशु तथा बालबािलका (िवक्/Women, Infants, and Children, WIC) कायर्क्रमको सहभागीको हैिसयतले, म िनम्न 
कुराह�लाई राम्ररी बुझ्दछुः  

1. िवक् (WIC) का प्रमाणीकरण अविधह� सहभागीह�को प्रकारको आधारमा िभन्न ह�न्छ:  
     a. गभर्वती मिहलाह�को हकमा बच्चा जिन्मएपिछ छ ह�ासम्म;  
     b. िशशु/स्तनपान गराउने मिहलाह�को हकमा िशशु जिन्मएको िदनदेिख एक वषर् ह�ँदाको अविधसम्म;   
     c. बाह्र मिहनादेिख मािथ पाँच वषर् उमेर अविधसम्मका बालबािलकाह�; र  
     d. स्तनपान नगराउने मिहलाह�को हकमा बच्चा जिन्मएपिछ छ मिहनासम्म ।  

2. मेरो तथा/वा मेरो बच्चा(ह�) को प्रमाणीकरण अविध समा� ह�ँदा िवक् (WIC) कायर्क्रमका सुिवधाह� पिन समा� ह�न्छन् ।  

3. मैले पोषणसम्बन्धी िश�ा, स्तनपानको लािग सहयोग, िवक् (WIC) खाद्यान्न र अन्य स्वास्थ्य सेवाह�का लािग िसफा�रसह� लगायत पोषण 
तथा स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी प्रा� गनेर्छु ।   

4. मेरो िवक् (WIC) सुिवधाह�लाई जारी राख्नको लािग म प्रमाणीकरण र पोषण िश�ासम्बन्धी सबै अपोइन्टमेन्टह�मा िनयिमत उपिस्थत 

ह�नुपछर् ।   

5. मैले िवक् (WIC) कायर्क्रमलाई प्रदान गरेको जानकारीह�को गोपनीयता कायम राख्ने अिधकार मसँग छ ।  
िवक् (WIC) कायर्क्रमका सहभागीको जानकारीह� िनम्न कायर्क्रमह�सँग साझा गनर् सिकन्छ भन्ने कुरालाई म बुझ्दछुः घर-दैलो कायर्क्रमह� 
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(Home Visiting Programs), फोस्टर अिभभावक सेवाह� (Foster Parent Services), खोप कायर्क्रम र गभार्वस्था जोिखम मूल्याङ्कन 
िनगरानी प्रणाली (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, PRAMS) कायर्क्रम आिद । िवक् (WIC) कायर्क्रमको 
प्रमाणीकरणमा मैले िदएको मेरो िवद्युतीय हस्ता�रले मेरा यी जानकारीह� साझा गनर्को लािग जानकारी जारी गनेर् अनुमित प्रदान गदर्छ । अन्य 
कुनै पिन संस्थासँग जानकारी साझा गनर्को लािग िवक् (WIC) लाई छुट्ट ैजानकारी जारी गनेर् अनुमित आवश्यक पछर् ।  

6. भमोर्न्ट स्वास्थ्य आयु�ले गैर-िवक् (WIC) प्रयोजनह�का लािग िवक (WIC) मा मेरो सहभािगताबारे जानकारीको प्रयोग र खुलासा गनर् 
अिधकार िदन सक्छन् । यस्तो जानकारीलाई कायर्क्रम प्रशासन, अन्य कायर्क्रमह�सँग सुिवधाह� समन्वय गनर् र िवक् (WIC) का सेवा तथा 
गितिविधह�को सुधारको लािग मात्र राज्य तथा स्थानीय िवक (WIC) कायार्लय र उपरो� कायर्क्रमह�द्वारा मात्र प्रयोग गनर् सिकनेछ ।   

7. जातीय/न�सम्बन्धी जानकारी तथ्याङ्क�य �रपोिटर्ङ आवश्यकताह�का लािग मात्र सङ्कलन ग�रन्छ र यसले िवक् (WIC) कायर्क्रममा मेरो 
सहभािगतालाई कुनै असर पादैर्न । जाित, रङ, रािष्ट्रय मूल, उमेर, अपाङ्गता वा िलङ्ग जेजस्तो भएता पिन िवक् (WIC) कायर्क्रममा सहभािगता 

