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स्वास्थ्य से्वा रेफरल  
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स्तनपवानसम्बन्धी सहवाथ्य्तवा

पोषणसम्बन्धी शिक्वास्स्थ खवाद्वान्न 

गराभावस्ाकटो सुरुबा् बच्ाकटो 5औ� जनिदिनसमि जारी रहने गरी  
WIC का पटोषणसमबन्ी पूणभा स्टोि िथा सुतवधाहरू उपलब्ध हुन्छन् । 

िपाईंले आफनटो पररवारका लातग WIC रटोजनु हुुँिा िपाईंले आफनटो 
बच्ालाई जीवनिा उतककृ ष्ट सम्ातवि सुरुवाि दिनका लातग आफूलाई 
चातहने सहायिा प्ापि गनुभाहुने्छ । 5 वषभासमि WIC कटो सहायिा प्ापि 
गनने बच्ाहरू सवस्, खुसी र िीक्ण हुन्छन् ।

healthvermont.gov/wic 
िायसबारे थप जानकारी ललनुहटोस् ।

खाद्ान्न ।
शिक्ा ।
सहायता ।
तपाईंले यी प्ापत गर्नुहुन्छ ।
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WIC काय्यक्रमका सहभागीहरूका  
जिमममेिारीहरू:
1. WIC का सुतवधाहरू नगुिटोस् रनेर ि सबै WIC अपटोइन्िेन्हरूिा 

अतनवायभा उपस्स्ि हुनुप्छभा ।

2. यदि ि WIC अपटोइन्िेन्िा उपस्स्ि हुन सतकनुँ रने िैले अपटोइन्िेन्कटो 
सिय फेनभाका लातग अतरिि रूपिा फटोन गनने्ुछ । यदि िैले पुनप्भािाणीकरण वा 
पटोषणसमबन्ी कक्ा ्ुछ्ाए रने WIC का सुतवधाहरू घ्ाइन सक्छन् ।

3. िैले आफनटो ठेगाना पररविभान गरें वा अककै  सहर वा राजयिा बसाइसराइ गरें 
रने िेरटो WIC अककै  तिस्सरिक् वा राजयिा सानभा सतकयटोस् रनेर िैले WIC 
का किभाचारीलाई सूलचि गनने्ुछ ।

4. WIC खाद्ान्न कायभाक्रििा सहरागी पररवारका सिसयका लातग उपलब्ध 
गराइन्छ ।  िैले अरू कसैलाई पतन WIC का सुतवधाहरू बेचने वा दिने्ैछन र 
आफनटो खाद् सुतवधाहरू पररविभान गनुभा परेिा िैले WIC लाई सम्पकभा  गनने्ुछ ।

5. सबै फिुभाला/लचतकतसकीय खाद्ान्नहरू अतनवायभा रूपिा WIC कायाभालयबा् 
आिानप्िान गररनुप्छभा । प्यटोग नगररएका लििुका फिुभाला सध� WIC 
कायाभालयिा अतनवायभा तफिाभा गररनुप्छभा ।

6. िैले आफनटो WIC कािभालाई सुरक्क्ि ठाउुँिा राखने्ुछ र ि िेरटो घरकटो अकको 
िुखय व्यलति वा सहयटोगीका रूपिा WIC खररिहरू गनने व्यलतिबाहेक अनय 
कसैलाई पतन आफनटो व्यलतिगि पतहचान नमबर दिने्ैछन ।

7. यदि िेरटो रिकोन् WIC कािभा हरायटो वा चटोरी रयटो रने ि उति कुराका 
बारेिा िुरुनिै WIC कायाभालयलाई जानकारी गराउने्ुछ । हालकटो ितहनाका 
सुतवधाहरू प्तिस्ातपि नहुने सम्ावना ्छ रन्ने कुरा िैले बुझि्ुछ ।

8. WIC सुतवधाहरू िटोतकएकटो ितहनाक्रत्र WIC का अमधककृ ि पसलहरूबा् 
िात्र खररि गनुभाप्छभा र जुन सहरागीका लातग िी सुतवधाहरू जारी गररएका 
हुन् सटोही सहरागीले उपयटोग गनुभाप्छभा र प्यटोग नगररएका सुतवधाहरू अकको 
ितहनािा सानभा पाइुँिैन रन्ने कुरा िैले बुझि्ुछ ।

9. यटो कािभा स्टोरिा कसरी प्यटोग गनने रन्ने बारेिा आफनटो घरका अनय िुखय 
व्यलति वा सहयटोगीलाई लसकाउने जजमिेवारी िेरटो हटो ।

10. िेरटो सट्ािा खररि गनभा जाने व्यलतिले पतन िैले जसिै जजमिेवारीहरू वहन 
गनने्छन् रन्ने कुरा सुतनक्चिि गनने जजमिेवारी िेरटो हटो ।

ननमन अ्स्थवाहरूमवा अथ्योगथ्य ठहर गररन, सहभवानग्तवा ननलम्बन 
गररन, कवानुन ्बमोजिम कवार्वाहधी गररन र नगद रकम असुलउपर 
गररन सक्छ:

A. WIC का सुतवधाहरू दुरुपयटोग गरेकटो खणििा, जसिै तक रिकोन् WIC कािभा 
वा WIC का सुतवधाहरू प्यटोग गरेर खररि गररएका खाद्ान्नहरू िौखखक 
रूपिा, तप्न्िाफभा ि, अनलाइनिाफभा ि वा अनय तवमध प्यटोग गरेर नगि पैसा 
प्ापि गनभा, के्रति्का लातग वा गैर-खाद् सािरिीहरू प्ापि गनभाका लातग 
सा्ासा् गनने/तबक्री गनने वा तबक्री गनने िनसाय रएिा;

B. WIC द्ारा सवीककृ ि खाद् सािरिीकटो सूचीिा नरएका खाद्ान्न खररि गरेिा/
प्ापि गरेिा;

C. WIC वा तकराना पसलका किभाचारीहरूलाई िारीररक दुव्यभावहार गरेिा, 
िारीररक दुव्यभावहार गनने धमकी दिएिा वा िौखखक रूपिा दुव्यभावहार गरेिा ।
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िििुका खार्ाहरू
िुस

सिरिअल
्िर्ट बटर र गमेडागुडी
दुग््धिर््य उत््ादर्
सग्ला अर््र्हरू

फलफूल र तरकारीहरू
उदाहरण खणड

त्ाईंका लावग िुर् खाद्यान्न सिीकृत गररएको छ 
सोही खाद्यान्न रोजर्ुहोस् ।

WIC द्ारा सवीककृ ि केही खाद्ान्नहरू ्तपवाईंको पवारर्वाररक खवाद् सुन्धवा 
सूचधीमवा नहुन सक्छन् । सही उतपािनहरू चयन गनभािा िद्दि मिलटोस् रनेर 
यटो जसिै सुनिला रङकटो बकसाहरू खटोजनुहटोस् ।

