०
१

लागहू ु ने मिमि अक्टुबर २०१८

Effective October २०१८

खाद्यान्न
मिक्षा
सहयोग
िपाईको लामग उपलब्ध छ

स्वस्थ खानेकुराहरु

पोषण शिक्ष

स्तनपान सहयोग

स्वास््य हे रचाह शिफाररस
तथा सामद
ू ाययक काययक्रम

वीक् (WIC) को पूणय पोषण स्रोत र सुववधाहरूको पूणय
दायरा गर्ायवस्था दे खख सुरू र्ई तपाईंको बच्चाको
५ औं जन्मददनसम्म जारी रहन्छ ।
जब तपाइँको आफ्नो पररवारको लागग वीक् (WIC)
छनौट गनह
ुय ु न्छ, तपाईले तपाइँको बच्चालाई जीवनमा
सबैर्न्दा राम्रो कुरा ददनको लागग आवश्यक सहयोग
पाउनह
ु ु नेछ। ती बच्चाहरु जो पाँचबषय सम्म वीक्
(WIC) संग रहन्छन उनीहरु स्वस्थ, खुसी र स्माटय
बन्नेछन।

थप जानकारीको लागग: healthvermont.gov/wic
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बबषय-सच
ु ी
वीक् (WIC) काययक्रम सहर्ागी
जजम्मेवारीहरु
खाद्य यनदे शिकाको प्रयोग
फलफूल र तरकारीहरु
पूणय अन्नहरु (होलग्रेन)

२

३
४-५
६-१०

पाउरोटी, Bread

पूणय गहुँको पास्ता, Whole Wheat Pasta

टोदटय ला / रोदट, Tortillas

खैरो वा रातो चामल, Brown Rice

दग्ु दजन्य पदाथय/डेयरी Dairy

११-१७

वपनट-वटर

१८-१९

अन्डा Eggs
र्टमासको पेय पदाथय Soymilk Beverage
गाईको दध
ु Cow’s Milk
बाख्राको दध
ु Goat’s Milk
चीज Cheese
तोफु Tofu
ददह Yogurt

र

गेडागुडी

वपनट-वटर Peanut Butter
डडब्बाबंद शसमी Canned Beans
सख्
ु खा शसमी, दाल, र केराऊ

शसररयल Cereal

२०-२५

जुस Juice

२६-२९

शििु खाद्यपदाथय Infant Foods

३०-३३

गचसो शसररयल Hot Cereal
तातो शसररयल Cold Cereal

बच्चाहरुको लागग Child’s Juice
मदहलाहरुको लागग Women’s Juice

शििुले
शििुले
शििुले
शििुले

खाने
खाने
खाने
खाने

फलफूल र तरकारीहरु
शसररयल
मािु
फमल
ु य ा दध
ु

• �नष्प� सुनुवाइको न�तजा नआउन्जेल पाईरहे को सु�वधालाई जार� राख्नको ला�ग �नवेदन गनर् स�कन्छ। यो �नवेदन मेरो
अयोग्यताबारे सूचना पाएको �म�त दे �ख पन्ध्र (15) �दन�भत्र दायर गरे को हुनुपछर् । तर,यो सु�वधाको अव�ध सहभागीको

प्रमाणीकरण अव�ध भन्दा बढ� जार�गनर् स�कदै न |

• �वक् (WIC) एक समान अवशर कायर्क्रम हो । य�द कुनै जा�त, रं ग, रािष्ट्रयता, �लंग, उमेर वा अशक्तताको आधारमा कुनै

भेदभाव ग�रए जस्तो मलाई लाग्छ भने, मैले �सधै कृ�ष स�चवलाई, The Secretary of Agriculture, Washington, DC
20250 मा वा �वक् (WIC) कायार्लयको कमर्चार�लाई सहायताको ला�ग अनुरोध गनर् सक्छु ।

�वक् (WIC) कायर्क्रम सहभागीहरुको िजम्मेवार�हरु:

1. �वक् (WIC) बाट पाउने सु�वधाहरु पाईराख्नको ला�ग �वक् (WIC) को सबै भेटघाटमा म उपिस्थत हुनुपछर् |
2. य�द म �वक् (WIC) को भेटघाटमा उपिस्थत हुन सिक्दन भने, यसको अ�ग्रम जानकार� गराउनुक साथै अक� पटकको
भेटघाटको ला�ग समय ता�लका �मलाउनुपछर् |

3. मेरो ठे गाना प�रवतर्न भएमा अथवा अक� शहर वा स्टे टमा सरे को अवस्थामा �वक् (WIC) को कमर्चार�लाई जानकार� गराउने
छु, ताक� मेरो �वकको पाईरहे को सु�वधा फरक िजल्ला वा राज्यमा स्थानान्तरण गनर् स�कयोस ् |

4. �वक् (WIC) को खाद्य-पदाथर् सहभागी प�रवार सदस्यहरुको ला�ग मात्र हो। मैले यो अरुलाई बेच्ने छै न र मेरो �वक् (WIC) को

सु�वधा अरू कसैलाई �दने छै न र मेरो खाद्य-पदाथर् सु�बधा प�रवतर्न गनर् आवश्यक छ भने मैले �वक् (WIC) मा सम्पकर् गन� छु ।
5. सबै फमुल
र् ा र स्वास्थ्य खानेकुराको सट्टा-पट्टा अ�नवायर् रुपमा �वक् (WIC) कायार्लयमा गनुर् पन�छ । कुनै प�न प्रयोग
नग�रएको �शशु फमुल
र् ा सध� �वक् (WIC) कायार्लयमा �फतार् गनुप
र् छर् ।

6. म मेरो �वक् (WIC) काडर् सुर��त स्थानमा राख्नेछु | म मेरो व्यिक्तगत प�हचान नम्बर मेरो अ�त�रक्त �वक् (WIC) को
सामग्री ख�रद गन� घरको मूख्य व्यिक्त वा प्र�त�न�ध बाहे क अरु कसैलाई �दने छै न।