र योग्यताका मापदण्डह� सबैका लािग समान ह�न्छन् ।   

8. िवक् (WIC) कमर्चारीह�ले मैले उपलब्ध गराएको जानकारीलाई प्रमािणत गनर् सक्छन् । यिद मैले झूठो जानकारी उपलब्ध गराएमा मैले िवक् 
(WIC) को सुिवधाह� प्रा� नगनर् सक्छु; मैले पिहले नै ख�रद गरेको िवक (WIC) खाद्यान्नह�को पैसा िफतार् गनुर्पनेर् ह�नसक्छ; र राज्य तथा 
सङ्घीय कानुन अन्तगर्त मलाई कारवाही ह�नसक्छ ।  

9. यिद म भमोर्न्ट राज्यबािहर बसाई सरेर गएको खण्डमा नयाँ राज्यमा िवक् (WIC) का सुिवधाह� प्रा� गनर्को लािग मैले प्रमाणीकरणको प्रमाण 
(Verification of Certification, VOC) को लािग अनुरोध गनर् सक्छु ।  

िवक् (WIC) कायर्क्रमका सहभागीका अिधकारह�:   

• यिद िवक् (WIC) को सुिवधा पाउनको लािग मेरो योग्यतालाई असर पानेर् कुनै पिन िनणर्यसँग म असहमत छु भने सो सूचना पाएको 
िमितदेिख साठी (60) िदनिभत्र मसँग अिपल (पुनरावेदन) दायर गरेर के कित कारणले मलाई सुिवधा पाउनबाट विञ्चत ग�रएको हो 
सो बुझ्न म आफैं  वा नातेदार/िमत्र/ कानुनी सल्लाहकार वा अन्य प्रव�ा(ह�) जस्ता मेरो प्रितिनिध(ह�) द्वारा िनष्प� सुनुवाइको लािग 
अनुरोध गनर्सक्छु ।  

• िनष्प� सुनुवाइ अनुरोध गनर्को लािग जानकारी कुनै पिन स्थानीय िवक (WIC) कायार्लय वा राज्यको िनम्न िवक् (WIC) 
कायार्लयबाट प्रा� गनर् सिकन्छः Vermont Department of Health, WIC Program, 108 Cherry Street, PO Box 70, 
Burlington, VT 05402-0070 । तपाईलंे फोन नम्बर 1-800-649-4357 मा सम्पकर्  गरी सुनुवाइको लािग अनुरोध पिन गनर् 
सक्नुह�न्छ ।  

• िनष्प� सुनुवाइ अिपलको नितजा नआउन्जेल पाइरहेका सुिवधाह�लाई जारी राख्नको लािग िनवेदन िदन सिकन्छ । यो िनवेदनलाई 
मेरो अयोग्यताबारे सूचना पाएको िमितदेिख पन्ध्र (15) िदनिभत्र दायर ग�रएको ह�नुपछर् । यद्यिप, सहभागीको प्रमाणीकरण अविधभन्दा 
बढी समय कुनै पिन सुिवधाह�लाई जारी गनर् सिकदैन ।   

• िवक् (WIC) समान अवसर उपलब्ध गराउने कायर्क्रम हो । यिद मलाई जाित, रङ, रािष्ट्रय मूल, िलङ्ग, उमेर वा अपाङ्गताका 
आधारमा मलाई भेदभाव ग�रएको लाग्छ भने मैले िसधै The Secretary of Agriculture, Washington, DC 20250 लाई 

सम्पकर्  गनर् सक्छु वा िवक (WIC) कायार्लयको कमर्चारीलाई सहायताको लािग अनुरोध गनर् सक्छु ।  

िवक् (WIC) कायर्क्रमका सहभागीका िजम्मेवारीह�:   

1. िवक् (WIC) बाट पाउने सुिवधाह� गुमाउनबाट बच्नको लािग म िवक् (WIC) का सबै अपोइन्टमेन्टह�मा उपिस्थत ह�नुपछर् ।   
2. यिद म िवक् (WIC) को अपोइन्टमेन्टमा उपिस्थत ह�न सिक्दन भने यसको अिग्रम जानकारी गराउनुको साथै अकोर् पटकको भेटघाटको लािग 
पुन: समय िमलाउनुपछर् । यिद मैले पुनःप्रमाणीकरण वा पोषण िश�ा क�ाह� छुटाएमा WIC सुिवधाह�लाई घटाउन सिकन्छ ।  
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3. मेरो ठेगाना प�रवतर्न भएमा वा म अकोर् शहर वा राज्यमा बसाई सरेर गएको अवस्थामा मैले िवक् (WIC) को कमर्चारीलाई जानकारी 
गराउनेछु तािक मेरो िवक (WIC) लाई अकोर् िडिस्ट्रक्ट वा राज्यमा स्थानान्तरण गनर् सिकयोस् ।  
4. िवक् (WIC) का खाद्यान्नह� सहभागी प�रवारको सदस्यको लािग मात्र हो । मैले यो अ�लाई बेच्ने छैन र मेरो िवक् (WIC) को सुिवधा अ� 
कसैलाई िदने छैन र यिद मैले मेरो खाद्यान्न सुिवधाह�लाई प�रवतर्न गनर् आवश्यक छ भने मैले िवक (WIC) लाई सम्पकर्  गनेर्छु ।  