  WIC द्ारा सिीकृत

• यी हररया बकसाहरूिा 
अनुिति दिइएका आकार 
(साइज), प्कार र पयाजेकहरू 
सूचीबद्ध गररएकटो ्छ ।

खाद्यान्नको िगगीकरण

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्हरू
यसि ैखाल ेरङल ेलचनह लगाइएकटो बकसाहरूिा सतपङ का भ्ा खटोजनहुटोस् 
। यी सझुावहरूल ेिपाईंलाई हरके ितहना आफना सब ैWIC 
खाद्ान्नहरू खररि गनभािा िद्दि गनने्छन ्।

खाद्य गाइड प्रयोग गर्ने
यटो खाद् गाइििा रिकोन् WIC द्ारा सवीककृ ि सबै खाद्ान्नहरूकटो सूची दिइएकटो 
्छ । हरेक रङले ्ुछट्ाइएकटो खणििा तनमन जानकारी खटोजनुहटोस्:

कतहलेकाहीँ उतपािनकटो िौल र आकारहरू फरक-फरक एकाइ (युतन्) हरूिा िेखाइएकटो 
हुन्छ वा यटो पुससिका िथा खाद्ान्नकटो पयाकेजजङिा संक्क्पि रूपिा दिइएकटो हुन्छ ।

एकाइको संशषिपत रू्: समतुलय एकाइ:

oz = आउनस ½ ्ाउणड = 8 आउनस

lb  = ्ाउणड 1 ्ाउणड = 16 आउनस
gal = गयालर् 1 किाट्य = 32 आउनस

½ गयालर् = 2 किाट्य (64 आउनस)

1 गयालर् = 2 आ्धा गयालर्

  खर रद र्गर्ु्यहोस्
• यी पहेँलटो बकसाहरूिा 

अनुमन्त नददइएकवा 
उतपवादन, प्रकवार र पदवार्यहरू 
सूचधी्बद्ध गररएको ्छ ।

अर्ुमवत ददइएको आकार र पयाकमे जिङ

 

अर्ुमवत प्रापत ब्ान्डहरू 
• यटो खणििा अनुिति दिइएका आकार, पयाकेजजङ, ब्ान् र सवािहरू 

िेखाइएकटो ्छ ।
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फलफूल र तरकारीहरू
सुवि्धा रकमहरू:
• मनहलवा: प्ति ितहना $11

• ्बवाल्बवाललकवा: हरेक बच्ाका लातग प्ति ितहना $9

• 9-12 मनहनवा ्बधीचकवा शििु: हरेक लििुका लातग प्ति ितहना $4  
(िाजा फलफूल र िरकारीहरू िात्र)

• 9-12 मनहनवा ्बधीचकवा पूण्य रूपमवा स्तनपवान गरररहेकवा शििु: हरेक लििुका 
लातग प्ति ितहना $8 (िाजा फलफूल र िरकारीहरू िात्र)

  WIC द्ारा सिीकृत
• कुनै पतन आकारकटो
• सगलटो, काद्एकटो, झटोलािा  

हाललएकटो वा पयाकेज गररएकटो

• अगयाभातनककटो  
अनुिति दिइएकटो

तािा 

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• लचनी, फया् र िेलहरू थतपएका
• सलाि बार सािरिीहरू
• सुकाएका फलफूल वा िरकारीहरू
• खान हुने फूलहरू

• खाद् सािरिी (तिप, डे्लसङ, 
काष्ठफल आदि) थतपएका सलाि 
तक् वा पा्टी रेिहरू 

• फलफूलका बासके्हरू
• जिीबु्ी वा िरिसलाहरू

कुर्ै ्वर् आकारको

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• कुनै पतन फलफूल वा िरकारी

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा् 
िौसिअनुसार फरक-फरक िाजा फलफूल र िरकारीहरू पाइन्छन् 
। चेकआउ् गनने बेलािा िाजा फलफूल वा िरकारी राम्टोसुँग सकयान 
रएन रने स्टोरले आफनटो िे्ाबेसिा हालन सकटोस् रनेर तयसबारे 
स्टोरलाई बिाउनुहटोस् ।
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कुर्ै ्वर् आकारको

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• कुनै पतन सािा फलफूल वा िरकारी वा सािा मिकसचरहरू

कुर्ै ्वर् आकारको

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• पानी वा जुसका रूपिा पयाक गररएकटो कुनै पतन सािा फलफूल र फलफूलका 

मिकसचरहरू
• कुनै पतन सािा िरकारी वा िरकारीका मिसकचरहरू

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• फया् वा िेल थतपएका
• लचनी, िेकसरिटोज वा ककृ तत्रि  

गुललयटो थतपएका 

• गैर-फलफूल र गैर-िरकारीबा्  
बनेका पिाथभाहरू (पासिा, राइस, 
लचज, आदि)

• सस सतहिका िरकारीहरू

  खर रद र्गर्ु्यहोस्
• लसरपका रूपिा फलफूलका कक्ेलहरू
• लचनी, फया् वा िेलहरू थतपएका
• अचार बनाइएका िरकारीहरू
• तक्रि िरकारीहरू
• सालसा

• सस (तपज्ा, स्ेगे्ी 
वा ्िा्र)

• ्िा्रकटो झटोल वा  
्िा्रकटो पेस्

• गवाकािटोल

  WIC द्ारा सिीकृत
• कुनै पतन आकारकटो
• कुनै पतन पयाकेजकटो प्कार (झटोला, बकसा, आदि)

• अगयाभातनककटो  
अनुिति दिइएकटो

फ्ोिर्

  WIC द्ारा सिीकृत
• कुनै पतन आकारकटो
• कुनै पतन कन्ेनर (कयान, जार, कप, पाउच, आदि)

• अगयाभातनककटो 
अनुिति दिइएकटो

वडबबा बनद
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्ाउरोटी

16 आउनस (1 ्ाउणड) रोटी

Arnold Baker’s  
Choice Best Yet The Bread Shed

• Stone  
Ground 
Wheat  

• 100% Whole 
Wheat

• 100% Whole 
Wheat

• Sunflower Flax 
Whole Wheat

Great Value Hannaford IGA La Panciata
• 100% Whole 

Wheat
• 100% Whole 

Wheat
• 100% Whole 

Wheat
• Whole Wheat  

Honey & Oats

Nature’s Own
• 100% Whole 

Wheat 
Sugar-Free 

• 100% Whole  
Wheat with  
Honey

16 oz (1 lb) ्ाउरोटी मात्र रोजर्ुहोस् ।

धेरै जसटो पाउरटो्ी 16 आउनस (1 पाउणि) रनिा ठुला हुन्छन् । तिनीहरू WIC 
द्ारा सवीककृ ि गररएका ्ैछनन् । धयानपूवभाक िौल जाुँचनुहटोस् ।

  WIC द्ारा सिीकृत
• 16 आउनस  

(1 पाउणि) रटो्ी
• सगलटो गहुुँ

• सगलटो अन्न

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा् 
सगलो अन्नका लाभहरूमा वर्मर् विकल् हरू समािमेि छर््:
• ्ाउरोटी: सगलटो गहुुँ  