7. य�द मेरो भमर्न्ट �वक् (WIC) काडर् हराए वा चोर� भएमा, म तुरुन्तै �वक् (WIC) कायार्लयमा �रपोटर् गन�छु । यस्तो

अवस्थामा हराएको म�हनाको सु�वधा सट्टा-भनार् वा प्र�तस्थापन हुनेछैन भनी म बुझ ्दछु ।
8. �वक् (WIC) को कुपनले �वक् (WIC) अ�धकृत पसलहरुमा मात्र ख�रदगनर् स�कन्छ | जुन म�हनाको ला�ग कुपन �दईएकोहो
सो त्यह� म�हनामा प्रयोग ग�रनुपछर् , अन्यथा त्यो अक� म�हनामा सानर् वा प्रयोगगनर् स�कनेछैन भ�न म बुझ्दछु |

9. पसल वा स्टोरमा �वक्काडर् वा कुपन कसर� प्रयोग गन� भ�न अ�त�रक्त घर-मूल� वा प्र�त�न�धलाई �सकाउने िजम्मेवार� मेरो हो |
10. मेरा वैकिल्पक ख�रदारहरु प�न उित्तकै िजम्मेवार� पालना गछर् न भ�न सु�निश्चत गन� िजम्मेवार� मेरो हो।

�नम्न अवस्थामा अयोग्यता, �नलम्बन, अ�भयोग र नगद भरपाई हुनसक्छ:
A. �वक् (WIC) सु�बधाको दुरूपयोग गरे मा जस्तै, साटासाट/ �बक्र� वा आशयपूणर् रुपमा भमर्न्ट �वक् (WIC) काडर् �बक्र�

गरे मा वा मौ�खक, छापेर, अनलाईनमा, नगदको ला�ग कुनै प�न अरु �व�ध द्वारा, उधारो वा गैर खाद्य-बस्तुसंग �वक्
(WIC) कुपनले ख�रद ग�रएका खाद्यान्नहरु �ब�क्र गरे मा

B. �वक् (WIC) को अ�धका�रक सुचीमा नभएको खाद्य-पदाथर् ख�रद वा प्रािप्त गरे मा

C. �वक् (WIC) का कमर्चार� वा �कराना पसलका कमर्चार�हरुलाई शार��रक शोषण, शार��रक शोषणको धम्क� मौ�खक
शोषण गरे मा ।
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खाद्य यनदे शिका प्रयोग गनुय

यो खाद्य यनदे शिकाले र्मयन्ट ववक (WIC) बाट स्वीकृत सबै खानेकुराहरु
सूचीबद्ध गदयछ| यसबारे जानकारीको लागग प्रत्येक रं गको सेक्सनमा हे नह
ुय ोस ्:

Infant Foods शििु खाद्यान्न
Juice जुस

मूंगफली बदाम मक्खन (वपनट िटि) ि ससमी
Cereal ससरियल
Dairy दग्ु दजन्य पदार्ा/डेयिी
Whole Grains पूर्ा अनाज
Fruits & Vegetables फलफूल ि तिकािीहरु

तपाईको लगी स्िीकृत कुिाहरु छान्नह
ु ोस

केहह िीक WIC स्िीकृत खानेकुिाहरू तपाईको
पारििारिक खाध्य सुविधा सूचीमा नहुन सक्छ |
सही उत्पादन छनौट गना तल दायााँ पट्टीसुन्तला
िं गको

बाक्समा हे नह
ुा ोस |

विक् स्िीकृत

हरियो बक्सले स्िीकृत
उत्पादनको आकाि,
ककससम ि प्याकेजहरु
बािे जानकािी गिाउछ |

ककन्न नशमल्ने
पहे लो बक्सले स्िीक
• ृत
नगरिएका उत्पादनको
आकि, ककससम ि प्याके ज
बािे जानकािी गिाउछ |

• अगााननक/जैविक

उत्पादन वजन र आकारहरू कदहलेकाहीीँ ववशर्न्न
एकाइहरूमा दे खाइएको छ, वा यस पुजस्तकामा र
खाद्य तयाकेजजङ्गमा संक्षक्षतत।

ककनमेलको लागग केदह सल्लाह

यो रं गको बाक्समा ददएको सझ
ु ावहरुले तपाईलाई
प्रत्येक मदहना तपाईको सबै ववक WIC खानेकुराहरु
उगचत प्रकारले खरीद गनय मद्दत गनेछ |

एकाइ संक्षक्षजततकरण
Unit Abbreviations
oz = औंस
lb = पाउण्ड
gal = ग्याशलन

यूयनट समतुल्य
Unit Equivalents:
½ पाउण्ड = ८ औंसs
= १६ औंस
१ पाउण्ड
१ चौथाई = ३२ औंस
½ ग्याशलन = २ चौथाई (६४ औंसs)
१ ग्याशलन = २ आधा- ग्याशलन

Fruits & Vegetables फलफूल ि तिकािीहरु

फलफूल र तरकारीहरु
सबु बधा रकमहरु:

मदहला: $११ प्रयत मदहना
• बच्चा : $८ प्रयत मदहना प्रयत बच्चा
•

• नौं

दे खी बाह्र मदहना सम्मका िीिुहरु:

$४ प्रयत मदहना प्रयत शििु (केवल ताजा फलफुल र
तरकारीहरू)

• नौं दे खी बाह्र मदहना सम्मका पूणय दध
ु चुस्ने िीिुहरु:
$८ प्रयत मदहना प्रयत शििु (केवल ताजा फलफुल र तरकारीहरू)