5. सबै फमुर्ला/िचिकत्सक�य खानेकुराको आदानप्रदान अिनवायर् �पमा िवक् (WIC) कायार्लयमा ग�रनुपछर् । कुनै पिन प्रयोग नग�रएको िशशु 
फमुर्लालाई अिनवायर् �पमा सधैं िवक् (WIC) कायार्लयलाई िफतार् ग�रनुपछर् ।  
6. म मेरो िवक (WIC) काडर्लाई सुरि�त स्थानमा राख्नेछु । मैले मेरो व्यि�गत पिहचान नम्बरलाई िवक् (WIC) को सामग्री ख�रद गनेर् घरको 
अित�र� मुख्य व्यि� वा प्रितिनिध बाहेक अ� कसैलाई िदने छैन ।  
7. यिद मेरो भमोर्न्ट िवक् (WIC) काडर् हराए वा चोरी भएमा मैले तु�न्तै िवक् (WIC) कायार्लयमा �रपोटर् गनेर्छु । यस्तो अवस्थामा हराएको 

मिहनाको सुिवधा सट्टा-भनार् वा प्रितस्थापन ह�ने छैन भन्ने कुरालाई म बुझ्दछु ।   
8. िवक् (WIC) का सुिवधाह�लाई िवक् (WIC) का अिधकृत पसलह�मा मात्र ख�रद गनर् सिकन्छ । जुन मिहनाको लािग िदइएको हो 
त्यसलाई त्यही मिहनामा प्रयोग ग�रनुपछर्, अन्यथा त्यो अकोर् मिहनामा सानर् वा प्रयोग गनर् सिकने छैन भन्ने कुरालाई म बुझ्दछु ।  
9. पसल वा स्टोरह�मा काडर् कसरी प्रयोग गनेर् भनेर घरको अित�र� मुख्य व्यि� वा प्रितिनिधलाई िसकाउने िजम्मेवारी मेरो ह�न्छ ।   

10. मेरा वैकिल्पक ख�रदारह�ले समान िजम्मेवारीह�लाई पालना गछर्न् भनेर सुिनि�त गनेर् िजम्मेवारी मेरो ह�न्छ । 

िनम्न अवस्थामा अयोग्यता, िनलम्बन, अिभयोग र नगद असुली ह�नसक्छः  
A.    िवक (WIC) सुिवधाह�को दु�पयोग गरेमा, जस्तै िक भमोर्न्ट (WIC) काडर् वा (WIC) काडर् सुिवधाह�बाट ख�रद ग�रएका खाद्यान्न 
सामग्रीह�लाई नगद, उधारो वा गैर-खाद्यान्न सामग्रीह�का लािग मौिखक �पमा, छापामा, अनलाइनमा वा अन्य कुनै पिन ता�रकमा साटासाट 
गनेर्/िबक्र� गनेर् वा िबक्र� गनेर् आशय राख्ने;  

B.    िवक् (WIC) को स्वीकृत खाद्यान्न सूचीमा नभएका खाद्यान्न ख�रद/प्रा� गनेर्; 
C.    िवक् (WIC) का कमर्चारी वा िकराना पसलका कमर्चारीह�लाई शारी�रक दुव्यर्वहार, शारी�रक दुव्यर्वहारको धम्क� वा मौिखक दुव्यर्वहार 
गनेर् ।  

मैले उपलब्ध गराएका मेरो प�रवारको आय, प�रवारका सदस्यह�को संख्या, ठेगाना, पिहचानसम्बन्धी कागजात र स्वास्थ्य तथा पोषणको 

िस्थितसम्बन्धी जानकारी लगायतका िव�ीय तथा योग्यतासम्बन्धी जानकारी मलाई थाहा भएसम्म सत्य छन् । कुनै पिन कुरा प�रवतर्न भएमा मैले 
तु�न्तै िवक् (WIC) कमर्चारीलाई सूिचत गनेर्छु । VT WIC Ceres प्रणालीमा मेरो िवद्युतीय हस्ता�र उपलब्ध गराएर म िनम्न कुराह�लाई पुि� 
गदर्छु: 
1.    उपरो� कथनह�लाई मैले बुझेको तथा स्वीकार गरेको छु; 
2.    भमोर्न्ट िवक् (WIC) कायर्क्रमको सहभागीह�को अिधकार तथा िजम्मेवारीह� र गोपनीयता अभ्यासह�को सूचनाको बारेमा मलाई 