र सगलटो अन्न 
• ्ासता: सगलटो गहुुँ  

र सगलटो अन्न 

• टोरटटिला: सगलटो गहुुँ र िकै  
• ब्ाउर् राइस
• ओटममल



7सग्ला अन्नहरू 7

16 आउनस (1 ्ाउणड) रोटी

Pepperidge Farm
• 100% Whole Wheat  

Stone Ground

• 100% Whole Wheat  
Very Thin

• Light Style  
100% Whole Wheat

• Light Style  
Soft Wheat

• Whole Grain  
Seeded Rye

• Swirl 100% Whole Wheat 
Cinnamon with Raisins

्ाउरोटी (क्रमिः)

Pics by Price 
Chopper

Signature Select

• 100% Whole 
Wheat

• 100% Whole 
Wheat

• 100% Whole 
Wheat No Salt

Sara Lee Wonder

• Classic 100% 
Whole Wheat

• 100% Whole 
Wheat
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सगलो गहुँबाट बर्मेको ्ासता

  WIC द्ारा सिीकृत

• 16 आउनस (1 पाउणि) का पयाकेजहरू

• कुनै पतन आकारकटो 

• 100% सगलटो गहुुँ

• 100% सगलटो अन्न

16 आउनस (1 ्ाउणड) का पयाकमे िहरू

Barilla Bella Terra Bionaturae

Delallo Full Circle Food Club

Great Value Hodgson Mill Luigi Vitelli

Mantova Nature’s Promise O Organics

Racconto Ronzoni San Remo

Signature Select



9सग्ला अन्नहरू 9

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा् 
्टोर्टिला खटोजिै हुनुहुन्छ ? पाउरटो्ी राखखएकटो खणि, कुलर खणि वा 
ट्ाकटो सपलाइजिा खटोजनुहटोस् ।

टोरटटिला

  WIC द्ारा सिीकृत

• 16 आउनस (1 पाउणि) का  
पयाकेजहरू

• 100% सगलटो गहुुँ

• िकै

16 आउनस (1 ्ाउणड) का पयाकमे िहरू

Chi-Chi’s Food Club

• White Corn, Taco Style  
• Whole Wheat, Fajita Style

• Corn, Taco Style

• Whole Wheat, Fajita Style

Great Value Hannaford IGA

• सगलटो गहुुँ • Whole Wheat, Fajita

• White Corn 
• Yellow Corn 

• White Corn

• Whole Wheat,  
Taco Style

La Banderita Mission

• White Corn, Yellow Corn 
• Whole Wheat, Fajita

• Whole Wheat, Soft Taco

• Whole Wheat, Soft Taco

• Whole Wheat, Fajita

• Extra Thin Yellow Corn

Ortega Signature Select Tia Rosa

• सगलटो गहुुँ • सगलटो गहुुँ • सगलटो गहुुँ
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ब्ाउर् राइस

14-16 आउनस 28-32 आउनस

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको कुर्ै ्वर् ब्ान्डको

• तनयमिि
• िुरुनिै पकाउन सतकने
• द्रुि रूपिा पकाउन सतकने
• झटोलािा राखेर उिालनु पनने

• तनयमिि
• िुरुनिै पकाउन सतकने
• द्रुि रूपिा पकाउन सतकने
• झटोलािा राखेर उिालनु पनने

  WIC द्ारा सिीकृत
• 14–16 आउनसका पयाकेजहरू

• 28–32 आउनसका पयाकेजहरू

• झटोला, बकस र पलास्स्कका जारहरू

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• सुगर, फया्, िेल, नुन वा 

सवािहरू थतपएका

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्
िपाईं आफनटो पाररवाररक खाद् सुतवधा सूचीकटो ्ाउरोटी-सगलो 
गहुँ-्ासताकटो कुल सङ्खयािा हालनका लातग तवक्रन्न खाले ्ाउरोटी, 
्ासता, टोरटटिला, राइस र ओटममल ्छान्न सकनुहुन्छ । यहाुँ दुईव्ा 
उिाहरणहरू दिइएका ्छन्:

एउटा 16 आउनसको 
पाउरटो्ी

+

एउटा 16 आउनसको 
पयाकेज ्टोर्टिला

 = 32 आउनस
16 oz

16 oz

एउटा 16 आउनसको 
पयाकेज पासिा

+

एउटा 32 आउनसको 
पयाकेज राइस

 = 48 आउनस32 oz
16 oz

ब्वाउन रवाइस
ब्वाउन 
रवाइस

ब्वाउन 
रवाइस

ब्वाउन 
रवाइस
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32 आउनसका पयाकमे िहरू

Bob’s Red Mill
• Gluten-free

• Extra thick

• Quick-cooking 
• Old-fashioned

• Organic

16 आउनसका पयाकमे िहरू

Bob’s  
Red Mill 

McCann’s Imported
Irish Oatmeal

Mom’s Best  
Cereal 

• Instant Rolled 
Oats  

• Organic Old 
Fashioned 
Rolled Oats  

• Quick & 
Easy Steel 
Cut Oats

• Quick 
Cooking 
Rolled Oats

• Quick Oats

ओटममल
  WIC द्ारा सिीकृत

• 16 आउनस र 32 आउनसका 
पयाकेजहरू 

• िुरनिै, ल्छ्टो, रटोल गररएकटो, स्स्ल-
क्, पुरानटो िैलीकटो 

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• ्ुछट्ा्ुछटै् पयाके्

• सिूहिा 

• सुगर, फया्, िेल, नुन वा 
सवािहरू थतपएका

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्

ओटममल ससररअल हो  
वक सगलो अन्न हो ? यो  
दुिै हो !  
WIC िाफभा ि तकनिेल गिाभा 
तनमन कुराहरू याि राखनुहटोस्:
• एक्टक मात्र सभ्य गर््य 

ममलर्मे पयाकमे टमा तुरुनतै खार् 
सवकर्मे ओटममल खररद गर््यका वर्ममत लसररअलका सुतवधाहरू 
प्यटोग गनुभाहटोस् । 

• बकसा, झोला िा ट्ुबमा अनय प्रकारका ओटहरू खररद 
गर््यका वर्ममत सगलटो अन्नका सुतवधाहरू प्यटोग गनुभाहटोस् ।
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दि्यर्, कुर्ै ्वर् आकारको

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको

अन्डा

सोयावबर्बाट बर्ाइएको दू्ध

रमेवफ्िमेरमेटरमा राखखएको

32 आउनस (1 qt)

Silk
• Original

  WIC द्ारा सिीकृत
• रेतरिजेरे्रिा राखखएकटो: 32 आउनस  

(1 कवा भ्ा), 64 आउनस (½ गयालन) 

• लािटो सिय रहने: 32 आउनस (1 कवा भ्ा)

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• अगयाभातनक

64 आउनस (½ gal) 

Silk
• Original

लामो समय रहर्मे

32 आउनस (1 qt)