ताजा

ववक् (WIC)- स्वीकृत
• कुनै पयन आकारमा

• अगाययनक/जैववक

• शसंगो, कादटएको, व्यगमा वा तयाके ट

खररद गनय नसककने खानेकुरा
• अयतररक्त गचनी, बोसोंहरु वा तेल
• सलाद थाली/ककट वा पाटी ट्रे
• सलाद बार सामग्री
थप खाद्य सामग्रीहरु (डडप,
• सुकेको फलफुल वा तरकारीहरू
ड्रेशसंग, नट्स आदद)
• खानयोग्य फुलहरु
• फलफुल बास्के टहरु
• जडी-बूटी वा मसलाहरु

कुनै पयन साईज Any Size

कुनै पनन ब्राण्ड कुनै पयन ब्राण्ड
• कुनै पयन फलफूल र तरकारीहरू

ककनमेलको लागग केदह सल्लाह

Fruits & Vegetables फलफूल ि तिकािीहरु

जमेको/फ्रोजन (Frozen)
ववक् (WIC)- स्वीकृत

• कुनै पयन आकारमा

• अगाययनक/जैववक

• कुनै पयन तयाके टमा (व्यग, बक्स आदद)

खररद गनय नशमल्ने

• अयतररक्त गचनी, बोसोंहरु वा

तेल
• थवपएको चीनी, कृबिम
गशु लयो/गचनी

• गैर फलफुल वा गैर तरकारीहरू

सामाग्री (पास्ता, र्ात, चीज
आदद)

• सस ् मा र्एको तरकारीहरू

कुनै पयन साईज

कुनै पनन ब्राण्ड कुनै पयन ब्राण्ड
• कुनैपयन सादा फलफुल वा तरकारी, वा साधा शमश्रण

डडब्बा बन्द (Canned)
ववक् (WIC)- स्वीकृत

• कुनै पयन आकार
• कुनै पयन कन्टे नर (डडब्बा, जार तलाजस्टक)

खररद गनय नसककने

• गुशलयो झोलमा तयाक गररएको

फलफूल
ककटे ल
• अयतररक्त गचनी, बोसों वा तेल
• अचार शमसाएको सजब्जहरु
• कक्रम शमसाएको सजब्जहरु

• अगाययनक/जैववक

• साल्सा/टमाटरको चट्नी

• सस ् (वपज्जा, स्पेगेटी वा टमाटर)
• जस्टड टमाटर वा टमाटर पेस्ट
• ग्वाके मुली (Guacamole)

कुनै पनन आकाि

कुनै पनन ब्राण्ड कुनै पयन ब्राण्ड
• पानी वा जुसमा शमसाएको कुनैपयन सादा फलफुल वा फलफुल शमश्रण
• कुनैपयन सादा तरकारी वा तरकारी शमश्रण

५

Whole Grains पूर्ा अनाज

ककनमेलको लागग केदह सल्लाह

पण
ू य अन्नको छनौंट ववकल्पहरु यनम्न छन:

ब्राउन/िातो चामल:

पाउिोटी Bread
१६ औंस (१ lb) को पाउिोटी छान्नुहोस ्

धेरै पाउरोटीहरु १६ औंस (१ पाउण्ड) र्न्दा ठुला हुन्छन|
यतनीहरुलाई ववक् (WIC) ले स्वीकृत दददै न| तौल
ध्यानसंग हे नुयहोस ्|

ववक् (WIC)- स्वीकृत

•

१६ औंस (१ पाउण्ड)
पाउरोटीहरु

• पूणय गहुँ

१६ औंस (१ पाउण्ड) पाउिोटी

Arnold

Best Yet

Bimbo

• झांतोले वपसेको गहुँ • १००% पण
ू य गहुँ

• १००% पण
ू य गहुँ

The Bread Shed

Central Market

Great Value

• सूयम
य ुखी टुक्रा

• १००% पूणय गहुँ

• १००% पूणय गहुँ

Hannaford
• १००% पण
ू य गहुँ

IGA
• १००% पूणय गहुँ

पूणय गहुँ

La Panciata
• पूणग
य हुँ हनी ओट

६
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Whole Grain पूर्ा अनाज

पाउिोटी

Bread

(यनरन्तरता..)

१६ औंस (१ पाउण्ड) पाउिोटी

Pepperidge Farm
• १००% पूणय गहुँ

• हलुका खालको नरम गहुँ

• १००% पण
ू य गहुँ धेरै

• र्ंवर १००%

झांतोले वपसेको

• राई बीऊ र्एको पूणय अनाज

पूणय गहुँ
दालचीनी र/वा ककिशमि

पातलो

• हलक
ु ा खालको पण
ू य
गहुँ

Pics by Price
Chopper
• १००% पूणय गहुँ

Shaw’s
• १००% पूणय गहुँ
नून नहालेको

१००% पूणय गहुँ

Sara Lee
• Classic
१००% पूणय गहुँ

Sunbeam
• १००% पण
ू य गहुँ

Signature Kitchen
• १००% पूणय गहुँ

१००% पूणय गहुँ
नून नहालेको

Wonder
• १००% पूणय गहुँ

८

Whole Grain पूर्ा अनाज

पूर्ा गहुाँको पास्ता
विक् (WIC)- स्िीकृत

•

१६ औंस (१ पाउण्ड)

•

तयाकेटहरु

•

• कुनैपयन आकारमा

१६

१००% पूणय गहुँ

१००% पण
ू य अन्न

औंस (१ पाउण्ड) को तयाकेटहरु:

Barilla

Bella Terra

Bionaturae

Delallo

Full Circle

Garofalo

Gia Russa

Great Value

Hodgson Mill

Luigi Vitelli

Mantova

O Organics

Racconto

Ronzoni

Shurfine

Whole Grain पूर्ा अनाज

टोहटा ला/िोटी

९

Tortillas

विक् (WIC)-स्िीकृत

•

१६ औंस (१ पाउण्ड)
तयाकेटहरु

•

१००% पूणय गहुँ

• मकै

ककनमेलको लागग केदह सझ
ु ावहरु

१६

औंस (१ पाउण्ड) को तयाकेटहरु:

Chi-Chi’s
• सेतो मकै
टाको स्टाइल

Great Value

Hannaford

• पण
ू य गहुँ

• पण
ू य गहुँ, फजजता

La Banderita

Mission

• पूणय गहुँ

फजजता स्टाइल

IGA
• सेतो मकै

पूणय गहुँ टाको
स्टाइ

Ortega
• पूणय गहुँ

मकै
• पूणय गहुँ,
फजजता

Shurfine
• पण
ू य गहुँ
फजजता स्टाइल

• पूणय गहुँ,

नरम टाको

• पण
ू य गहुँ, फजजता

धेरै पातलो पहें लो मकै

Signature Kitchens
• पूणय गहुँ

१
१०
०

Whole Grain पूर्ा अनाज

ब्राउन/िातो चामल
विक् (WIC)-स्िीकृत
• १४–१६ औंस तयाकेजहरु
•

ककन्न नसककने

• गचनी, बोसो,

२८–३२ औंस तयाकेजहरु

तेल वा नून
थवपएको

• ब्याग, बक्स, र तलाजस्टक जार
• अगाययनक मान्य छ

१४–१६ औंस

sugars, fats,
oils or salt

२८–३२ औंस

Brown
Rice

Brown
Rice

Brown
Rice

कुनैपनन ब्राण्ड
• यनयशमत
• तैयारी-पकाएको
• यछटो पाक्ने
• ब्यागमा उमालेक

Brown Rice

कुनैपनन ब्राण्ड
• यनयशमत
• तैयारी-पकाएको
• यछटो पाक्ने
• ब्यागमा उमालेक

ककनमेलको लागग केहह सल्लाहहरु
औंस

१६
oz

१६ औंसको एउटा

= ३२ औंस

१६ औंसको एक

= ४८ औंस
१६ औंसको एक

३२ औंसको एक
औंस

Dairy दग्ु दजन्य पदार्ा/डेयिी

१
१

अन्डा Eggs
िीक् (WIC)-स्िीकृत

• एक दजयन

ककन्न नसमल्ने

• ओमेगा-३ र्एको

• मध्यम र ठुलो

• अगाययनक/जैववक

• रातो र सेतो

दजयन, शमडडयम र ठुलो

कुनै पयन ब्राण्ड

भटमासको दध
ु / पेय पदार्ा
िीक् (WIC) -स्िीकृत

• कफ्रजमा राखेको :
६४ औंस (½ ग्याशलन )
• लामोस समय रहने :
३२ औंस (१ चौथाई )

ककन्न नसमल्ने
• अगाययनक/जैववक

Do not buy
लामो समय
• Organic

कफ्रजमा राखेको
६४ औंस

(½ ग्याशलन)

८th Continent
• ओररजजनल
• र्यनला

Silk
• ओररजजनल

िहने

३२ औंस

(१

चौथाई)

Pacific
• अल्ट्रासोय ओररजजनल
• अल्ट्रा सोय र्यनला

Dairy दग्ु दजन्य पदार्ा/डेयिी

१
१२
२

गाईको दध
ु Cow’s Milk
जे कुिा स्िीकृत छ त्यही कुिा छान्नु

• बाह्र दे खख चौबबस मदहनाका बच्चाहरुलाई रातोबबको र्एको दध
ु

दई
ु दे खख पाँच बषयका बच्चाहरु र मदहलाहरुको लागग गचल्लो कम
(१%) र गचल्लो नर्एको दध
ु

िीक् (WIC) -स्िीकृत
• तरल: ग्याशलन, ½

ग्याशलन, र चौथाई

िीक् (ककन्न
WIC) -नसमल्ने
स्िीकृत

• सुधGallon,
ाररएकोवा ½
बबिे
ष
• Fluid:
gallon,
and
quart
• गचल्लो-कम(२%)

• अगाययनक जैQuart
ववक
• Shelf-stable:
• स्वादdry
शमसाएको
• गचल्लो नर्एको सुख्खा पाउडर • Nonfat
milk powder:
• शससाको बोतल
२५.६ औंस
२५.६ औंस
• लामो समय रहने: चौथाई

तिल दध
ु
ग्याशलन,

½

ग्याशलन, चौथाई

कुनै पनन ब्राण्ड
• पण
ू य : १२–२४ मदहनाको बच्चाको लागग

• गचल्लो कम (१%) or गचल्लो रदहत (skim)
• ल्याक्टो रदहत

लामो समय रहने

गचल्लो रदहत
सख्
ु खा पाउडर

चौथाई

२५.६ औंस पाउडर दध
ु ले २

कुनै पयन ब्राण्ड

कुनै पयन ब्राण्ड

ग्याशलन बन्छ

कक

• En

• Re

• Or

• Fl

• Gl

१३

बाख्राको दध
ु Goat’s Milk
जे कुिा स्िीकृत छ त्यही कुिा छान्नु

• बाह्र दे खख चौबबस मदहनाका बच्चाहरुलाई रातोबबको र्एको दध
ु
• दई
ु दे खख पाँच बषयका बच्चाहरु र मदहलाहरुको लागग गचल्लो कम
(१%) र गचल्लो नर्एको दध
ु

विक् (WIC) -स्िीकृत

केवल Meyenberg ब्राण्ड माि

• रातो बबको र्एको तरल दध
ु : ग्याशलन, ½ ग्याशलन, र

चौथाई

• गचल्लो कम र्एको (१%) तरल दध
ु : एक चौथाई
• सुख्खा पाउडर १२ औंस

तिल दध
ु
½

ग्याशलन, चौथाई

Meyenberg
• रातो बबको र्एको दध
ु १२–२४
मदहनाको बच्चाको लागग

चौथाई

Meyenberg
• गचल्लो कम (१%)