सल्लाह िदइएको छ, मैले ितनीह�लाई बुझेको छु, मलाई ितनीह�लाई पढरे सुनाइएको छ र ितनीह�को प्रित उपलब्ध गराइएको छ । 

सङ्घीय नाग�रक अिधकार कानून र अमे�रक� कृिष िवभाग (U.S. Department of Agriculture, USDA), नाग�रक अिधकार िनयम तथा 
नीितह� अनुसार, यूएसडीए (USDA), यसका एजेन्सी, कायार्लय तथा कमर्चारीह� र यसमा सहभागी वा यूएसडीए (USDA) का कायर्क्रमह� 
लागू गनेर् संस्थाह�लाई यूएसडीए (USDA) द्वारा सञ्चािलत वा आिथर्क सहयोग ग�रएको कुनै पिन कायर्क्रम वा िक्रयाकलापमा जाित, रङ, 
रािष्ट्रय मूल, िलङ्ग, अपाङ्गता, उमेरका आधारमा भेदभाव गनर् वा कुनै पूवर् नाग�रक अिधकार िक्रयाकलापको बदला वा प्रितशोध िलन िनषेध 

ग�रएको छ । कायर्क्रमबारे जानकारीको लािग सञ्चारका वैकिल्पक माध्यमह� (जस्तै िक, बे्रल, ठूलो अ�र, श्रव्य सामग्री, अमे�रक� सांकेितक 
भाषा (American Sign Language) आिद) आवश्यक पनेर् अपाङ्गता भएका व्यि�ह�ल ेउनीह�ले सुिवधाह�का लािग िनवेदन िदएको 
एजेन्सी (राज्य वा स्थानीय) लाई सम्पकर्  गनुर्पछर् ।  बिहरा, श्रवण शि� कमजोर भएका वा बोलीसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यि�ह�ले 
यूएसडीए (USDA) लाई सङ्घीय �रले सेवा (Federal Relay Service) माफर् त (800) 877-8339 मा सम्पकर्  गनर् सक्छन् । यसका अित�र�, 

यो कायर्क्रमबारे जानकारी अंग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषाह�मा पिन उपलब्ध ह�न सक्छन् ।  



Nepali/नेपाली 
 

 
भेदभावको कायर्क्रम उजुरी दायर गनर्को लािग यूएसडीए कायर्क्रम भेदभाव उजुरी फारम (USDA Program Discrimination Complaint 
Form) (AD-3027) भनुर्होस् जो अनलाईनमा: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html (बा� िलंक) मा र कुनै पिन 
यूएसडीए (USDA) कायार्लयमा उपलब्ध छ, वा यूएसडीए (USDA) लाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नुहोस् र फारममा अनुरोध ग�रएका सबै 
जानकारीलाई पत्रमा उल्लेख गनुर्होस् । उजुरी फारमको प्रित प्रा� गनर्को लािग (866) 632-9992 मा फोन गनुर्होस् । आफ्नो पूरा भ�रएको फारम 

वा पत्र यूएसडीए (USDA) लाई िनम्न माध्यमबाट बुझाउनुहोस्:  

(1) ह�लाक:               U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 

(2) फ्याक्स:                           (202) 690-7442; वा 

(3) ईमेल:                           program.intake@usda.gov 

यो संस्था समान अवसर प्रदायक हो ।  

अपोइन्टमेन्टसम्बन्धी स्रोतह�  

स्तनपानसँग सम्बिन्धत प्र�ह� तथा जानकारीको लािग, WIC स्तनपान पृ�मा जानुहोस् । 

WIC खाद्यान्नबारे जानकारीको लािग, WIC सँग िकनमेल पृ�मा जानुहोस्, भमोर्न्ट WIC खाद्यान्न गाइड र WIC कायर्क्रम तथा िकनमेल 
गाइड हेनुर्होस् । 

अनलाइन पोषण िश�ासम्बन्धी गितिविधह� पूरा गनर्को लािग, WICHealth.org मा जानुहोस् । 

 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
https://www.healthvermont.gov/breastfeeding
https://www.healthvermont.gov/family/wic/shopping-wic
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/cyf_WIC_VT-WIC-Foods-2019-2021.pdf
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/cyf_WIC_program_guide.pdf
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/cyf_WIC_program_guide.pdf
https://www.wichealth.org/