Pacific

• Ultra Soy Original

Silk
• Original

  WIC द्ारा सिीकृत
• पूरै िजभान
• खैरटो र सेिटो
• िधयि, ठूलटो, थप ठूलटो, जमबटो
• पपटिजिारतहि
• साकाहारी खाना खुवाइएकटो
• पररषककृ ि वा तवलिष्ट (ओिेगा-3)

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• अगयाभातनक
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गाईको दू्ध

तरल ्दार्य

गयालर्, ½ गयालर्, किाट्य

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• िुद्ध: 12-24 ितहनाका बच्ाहरूका लातग
• नयून-फया् (1%) वा गैर-फया् (ससकि)
• लयाक्टोज िुति

  WIC द्ारा सिीकृत
• िरल पिाथभा: गयालन, ½ गयालन र 

कवा भ्ा

• लािटो सिय रहने: कवा भ्ा

• गैर-फया् सुखखा दूधकटो पाउिर:  
25.6 आउनस

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• पररषककृ ि वा तवलिष्ट

• घ्ाइएकटो फया् (2%)

• अगयाभातनक

• सवाियुति

• लससाका बटोत्तलहरू

त्ाईंका लावग िुर् खाद्यान्न सिीकृत गररएको  
छ सोही खाद्यान्न रोजर्ुहोस् ।

• 12-24 मनहनवाकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग िुद्ध दूध 

• मनहलवा र 2-5 ्ष्यकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग नयून-फया् (1%) र गैर-फया् 
(ससकि) दूध

लामो समय रहर्मे गैर-फयाट सुखखा  
दू्धको ्ाउडर

किाट्य 25.6 आउनस  
(2 गयालर् हनछ)

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
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तरल ्दार्य

½ गयालर्, किाट्य किाट्य

Meyenberg Meyenberg

• िुद्ध:  
12-24 ितहनाका बच्ाहरूका लातग

• नयून-फया् (1%)

्धलुो बर्ाइएको

12 आउनस (3 किाट्य हनछ)

Meyenberg Meyenberg
• िुद्ध:  

12-24 ितहनाका बच्ाहरूका लातग
• गैर-फया्

बाख्ाको दू्ध

  WIC द्ारा सिीकृत
• Meyenberg ब्वान्डको मवात्र 

• िुद्ध िरल पिाथभा: ½ गयालन र कवा भ्ा

• नयून-फया् (1%) िरल पिाथभा: कवा भ्ा

• धुलटो बनाइएकटो: 12 आउनस

त्ाईंका लावग िुर् खाद्यान्न सिीकृत गररएको छ 
सोही खाद्यान्न रोजर्ुहोस् ।

• 12-24 मनहनवाकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग िुद्ध दूध 

• मनहलवा र 2-5 ्ष्यकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग नयून-फया् (1%) र गैर-फया् 
(ससकि) दूध
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सचि

अर्ुमवत प्रापत ब्ान्डहरू

Best Yet Cabot Cappiello Cracker 
Barrel

Crystal 
Farms

Dragone Galbani Food  
Club

Great 
Value

Hannaford

Heluva 
Good!

IGA Kraft Lucerne Maggio

Pics by 
Price 

Chopper 

Polly-O Sargento Sorrento

  WIC द्ारा सिीकृत
• 8 आउनस र 16 आउनसका 

पयाकेजहरू
• लसङै् र ्ुक्रा पाररएकटो 
• अिेररकी सलाइसहरू
• तनयमिि
• नयून-फया्

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• आयातिि वा िेली
• ्ुछट्ा्ुछटै् बेररएका सलाइसहरू
• अगयाभातनक 
• सवाियुति
• स्सरिङ
• तवलिष्ट वा तविेष ररजरभा

ससङै् सलाइसहरू

8 आउनस   
र 16 आउनस

8 आउनस र 16 
आउनस

चमेडार कोलबी ्हमेलोँ अममेररकर्

कोलबी जयाक मोर्मेटरी जयाक समेतो अममेररकर्

मोिारमेला मयुनसटर
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Vermont Soy
• Firm

8 आउनस र 14 आउनस र 16 आउनस

Azumaya
• Silken • Firm • Extra Firm

टोफु
  WIC द्ारा सिीकृत

• 8 आउनस, 14 आउनस र 
16 आउनसका पयाकेजहरू 

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

House Foods
• Soft • Medium Firm • Firm • Extra Firm • Cubed 

Super Firm

Franklin Farms Tofu Heiwa Tofu
• Soft • Medium Firm • Firm • Extra Firm

O Organics
• Silken 
• Firm
• Extra Firm 

• Cubed  
Extra Firm

• Sprouted Super 
Firm

Nasoya
• Silken • Firm

• Extra Firm
• Super Firm
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  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्
त्ाईंको ्ाररिाररक खाद्य सुवि्धा सूचीको कुल ्ाउणड 
(lbs) को सङ्खयासमम हालर्का लावग ्टोफु पयाकेजहरू 
मिलाएर सिावेि गनुभाहटोस् । 
उिाहरणका लातग:

4 lbs
(64 oz) िा

चार व्ा 14 oz + एउ्ा 8 ozचारव्ा 16 oz

1 lb
(16 oz)

िा

दुईव्ा 8 ozएउ्ा 16 oz

टोफु (क्रमिः)

8 आउनस र 14 आउनस र 16 आउनस

Nature’s Promise 
• Firm • Extra Firm
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दही

  WIC द्ारा सिीकृत
• 32 आउनस ्बस

• 2 आउनस ट्ुबका 8 पयाक  
र 16 पयाकहरू 

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• पाउच

• ककृ तत्रि गुललयटो

32 आउनस टबस

Best Yet Butterworks Farm Cabot

• कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो

Chobani Dannon Desi Natural Dahi
• कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो

• Oikos Greek:  
कुनै पतन सवािकटो

त्ाईंका लावग िुर् खाद्यान्न सिीकृत गररएको छ 
सोही खाद्यान्न रोजर्ुहोस् ।

• 12-24 मनहनवाकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग िुद्ध दूधबा् बनेकटो िही 

• मनहलवा र 2-5 ्ष्यकवा ्बच्वाहरूकवा लवानग नयून-फया् र गैर-फया् रएकटो 
िही

Food Club Full Circle 
Organic

Great Value Green 
Mountain 
Creamery

• कुनै पतन 
सवािकटो

• Greek Nonfat 
 - सािा 
 - रतनला

• कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन 
सवािकटो

 खर रद 
र्गर्ु्यहोस्
• गैर-फया् रतनला
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2 आउनस ट्ुबका 8 पयाक  
र 16 पयाकहरू 

Stonyfield Organic
• कुनै पतन सवािकटो

दही (क्रमि:)

32 आउनस टबस

Hannaford Lucerne Nature’s Promise
• कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो

 खररद र्गर्ु्यहोस्
• हलका रतनला

O Organics Open Nature Pics by  
Price Chopper

• कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो • कुनै पतन सवािकटो

Stonyfield 
Organic

Two Good Yoplait

• Smooth & 
Creamy:  
कुनै पतन सवािकटो

• Greek:  
0% फया् िात्र

• कुनै पतन सवािकटो • Original:  
कुनै पतन सवािकटो
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16–18 आउनसका िारहरू