पाउडर दध
ु
१२ औंस पाउडर दध
ु ले ३ चौथाई तरल दध
ु बन्छ

Meyenberg
गचल्लो नयनकालेको पूणय दध
ु
:१२–२४ मदहनाको बच्चाको
लागग

Meyenberg
• गचल्लो रदहत

पाउडर दध
ु

१२ औंस पाउडर दध
ु ले ३ चौथाई बन्छ

१४
१
४

चीज (Cheese) कााँचो छुपी
ककन्न नसमल्ने

विक् -स्िीकृत

आयातीत वा डेली
छुट्टा-छुटै पोको पाररएको
अगाययनक /जैववक
स्वाद थवपएको
• त्यान्रो, र्ुजुरा
• ववशिष्ट वा वविेष आरक्षक्षत
•
•
•
•

• ८ औंस and १६ औंस
•
•
•
•

तयाकेज
यनयशमत
कम-गचल्लो
चक्का
अमेररकन टुक्राहरू

चाक्ला

टुक्रा

८ औंस र १६ औंस

८ औंस र १६ औंस

Cheddar

Colby

Colby Jack Monterey Jack

Mozzarella

Yellow American

White American

Muenster

यनम्न ब्राण्ड हरु खररद गनय सककन्छ | Brands allowed

Best Yet

Borden

Cabot

Cappiello

Cracker
Barrel

Crystal
Farms

Dragone

Galbani

Great
Value

Hannaford

Heluva
Good!

IGA

Kraft

Lucerne

Maggio

Polly-O

Sargento

Shurfine

Sorrento

Pics by
Price
Chopper

दग्ु दजन्य पदार्ा (डेयिी)

१५

तोफू (Tofu) भटमासको पनीि
विक्
•

(WIC)

स्िीकृत

८ औंस, १४ औंस, र

अगाययनक/जैववक ककन्न सककन्छ

•

१६ औंस तयाकेजहरु
८ औंस, १४ औंस, र १६ औंस

Azumaya
• नरम • अती कडा
• कडा

Nasoya
नरम
• अयत
• जमेको
नरम
ज्यादै
• कडा
जमेको
जमेको
चारपाटे
•

टुक्रा

O Organics
• कडा उम्रेको • चारपाटे टुक्रा

धेरै कडा

कडा

Vermont Soy
• लाईट
•
जमेको
• उम्रेको
- नरम
कडा जमेको - जमेको

Dairy दग्ु दजन्य पदार्ा (डेयिी)

१
१६
६

दही (Yogurt)
जे कुिा स्िीकृत छ त्यही कुिा छान्नु

• बाह्र दे खख चौबबस मदहनाका बच्चाहरुको लागी रातोबबको र्एको

दध
ु को दही.

• दई
ु दे खख पाँच बषयका बच्चाहरु र मदहलाहरुको लागग गचल्लो कम
(१%) र गचल्लो नर्एको दध
ु बाट बनेको दही

विक् (WIC) स्िीकृत

• ३२ औंस को डडब्बा
• ८ वटा २ औंस डडब्बाहरु
• अगाययनक/जैववक

ककन्न नसमल्ने
• पाउचहरु
• कृबिम गशु लयो

३२ औंसका ट्यब
ु अथायत ् डडब्बाहरु

Best Yet

Butterworks Farm Cabot

• कुनै पयन स्वादमा

• कुनै पयन स्वादमा

• कुनै पयन स्वादमा
• Cabot Greek:
कुनै पयन स्वादमा

Chobani

Dannon

Great Value

• कुनै पयन स्वादमा

• कुनै पयन स्वादमा
Oikos Greek:
कुनै पयन स्वादमा

• कुनै पयन स्वादमा

Green Mountain
Creamery
• कुनै पयन स्वादमा

Hannaford
• कुनै पयन स्वादमा

ककन्न नशमल्ने
• हल्का र्यनला

Kingdom
Creamery of VT
• कुनै पयन स्वादमा

Dairy दग्ु दजन्य पदार्ा (डेयिी)

दही (Yogurt)

१
७

(यनरन्तरता)

३२ औंसका ट्यब
ु अथायत ् डडब्बाहरु

Lucerne
• कुनै पयन स्वादमा

O Organics
• कुनै पयन स्वादमा

Open Nature
• कुनै पयन स्वादमा

ककन्न नशमल्ने
• हल्का र्यनला

Pics by
Price Chopper

Shurfine

• कुनै पयन स्वादमा

• कुनै पयन
स्वादमा

Stonyfield Organic
• Smooth & Creamy:
• कुनै पयन स्वादमा
Greek: कुनै पयन
स्वादमा

Yoplait
• Original:
कुनै पयन
स्वादमा

८ वटा २ औंसका ट्यब
ु अथायत ् डडब्बाहरु

Chobani

Stonyfield Organic

• कुनै पयन स्वादमा

• YoKids Squeezers:

कुनै पयन स्वादमा

ककनमेलको लागग केदह सझ
ु ाबहरु

१
१८
८

एउटा १६–१८ औंसको
वपनट बटर जार

OR

१५–१६ औंसको शसशमको
चारवटा क्यान वा ब्यागहरु

OR

एउटा १६ औंसको सक्
ु खा शसशम ,
दाल, केराऊ को तयाकेट

पीनट बटर

Peanut Butter

विक् स्िीकृत

ककन्न नसमल्ने

• १६–१८ औंसका जारहरु
• शमदहन (Smooth)
• टुक्रा शमशसएको (Chunky)
• तलाजस्टक वा शससाको जार
•

१६–१८ औंस जारहरु

कुनैपयन स्टोर ब्राण्ड

Jif

ककन्न नहुने

• गचल्लो घटाएको
•
•
•
•
•

ववशिष्ट वपनट-बटर
नून/सोडडयम कम
वपनट-बटर स्प्रेड
अगाययनक/जैववक
थप सामग्री र स्वाद शमशसएको

•

Smuckers

Teddie

Peter Pan

Skippy

ककन्न नहुने

ककन्न नहुने

• Simply Jif

• Natural

• Skippy Natural

• Natural Jif
• Reduced Fat Jif

Peter Pan
• Reduced Fat
Peter Pan

• Reduced Fat
Skippy

मूंगफली बदाम मक्खन (वपनट िटि) ि ससमी

१९

डडब्बा बन्द शसमी वा गेडागुडी
विक्

-

स्िीकृत

• १५–१६ औंस क्यानहरु

• थप गचनी, गचल्लो र तेल शमसाएको

• यनयशमत

• सब्जी, फलफूल, मािु शमसाईएको
• स्वाद, जडडबुटी वा मसला शमश्रण
• कुनै पयन पुन:फ्राई गरे को शसमी

• कम नून (सोडडयम) र्एको
• अगाययनक / जैववक
•

१५

–

१६ औंसका

ककन्न नसककने

क्यानहरु

कुनै पयन ब्राण्ड
• कुनै पयन प्रकारका पुरा यछतपेको शसमी, दाल, वा केराऊ-मटर

सुख्खा शसमीहरु, दालहरू, केराऊ-मटरहरु
विक्

-

स्िीकृत

• १ पाउण्डको तयाके जहरु
• अगाययनक / जैववक

ककन्न नसककने

• थप गचनी, गचल्लो र तेल शमसाएको
• स्वाद, जडडबट
ु ी वा मसला शमश्रण
• सुप शमश्रण

१६ औंस प्याकेजमा

कुनै पयन ब्राण्ड
• कुनै पयन प्रकारका पुरा यछतपेको शसमी, दाल, वा केराऊ-मटर

२
०

तातो ससरियल Hot Cereal
विक् (WIC) –स्िीकृत
बबशर्न्न आकारमा

पण
ू य अनाज

ग्लट
ु न-रदहत

आकारको लागग तलका हरे क ब्रान्ड र उत्पादन हे नह
ुय ोस |

Best Yet

Cream of Rice

ओररजजनल

स्वाद ओटमील

- ११.८ oz

ग्लुटन रदहत

- १४ oz

Farina
- ओररजजनल
तातो गहुँ
शसररयल

- २८ oz

Cream of Wheat
• २½ शमनेट
•१
- १४ oz
शमनेट - १८ oz

Great Value
ओररजजनल
स्वाद ओटमील
- ११.८ oz

- पण
ू य अनाज

- २८
oz

२८ oz

Hannaford
यनयशमत

स्वाद ओटमील

- ११.८ oz
• कक्रशम गहुँ
- २८ oz

IGA
ओररजजनल
स्वाद ओटमील
- ११. ८ oz

O Organics
ओररजजनल

Malt O Meal
- ओररजजनल

तातो गहुँ शसररयल

- १८ oz
- २८ oz
- ३६ oz

Maypo

मेपल ओटमील

- १४ oz

र्मंत स्टाईल
ओटमील

- १९ oz

Pics by Price Chopper
ओररजजनल

तातो ससरियल

२
२१
१

(यनरन्तरता)

आकािको लागग प्रत्येक ब्राण्ड ि उत्पादन हे नह
ुा ोस

Quaker

Shurfine

ओररजजनल तैयारी
ओटमील

प्याकेटहरु
- ११.८ oz

Signature Kitchens

यनयशमत स्वाद
ओररजजनल स्वाद
ओटमील - ११.८ oz ओटमील - ११.८ oz

ककनमेलको लागग केदह सल्लाह

१८ oz

१२ oz

२४ oz

१५.८ oz

९ oz

९ oz

१२ oz

३६ oz

=

३६ oz

१२ oz

=

३५.८ oz

=

३१.८ oz

११.८ oz

१६ oz

=

२
२

Cereal ससरियल

गचसो ससरियल
विक् (WIC) –स्िीकृत

• ९ औंस–३६ औंस

तयाकेजहरु

पूणय गहुँ

ग्लुटन-रदहत

कुनै पनन ९ औंस दे खख ३६ औंस को आकािमा
General Mills

Cheerios

Chex

Ancient Grains
Multi-Grain
Original

Fiber One
Honey
Clusters

Blueberry

Corn

Cinnamon

Rice
Wheat

Vanilla

Kix

Total

Wheaties

Honey
Berry Berry

Plain

Kellogg’s

All Bran

Corn Flakes

Complete Wheat • Original
Flakes

Rice Krispies
• Original

Special K
• Original

Crispix
• Original

Frosted Mini Wheats

Touch of Fruit,
Raspberry
Little Bites
Original

Cereal ससरियल

गचसो ससरियल

२
३

(यनरन्तरता)

कुनै पनन ९ औंस दे खख ३६ औंस को आकािमा
Post

Great Grains
Banana Nut
Crunch

Bran Flakes

Grape Nuts

Original

Flakes
Original

Honey Bunches of Oats
• With Almonds
• With Cinnamon Bunches
• Honey Roasted
• Pecan & Maple Brown Sugar

Vanilla Bunches
Honey Crunch
Almond Crunch

Quaker

Life

Oatmeal Squares

Original

Hint of Brown Sugar
Hint of Cinnamon

Sunbelt Bakery

Simple Granola

२४
४

Cereal ससरियल

गचसो ससरियल

(यनरन्तरता)

विक् (WIC) –स्िीकृत
• ९ औंस दे खख ३६ औंस सम्मको

तयाकेजहरु

पूणय गहुँ
ग्लुटन-रदहत

कुनै पनन ९ औंस दे खख ३६ औंस को आकािमा
स्टोि ब्राण्डहरु
Best Yet
Bite Size Frosted
Shredded Wheat
Bran Flakes
Frosted Shredded Wheat

• Corn Flakes
• Crispy Rice
• Honey Oats &
Flakes

Nutty Nuggets
Toasted Oats
Great Value
Bran Flakes
Frosted Shredded Wheat
O’s
Multigrain O’s
Wheat Squares

Corn Flakes
• Corn Squares
• कक्रस्पी राईस
• Crunchy Honey
Oats
• Crunchy Honey
Oats w/
Almonds
• Rice Squares