कुर्ै ्वर् सटोरको ब्ान्ड Smuckers Teddie

Jif Peter Pan Skippy

 खररद र्गर्ु्यहोस्
• Simply Jif

• Natural Jif

• Reduced Fat Jif

 खररद र्गर्ु्यहोस्
• Natural  

Peter Pan

• Reduced Fat  
Peter Pan

 खररद र्गर्ु्यहोस्
• Skippy Natural

• Reduced Fat  
Skippy

A   व्र्ट बटर
 WIC द्ारा सिीकृत

• 16–18 आउनसका जारहरू
• नरि/ तक्रियुति
• चंकी/ कं्रची
• पलास्स्क वा लससाका 

जारहरू

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• घ्ाइएकटो फया् 
• नयून सटोतियि
• अगयाभातनक
• तविेष खालकटो तपन् ब्र
• तपन् ब्र फैललएकटो
• सवाियुति वा मिसाइएका पिाथभाहरू

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्
त्ाईंको ्ाररिाररक खाद्य सुवि्धा सूचीमा 1 तपन् ब्र/
गेिागुिी/केराउ ्छ रन्नुकटो अथभा िपाईंले तनमन कुरा तकन्न सकनुहुन्छ:

िा

िा

सुकवाइएको गेडवागुडधी, दवाल, 
केरवाउको एक 16 oz पयाकमे िC

नडब्बवा ्बनद गेडवागुडधीको 
चारिटा 15–16 oz कयार्हरूB

नपनट ्बटरको एक  
16–18 oz िारA
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16 आउनसका पयाकमे िहरू

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• कुनै पतन प्कारकटो पाकेकटो गेिागुिी, िाल वा केराउ

C   सुकाइएको गमेडागुडी, दाल र कमे राउ

15–16 आउनसको कयार्

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• कुनै पतन प्कारकटो पाकेकटो गेिागुिी, िाल वा केराउ

  WIC द्ारा सिीकृत
• 1 पाउणिका पयाकेजहरू

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• लचनी, फया् वा िेलहरू थतपएका

• सवाि, जिीबु्ी वा िसालाहरू 
थतपएका

• सुप मिकस

B   वडबबा बनद गमेडागुडी
  WIC द्ारा सिीकृत

• 15–16 आउनस कयान

• तनयमिि

• नयून सटोतियि

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• लचनी, फया् वा िेलहरू थतपएका

• िरकारी, फलफूल वा िासुहरू 
थतपएका

• सवाि, जिीबु्ी वा िसालाहरू 
थतपएका

• पुनः रिाई गररएका गेिागुिी
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आकारहरूका लावग हरमेक ब्ान्ड/उत् ादर् हमेर्ु्यहोस्

Best Yet Cream of Rice Cream of Wheat
 Original 
Flavor 
Oatmeal
 - 11.8 oz

 Gluten Free
 - 14 oz

• 1 Minute
 - 28 oz

• 2½ Minute
 - 12 oz
 - 28 oz 
 Whole Grain  
 - 18 oz

तातो ससररअल
  WIC द्ारा सिीकृत

• तवक्रन्न आकारहरू  सगलटो अन्न  गलु्ेनरतहि

Farina Food Club Great Value
• Original Hot 

Wheat Cereal
 - 18 oz
 - 28 oz

• Creamy Wheat 
Farina
 - 28 oz

 Instant Oatmeal 
Regular
 - 11.8 oz

 Original Flavor 
Oatmeal
 - 11.8 oz

Hannaford IGA Malt O Meal
 Regular Flavor 
Oatmeal
 - 11.8 oz

• Creamy Wheat 
 - 28 oz

 Original Flavor 
Oatmeal
 - 11.8 oz

• Original Hot 
Wheat Cereal
 - 36 oz
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तातो ससररयल (क्रमिः)

आकारहरूका लावग हरमेक ब्ान्ड/उत् ादर् हमेर्ु्यहोस्

Maypo
Pics by Price 
Chopper

Quaker

 Maple Oatmeal
 - 14 oz  
 Vermont Style 
Oatmeal
 - 19 oz 

 Original Flavor 
Oatmeal
 - 11.8 oz

 Original  
Instant Oatmeal 
Packets
 - 11.8 oz
 - 23.7 oz

Signature Select
 Original Flavor Oatmeal
 - 11.8 oz

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्
त्ाईंको ्ाररिाररक खाद्य सुवि्धा सूचीमा हालर्का लावग 
ह् वा कटोल्ड लसररअल पयाकेजहरू मिलाएर सिावेि गनुभाहटोस् । 36 
आउनस खररि गनभाका लातग यहाुँ िीनव्ा िररकाहरू दिइएका ्छन्:

18 oz 9 oz 9 oz

36 oz+ + =

12 oz 12 oz 12 oz

36 oz+ + =

11.8 oz24 oz

35.8 oz+ =
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Kellogg’s

All Bran Corn Flakes Crispix Rice Krispies

 Complete 
Wheat Flakes

• Original

• Cinnamon

• Original • Original

Fiber One Kix Total Wheaties Sesame  
Street 

 Honey  
Clusters

 Honey

• Berry Berry

 Plain

   Berry

 Cinnamon

9 आउनस – 36 आउनस बीचको कुर्ै ् वर् आकारको

General Mills

Cheerios Chex

  Multi-Grain

  Multi-Grain    
Strawberry

  Original

 Blueberry

 Cinnamon

 Corn

 Rice

 Wheat

सचसो ससररअल
  WIC द्ारा सिीकृत

• 9 आउनस - 36 आउनसका 
पयाकेजहरू

 सगलटो अन्न

 गलु्ेनरतहि

Kashi

 Organic Honey Toasted   Organic Warm Cinnamon 
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Quaker

Life Oatmeal Squares

 Original

 Vanilla

 Hint of Brown Sugar

 Hint of Cinnamon

 Honey Nut

9 आउनस – 36 आउनस बीचको कुर्ै ् वर् आकारको

Honey Bunches of Oats
• With Almonds

• Honey Roasted

• Pecan & Maple Brown Sugar 

 Vanilla Bunches

 Honey Crunch 

Post

Great Grains Grape Nuts

 Banana Nut Crunch

 Crunchy Pecan

 Flakes

 Original

Frosted Mini Wheats

 Original 
 Blueberry  
 Cinnamon Roll

 Filled Mixed 
Berry

 Pumpkin Spice 

 Little Bites 
 Little Bites 
Chocolate

 Strawberry

Kellogg’s

Special K

• Original

 Banana

 Protein Original Multi-Grain Touch  
of Cinnamon

 Protein Honey 
Almond Ancient 
Grains
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9 आउनस – 36 आउनस बीचको कुर्ै ् वर् आकारको