Hannaford
• Corn Flakes
Bran Flakes
• कक्रस्पी राईस
Bite Size Frosted
Shredded Wheat
•• कक्रस्पी
• Hexagons
कक्रस्पी राईस
Bite Size Strawberry
Frosted Shredded Wheat • Oats & More
with Almonds
Easy Living Oat Squares • Oats & More
with Honey
Frosted Shredded Wheat
• Tasteeos
Multigrain Tasteeos
• Toasted Corn
Nutty Nuggets
Squares
Toasted Wheat
• Toasted Rice
Squares
Wheat Flakes

Malt O Meal
Frosted
Mini
Spooners

Parade
• Corn Flakes
• Crisp Rice

२
५

Cereal ससरियल

गचसो ससरियल

(यनरन्तरता)

कुनै पनन ९ औंस दे खख ३६ औंस को आकािमा
स्टोि ब्राण्डहरु
IGA
Bite Size Frosted
Blueberry Shredded Wheat
Bite Size Frosted
Shredded Wheat
Bite Size Frosted Strawberry
Shredded Wheat
Bran Flakes
Nutty Nuggets
Toasted Oats
Pics by Price Chopper
Bran Flakes
Frosted Shredded Wheat
Good Choice Oat Crunch
Nutty Nuggets
Toasted Oats
Strawberry Frosted
Shredded Wheat

• Crispy Corn &
Rice
• Crispy Rice
• Corn Flakes
• Corn Squares
• Honey Oats &
Flakes
• Rice Squares
• Tasteeos

• Corn Flakes
• Crispy Rice
• Toasted Corn
Crisps
• Toasted Rice
Crisps

Shurfine
Bite Size Frosted Shredded • Corn Flakes
Wheat
• Corn Squares
Bran Flakes
• Crisp Rice
Frosted Shredded Wheat
• Oats & More
Nutty Crunchers
with Almonds
Toasted Oats
• Oats & More
with Honey
Wheat Squares
• Rice Squares
• Twin Grain Crisp
Signature Kitchens
Bran Flakes

• Corn Flakes

Crunchy Nuggets

• Corn Pockets

Frosted Shredded Wheat

• Crispy Rice
• Oats & More
with Almonds
• Oats & More
with Honey
Rice Pockets

Live it Up!
Toasted Oats

२
६

जस
ु बाल-बासलकाको लागग
ववक् (WIC) स्वीकृत

• लामो समय रहने १००%

जुस: ६४ औंस को बोतल
• सुन्तलाको जुस :
१६ औंस जमेको बाक्लो रस

ककन्न नसमल्ने
• अगाययनक/जैववक

६४ औंस कफ्रजमा राखेको बोतल

लामो समय िहने
६४ औंस बोतलहरु

Apple & Eve

Best Yet

Campbell’s

Great Value

• कुनै पयन

• स्याउ

• टमाटर

• अंगुर

• टमाटर

• स्याउ
• क्रानबेरी
• क्रानबेरी अनार
• अंगुर
• टमाटर
• तरकारी
• सेतो अंगरु
• सेतो अंगरु
आरु

स्वाद

• र्ोगटे
• र्ुइँकटर

• नून कम

• सेतो अंगुर

Hannaford
• स्याउ
• बेरी
• क्रानबेरी
अंगुर
• क्रानबेरी रसबेरी
• अंगुर
• तरकारी
• सेतो अंगुर
• सेतो र्ोगटे

IGA

Juicy Juice

Langers

• स्याउ

• कुनै पयन

• स्याउ

• अंगरु
• र्ोगटे
• सेतो अंगुर

• रुबी रे ड
• र्ोगटे
• रातो अंगुर

• सेतो अंगरु

२
२७
७

Juice जस
ु

जस
ु बाल-बासलकाको लागग (यनरन्तरता..)
लामो समय िहने

६४ औंस बोतल
Mott’s

Northland

• स्याउ
• स्याउ चेरी
• स्याउ आँप
• स्याउ सेतो
अंगुर

• कुनै पयन

Shurfine

Signature
Signature
Kitchens
Kitchens
• स्याउ
• बेरी शमश्रण
• क्रानबेरी
• क्रानबेरी
• Grape
• क्रानबेरी
• Raspberry
• अंगुर
• सुन्तला
• र्ुइँकटर
• टमाटर
• तरकारी
• सेतो र्ोगटे
• सेतो अंगुर

• स्याउ
• क्रानबेरी
• क्रानबेरी
स्याउ
• क्रानबेरी अनार
• क्रानबेरी
• रसबेरी
• अंगुर

• र्ोगटे
• सेतो अंगुर

स्वादमा

Old Orchard
* स्याउ
* स्याउ

क्रानबेरी
• बेरी शमश्रण
• क्रानबेरी अनार
• अंगुर
• सुन्तला
• आरु आँप
• सेतो अंगुर

V8
Vegetable
• ओररजजनल
तरकारी
• वपरो मसला
तरकारी

Pics by Price
Chopper
• बेरी
• क्रानबेरी
• क्रानबेरी
अंगुर
• क्रानबेरी
रसबेरी
• अंगुर
• र्ोगटे
• र्ुइँकटर
• टमाटर
• तरकारी
• सेतो अंगुर
• सेतो अंगुर आरु

Welch’s
• १००% सेतो
अंगुर
• १००% रातो
• अंगुर
• सेतो र्ोगटे
आरु
ककन्न नसमल्ने
• लाईट
• फाईबर थपेको
• क्याजल्सयम
थपेको

२८
७

Juice जस
ु

जस
ु बाल-बासलकाको लागग (यनरन्तरता..)
कफ्रजमा जमेको सुन्तलाको जुस
१६ औंसका क्यानहरु