सटोरका ब्ान्डहरू

Best Yet

 Bran Flakes

 Frosted Shredded Wheat

 Frosted Shredded Wheat 
Strawberry

 Toasted Oats

• Corn Flakes

• Crispy Rice

• Honey Oats  
& Flakes

सचसो ससररअल (क्रमिः)

Great Value

 Bran Flakes

 Frosted Shredded Wheat

• Corn Flakes

• Corn Squares

• Rice Crispers

• Rice Squares

Hannaford
 Bran Flakes

 Bite Size Frosted 
Shredded Wheat

 Bite Size Strawberry 
Frosted Shredded Wheat

 Easy Living Oat Squares 
 Frosted Shredded Wheat

 Multigrain Tasteeos

 Nutty Nuggets 
 Toasted Wheat

 Wheat Flakes

• Corn Flakes

• Crispy Rice 
• Crispy Hexagons 
• Oats & More  

w/ Almonds

• Oats & More  
w/ Honey

• Tasteeos

• Toasted Corn 
Squares

• Toasted Rice 
Squares

  WIC द्ारा सिीकृत
• 9 आउनस - 36 आउनसका 

पयाकेजहरू
 सगलटो अन्न

 गलु्ेनरतहि

Food Club

 Bran Flakes

 Frosted Shredded Wheat

 Frosted Shredded Wheat 
Strawberry

 Oatmeal Squares

 Toasted Oats

 Wheat Squares

• Corn Flakes

• Corn Squares

• Crisp Rice

• Honey Oats Clusters

• Honey Oats  
w/ Almonds

• Rice Squares

• Twin Grain Crisps
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सचसो ससररअल (क्रमिः)

9 आउनस – 36 आउनस बीचको कुर्ै ् वर् आकारको

सटोरका ब्ान्डहरू
IGA

 Bite Size Frosted  
Shredded Wheat

 Bran Flakes

 Toasted Oats 

• Crispy Rice

• Corn Flakes

Malt O Meal
 Frosted  
Mini 
Spooners

Parade

• Corn Flakes

• Crisp Rice

Pics by Price Chopper

 Bran Flakes

 Frosted Shredded 
Wheat

 Toasted Oats

 Strawberry Frosted 
Shredded Wheat

• Corn Flakes

• Crispy Rice

• Toasted Corn Crisps

• Toasted Rice Crisps

Signature Select
 Bran Flakes

 Frosted Shredded 
Wheat

 Live it Up! 
 Nutty Nuggets

 Toasted Oats

• Corn Flakes

• Corn Pockets 
• Crispy Rice

• Oats & More w/ Almonds

• Oats & More w/ Honey  
• Rice Pockets
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बच् चालमे व्उर्मे िुस
  WIC द्ारा सिीकृत

• लािटो सिय रहने 100% जुस: 64 
आउनसका बटोत्तलहरू

खररद र्गर्ु्यहोस्
• अगयाभातनक

लामो समय रहर्मे

64 आउनसका बोत्तलहरू

Apple & Eve
• कुनै पतन सवािकटो

Best Yet
• सयाउ
• अंगुर
• रिेपरुि्
• रुइुँक्हर
• सेिटो अंगुर

Campbell’s 
• ् िा्र
• ् िा्र 

नयून सटोतियि

Hannaford
• सयाउ
• बेरी
• कय्ानबेरी अंगुर
• कय्ानबेरी रस्बेरी
• अंगुर
• िरकारी
• िरकारी नयून 

सटोतियि
• सेिटो अंगुर
• सेिटो रिेपरुि्

IGA
• सयाउ 
• अंगुर
• ् िा्र
• सेिटो अंगुर

Langers
• सयाउ
• सयाउ बेरी चेरी
• सयाउ तकवी सरिबेरी
• सयाउ सुनिला 

रुइुँक्हर
• सयाउ आरु आुँप
• बेरीकटो मिश्रण
• कनकिभा अंगुर
• कय्ानबेरी पलस
• कय्ानबेरी रस्बेरी 

पलस
• रुइुँक्हर

Food Club
• सयाउ
• कय्ानबेरी
• अंगुर
• रिेपरुि्
• अरेनज
• रुइुँक्हर
• िरकारी
• ् िा्र
• सेिटो अंगुर

Great Value
• सयाउ
• कय्ानबेरीकटो 

मिश्रण
• कय्ानबेरी अंगुर
• अंगुर
• ् िा्र
• िरकारी
• सेिटो अंगुर
• सेिटो अंगुर आरु

Juicy Juice
• कुनै पतन सवािकटो
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बच् चालमे व्उर्मे िुस (क्रमिः)

लामो समय रहर्मे

64 आउनसका बोत्तलहरू

Northland
• कुनै पतन  

सवािकटो

Ocean Spray
• सयाउ
• कनकिभा अंगुर
• कय्ानबेरी
• कय्ानबेरी 

बलयाकबेरी
• कय्ानबेरी चेरी
• कय्ानबेरी  

कनकिभा अंगुर
• कय्ानबेरी आुँप
• कय्ानबेरी 

रुइुँक्हर
• कय्ानबेरी अनार
• कय्ानबेरी रस्बेरी
• कय्ानबेरी िबुभाजा

Pics by Price 
Chopper
• सयाउ
• बेरी
• अंगुर
• रिेपरुि्
• रुइुँक्हर
• ् िा्र
• िरकारी
• िरकारी नयून 

सटोतियि
• सेिटो अंगुर

Signature 
Select
• सयाउ
• कय्ानबेरीकटो 

मिश्रण 
• कय्ानबेरी अंगुर
• कय्ानबेरी रस्बेरी
• अंगुर
• रिेपरुि्
• अरेनज 
• रुइुँक्हर
• ् िा्र
• िरकारी
• िरकारी - नयून 

सटोतियि
• सेिटो रिेपरुि्
• सेिटो अंगुर

Welch’s
• 100% सेिटो अंगुर
• 100% रािटो अंगुर
• अंगुर
• सुपर बेरी
• रितपकल रिायटो
• सेिटो अंगुर आरु
• सेिटो अंगुर चेरी

 खररद 
र्गर्ु्यहोस्
• हल् का
• फाइबर 

मिसाइएकटो 

V8  
Vegetable  
• ओररजजनल 

िरकारी
• िसालेिार तपरटो 

िरकारी 
• नयून सटोतियि

Old Orchard
• सयाउ
• सयाउ कय्ानबेरी
• बेरीकटो मिश्रण
• कय्ानबेरी अनार
• अंगुर
• अरेनज
• आरु आुँप
• सेिटो अंगुर

Mott’s
• सयाउ
• सयाउ चेरी
• सयाउ आुँप
• सयाउ सेिटो अंगुर 
• Sensibles

 - सयाउ
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बच् चालमे व्उर्मे िुस (क्रमिः)

फ्ोिर् सुनतलाको िुस

16 आउनसका कयार्हरू 

कुर्ै ्वर् सटोरको ब्ान्ड Minute Maid
• Best Yet

• Food Club

• Hannaford

• Pics by Price Chopper 
• Signature Select

• Original

रमेवफ्िमेरमेटरमा राखखएको सुनतलाको िुस

64 आउनसका बोत्तलहरू

कुर्ै ्वर् सटोरको 
ब्ान्ड

Hood Natalie’s

• Best Yet

• Food Club

• Great Value

• Hannaford

• IGA

• Pics by  
Price Chopper

• Signature Select  

  WIC द्ारा सिीकृत
• सुनिलाकटो जुस: 

16 आउनस रिटोजन कनसनरेि् 
64 आउनस रेतरिजेरे् गररएका कन्ेनरहरू  
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मवहलालमे व्उर्मे िुस
  WIC द्ारा सिीकृत

• रिटोजन कनसनरेि्:  
11.5–12 आउनसका कन्ेनरहरू 

• लािटो सिय रहने 100% जुस:  
48 आउनसका बटोत्तलहरू

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• अगयाभातनक

सुनतलाको िुस
कुर्ै ्वर् सटोरको ब्ान्ड

सयाउको िुस /अंगुरको िुस
कुर्ै ्वर् सटोरको ब्ान्ड

• Best Yet

• Great Value

• Food Club

• Hannaford

• Pics by Price Chopper 
• Signature Select

• Best Yet

• Great Value

• Food Club

• Hannaford

• Pics by Price Chopper 
• Signature Select

Dole Seneca
• 100% जुस

 - कुनै पतन सवािकटो
• 100% सयाउकटो जुस

Minute Maid Old Orchard
• अरेनज

 - कुनै पतन िैलीकटो
• रिेपरुि्

• हररयटो बटोक्राकटो पट्ी
 - कुनै पतन सवािकटो

फ्ोिर्

11.5 -12 आउनस अट्र्मे कयार् 
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मवहलालमे व्उर्मे िुस (क्रमिः)

लामो समय रहर्मे

48 आउनसका बोत्तलहरू

Apple & Eve
• कुनै पतन सवािकटो

Northland
• कुनै पतन सवािकटो

Food Club
• सयाउ
• अरेनज
• रुइुँक्हर
• सुनिला रुइुँक्हर

Juicy Juice
• कुनै पतन सवािकटो

Welch’s
• कनकिभा अंगुर
• सेिटो अंगुर
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शििुका लावग फलफूल र तरकारीहरू

  WIC द्ारा सिीकृत
• कुनै पतन प्कारकटो फलफूल वा िरकारी

• कुनै पतन प्कारका मिक्श्रि फलफूलहरू र मिक्श्रि िरकारीहरू

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• लचनी, नुन, स्ाचभा वा राइस थतपएका

• बेलुकाका खानाहरू

• पाउचहरू

• खानापल्छ खाइने मिठाइहरू

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्

तािा फलफूल र तरकारीको विकल् :
लििु 9 ितहना पुगेपल्छ उनलाई जारिा हालेर दिइने खाद्ान्नकटो आधा 
सुतवधाकटो सा्टो तािा फलफूल र िरकारीहरू दिन सतकन्छ:

• आंलिक रूपिा सिनपान गरररहेका वा पूणभा रूपिा फिुभाला दूध खाने 
नवजाि लििुका लातग $4

• पूणभा रूपिा सिनपान गरररहेका लििुका लातग $8

यदि यटो तवकलप िपाईंकटो पाररवाररक खाद् सुतवधा सूचीिा 
उपलब्ध ्ैछन र िपाईं यटो तवकलप चाहनुहुन्छ रने आफनटो 
स्ानीय WIC कायाभालयलाई सम्पकभा  गनुभाहटोस् ।

सम्पकभा  जानकारी healthvermont.gov/local  
िा दिइएकटो ्छ ।
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एकल िार र बह-पयाक टबहरू

Beech-Nut Beech-Nut 
Naturals

Beech-Nut 
Organic

• एउ्ा 4 oz
• चरण 1, चरण 2

• एउ्ा 4 oz
• तवक्रन्न कुराहरू 

मिसाइएका पयाकहरू
• चरण 1, चरण 2

• एउ्ा 4 oz
• चरण 1, चरण 2

Earth’s Best 
Organic

Gerber Gerber Organic

• एउ्ा 4 oz 
• चरण 2 िात्र

• 2 oz 2-पयाक
• 4 oz 2-पयाक
• एउ्ा 4 oz
• तवक्रन्न कुराहरू 

मिसाइएका पयाकहरू
• चरण 1, चरण 2

• एउ्ा 4 oz
• चरण 1, चरण 2

Happy Baby Nature’s Heart 
Organic Nature’s Promise

• एउ्ा 4 oz
• चरण 1, चरण 2

• एउ्ा 4 oz
• चरण 1
• चरण 2 फलफूलहरू 

िात्र

• एउ्ा 4 oz 
• चरण 2

शििुका लावग फलफूल  
र तरकारीहरू (क्रमिः)

Parent’s Choice Tippy Toes
• एउ्ा 4 oz
• 2 oz 2-पयाक
• 4 oz 2-पयाक 
• चरण 1, चरण 2

• 4 oz 2-पयाक 
• चरण 2
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  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्

एक्टकको कारोबारमा बढीमा 50 िटा WIC 
सामग्ीहरू खररद गर््य ममलर्मे गरी सीमा तोवकएको 
छ ।  50 रनिा बढी सािरिीहरू रएकटो खणििा WIC 
सािरिीहरूलाई एकरनिा बढी कारटोबारहरूिा  
्ुछट्ाउनुहटोस् ।

128 आउनस सुवि्धा = 32 िार

256 आउनस सुवि्धा = 64 िार

शििुका लावग फलफूल  
र तरकारीहरू (क्रमिः)

2 oz

एउ्ा
4 oz जार =
4 आउनस

= 1 िार = 1 िार = 2 िार

एउ्ा
2 oz 2-पयाक =

4 आउनस

एउ्ा
4 oz 2-पयाक =

8 आउनस

4 oz
4 oz

2 oz

4 oz

त्ाईंको ्ाररिाररक खाद्य सुवि्धा सूचीमा हालन मिलनेसमिकटो 
आउनस (oz) हालनका लातग कन्ेनरहरू मिलाउनुहटोस्



36 शििुका खानाहरू36

शििुको फमु्यला

यदद त्ाईंको बच्ालाई अककै   
फमु्यला चावहनछ भर्मे:

पररविभान गररदिन िद्दि गनभाका लातग आफनटो स्ानीय WIC कायाभालयलाई 
सम्पकभा  गनुभाहटोस् । सम्पकभा  जानकारी  
healthvermont.gov/local िा दिइएकटो ्छ ।

त्ाईंको बच्ा ठुलो हुँदै िाुँदा:
• WIC ले बच्ाका अमधकांि आवशयकिाहरू पूरा गनने गरी पयाभापि फिुभाला 

उपलब्ध गराउुँ्छ । बच्ाहरू ठुलटो हुुँिै गिाभा र उनले धेरै तपउुँिै जाुँिा िपाईंले अझ 
बढी फिुभाला खररि गनुभापनने हुनसक्छ ।

आफर्ो बच्ाका लावग सिीकृत गररएका कुराहरू 
रोजर्ुहोस् ।

िपाईंले आफनटो पाररवाररक खाद् सुतवधा सूचीिा जुन प्कारकटो साइज र 
कन्ेनर सूचीबद्ध गररएकटो ्छ लििुकटो सटोही प्रकवार र सवाइिको कनटेनर 
अतनवायभा खररि गनुभाप्छभा ।

शििुका लावग बर्ाइएको ससररअल
  WIC द्ारा सिीकृत

• 8 आउनस र 16 आउनसका 
पयाकेजहरू

• एकल र एकरनिा बढी अन्न 
मिलाइएकटो

• अगयाभातनककटो अनुिति दिइएकटो

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• फलफूल, फिुभाला वा 

िरकारीहरू थतपएका

8 आउनस र 16 आउनसका पयाकमे िहरू

Beech-Nut Earth’s Best  
Organic

Gerber

• एकरनिा बढी अन्न 
मिसाइएकटो

• ओ्मिल   
• अगयाभातनक ओ्मिल

• एकरनिा बढी सगलटो अन्न 
मिसाइएकटो

• िुद्ध अन्न मिसाइएकटो 
ओ्मिल

• सगलटो चािल

• एकरनिा बढी अन्न 
मिसाइएकटो 

• ओ्मिल 
• अगयाभातनक ओ्मिल
• अगयाभातनक ओ्मिल मिले् 

स्कवनटोआ
• अगयाभातनक राइस
• राइस
• सगलटो गहुुँ 
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  WIC द्ारा सिीकृत
• िेखाइएका आकार र प्कारहरू
• पानी वा िेलिा पयाक गररएकटो
• सारिटिनिा हड्ी र ्छाला सिावेि 

गररएकटो हुन सक्छ

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• एलबाकटोर ्ुना
• चंक से्तो ्ुना
• पाउचहरू

30 आउनससममको कयार् समािमेि गर्ु्यहोस्

चंक लाइट टुर्ा सारडटिर् सालमोर्

कुर्ै ्वर् ब्ान्डको कुर्ै ्वर् ब्ान्डको कुर्ै ्वर् ब्ान्डको
• 5 आउनस • 3.75 आउनस • 5 आउनस, 6 आउनस र 

7.5 आउनस

साल्मोनटुना
चकं लाइट

सार्डिन

्ूण्य रू्मा सतर््ार् गराइरहर्ुभएका 
आमा र बच्ाहरूका लावग मात्र

  WIC द्ारा सिीकृत
• 2.5 आउनसका जारहरू 
• चरण 1 वा चरण 2 का खाद्ान्नहरू
• कुनै पतन प्कार

  खररद र्गर्ु्यहोस्
• लचनी वा नुन थतपएका 

खाद्ान्नहरू
• बेलुकाका खानाहरू

2.5 आउनसका िारहरू

Beech-
Nut

Earth’s 
Best 
Organic

Gerber

शििुका लावग मासु

वडबबा बनद माछा

  नकनमलेकवा लवानग सझुवा्
एक्टकको कारोबारमा बढीमा 50 िटा WIC सामग्ीहरू खररद 
गर््य ममलर्मे गरी सीमा तोवकएको छ । लििुका खाद्ान्नहरू खररि गिाभा 
यसलाई धयानिा राखनुहटोस् ।

77.5 आउनस सुवि्धा = (31) 2.5 आउनसका िारहरू

30 आउनसको पयाक  
(12-2.5 oz का 
िारहरू)

Beech Nut Gerber

• तवक्रन्न कुराहरू 
मिसाइएकटो 
पयाक

• तवक्रन्न कुराहरू 
मिसाइएकटो पयाक
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Vermont WIC Program
Vermont Department of Health
108 Cherry Street, PO Box 70
Burlington, VT 05402

healthvermont.gov/wic

wic@vermont.gov
800-649-4357
802-863-7333

सङ्घीय नागरिक अधिकाि कानुन ि यु.एस. डिपार्टमेनर अफ एडरिकल्चि (USDA) (अमेरिकी 
कृडि डिभाग) का नागरिक अधिकाि डनयमािली तथा नीडत बमोजिम USDA, यसका एिेनसी, 
काया्टलय तथा कम्ट्चािी िा USDA का काय्टक्रमहरूमा सहभागी िा तयसता काय्टक्रमहरूलाई 
काया्टनियन गरििहेका संघसंस्ाहरूलाई USDA द्ािा सञ्चाललत िा आरथथिक अनुदान प्रदान 
गरिएको कुनै पडन काय्टक्रम िा डक्रयाकलापमा िाडत, िङ, िाध्रिय मूल, ललङ्ग, अपाङ्गता, उमेिका 
आिािमा भेिभाि गन्ट िा पडहले गिेका नागरिक अधिकाि समबन्ी डक्रयाकलापका लाडग 
प्रडतशोि िा बदला ललने काय्ट गन्ट डनिेि गरिएको छ । 

काय्टक्रमसमबन्ी िानकािीका लाडग सञ्चािका िैकललपक माधयम (उदाहिणका लाडग, ब्ेल, 
ठूलो छापा, अडियोरेप, अमेरिकी सांकेडतक भािा इतयादद) आिशयक पनने अपाङ्गता भएका 
माडनसहरूले सुडििाहरूका लाडग उनीहरूले आिेदन ददएको एिेनसी (िाजय िा स्ानीय) लाई 
सम्पक्ट  गनु्टपछ्ट  । बडहिा िा सुसत श्रिण िा बोलीसमबन्ी अपाङ्गता भएका व्यलतिहरूले USDA 
लाई फेिेिल रिले सरभथिस (सङ्घीय रिले सेिा) माफ्ट त (800) 877-8339 मा सम्पक्ट  गन्ट 
सकनेछन् । यसका अडतरिति, काय्टक्रमसमबन्ी िानकािी अङ्रिेिी बाहेक अनय भािाहरूमा 
उपलब्ध गिाउन सडकनेछ । 

काय्टक्रममा भेदभािको उिुिी दायि गन्टका लाडग http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html मा अनलाइनमा प्रापत गन्ट सडकने USDA Program 
Discrimination Complaint Form, (AD-3027) (USDA काय्टक्रम भेदभाि उिुिी 
फािाम) भनु्टहोस् िा USDA लाई समबोिन गिेि पत्र लेखनुहोस् ि पत्रमा फािाममा अनुिोि 
गरिएका सबै िानकिी उपलब्ध गिाउनुहोस् । उिुिी फािामको प्रडत अनुिोि गन्टका लाडग 
(866) 632-9992 मा फोन गनु्टहोस् । आफनो भरिएको फािाम िा पत्र USDA लाई देहाय 
बमोजिम बुझाउनुहोस्:

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

(2) फयाकसमाफ्ट त: (202) 690-7442; िा

(3) ईमेलमाफ्ट त: program.intake@usda.gov

यो समान अिसि प्रदायक संस्ा हो ।

Nepali/नेपाली