कुनैपनन स्टोि ब्राण्ड

Minute Maid

• Best Yet

• Hannaford
• Price Chopper
• Shurfine
• Signature Kitchens

• ओररजजनल
• ओररजजनल क्याजल्सयम सदहत

कफ्रजमा राखेको सुन्तलाको जुस
६४ औंस बोतलहरु

कुनैपनन
स्टोि ब्राण्ड
• Best Yet

• Great Value
• Hannaford
• IGA
• Price Chopper
• Shurfine
• Signature
Farms

Hood

Natalie’s

Thomas
Dairy

Juice जुस

जस
ु महहलाहरुको लागग
विक् (WIC) स्िीकृत

• जमेको बाक्लो रस: ११.५–१२
औंस र्ाँडाहरु

ककन्न नसमल्ने
• अगाययनक/जैववक

• लामोस समय रहने १००%
जुस: ४८ औंस बोतलहरु

जमेको Frozen
११.५–१२ औंस जाने

क्यान डडब्बाहरु

कुनै पनन स्टोि ब्राण्ड
Dole
सुन्तला जुस
• Best Yet
• १०० % जस
ु
• Great Value
- कुनै पयन स्वाद
• Hannaford
• Price Chopper
• Shurfine
• Signature Kitchens

Minute Maid
• सुन्तला
- कुनै पयन
• र्ोगटे

Old Orchard
• हररयो बोक्रा

Welch’s
• पहे लो बोक्रा

र्एको

र्एको
- कुनै पयन स्वाद

- कुनै पयन स्वाद

लामो समय सम्म िाख्न सककने
४८ औंसको बोतलहरु

Apple & Eve

Best Yet

Juicy Juice

• कुनैपयन स्वाद

• अंगुर

• कुनैपयन स्वाद

Northland

Shurfine

Welch’s

• कुनैपयन स्वाद

• स्याउ

• कंकाडय अंगुर

• अंगुर तरकारी

३
०

सििल
ु े खाने फलफूल ि तिकािी
ककनमेलको लागग केदह सझ
ु ावहरु

एक पटक ववक् (WIC) ककनमेल कारोबार गदाय ४० वटा कुराहरु

ककन्न माि सककन्छ| शििक
ु ो लागग खानेकुरा खररद गदाय यो कुरा
ख्याल राख्नुहोस ् |

१२८ औंस सवु वधा = (३२) ४ औंस जारहरु
२५६ औंस सवु वधा = (६४) ४ औंस जारहरु

विक् (WIC) स्िीकृत

• ४ औंसको र्ाडा
(एकल र २ वटा तयाकमा)
• स्टे ज २ वा दोस्रो खानेकुरा
• कुनै पयन फलफूल र तरकारी स्वादमा
• कुनै पयन शमगश्रत फलफूल र
तरकारी स्वादमा

ककन्न नसमल्ने
• चीनी, नून, स्टाचय वा
चामल शमसाएको

• डडनर
• पाउचहरु
• शमष्ठान

४ औंसका र्ाडाहरु (एकल र २ वटा तयाकमा)

Beech-Nut
Classics

Beech-Nut
Naturals

Earth’s Best
Organic

• एकल

• एकल

• एकल

Gerber

Gerber Organic

Happy Baby

• २-तयाक

• एकल

• एकल

O Organics
• एकल

Pic Select Fresh
• २- तयाक

Infant Foods शििु खाद्यान्न
ताजा फलफूल ि तिकािीमा बबकल्प :

३१३
१

बच्चाहरु ९ मदहना पुगेपयछ, शििुले पाउने आधा
जारहरु ताजा फलफूल र तरकारीमा पररवतयन गनय
सककन्छ |:
• पर
ु ा वा आंशिक दध
ु चुस्ने वा
पुरै फमूयला खाने शििुको लागग
• $8 पुरै दध
ु चुस्ने शििुको लागग
यो कुरा तपाईको ववक् (WIC) खानेकुरा सुबबधा
शलस्टमा छै न र तपाईले चाहनुहुन्छ र्ने तपाईको
स्थानीय ववक् WIC अकफसमा सम्पकय राख्नुहोस ्|
सम्पकय जानकारी healthvermont.gov/ local मा
जानह
ु ोस ्

सििह
ु रुले खाने

ससरियल

विक् - स्िीकृत

• ८ औंस र १६ औंस

ककन्न नसमल्ने

• फलफुल, फमल
ुय ा वा

तयाकेजहरु

तरकारीहरु शमसाएको

• एकल र शमगश्रत
• अगाययनक स्वीकृत
८ औंस र १६ औंस तयाकेजहरु

Beech-Nut

Earth’s Best
Organic

Gerber

• शमगश्रत अन्न

• पूणय अन्न

शमगश्रत अन्न

• जौं
• शमगश्रत अन्न

ओटशमल

• अगाययनक

ओटशमल
• अगाययनक
शमगश्रत
अन्न
• अगाययनक
चामल
• चामल

• पूणय अन्न

• पूणय अन्न चामल

ओटशमल
ओटशमल

• अगाययनक चामल
• चामल
• पूणय गहुँ

Infant Foods शििु खाद्यान्न

केिल पूर्ा स्तनपान गिाउने
आमाहरु ि बच्चारुको लागग

३
२

ककनमेलको लागग केदह सझ
ु ाव

एक पटक ववक् (WIC) ककनमेल कारोबार गदाय ४० वटा कुराहरु ककन्न माि
सककन्छ| शििुको लागग खानेकुरा खररद गदाय यो कुरा ख्याल राख्नह
ु ोस ् |

७७.५ औंस सुबबधा = (३१) २.५ औंस जाने जारहरु

सििुहरुले खाने मािु
विक् - स्िीकृत

ककन्न नसमल्ने

• २.५ औंस जारहरु

• गचनी वा नून शमसाएको
• डडनरहरु

• पदहलो तहवा दोस्रो खाना
• पयन प्रकारका

२.५ औंस जारहरु

Beech-Nut
Classics

Earth’s Best
Organic

Gerber

O Organics

डडब्बा बन्द माछा
विक् – स्िीकृत

• दे खाईएका प्रकार र साईजमा
• पानी वा तेलमा डुबाएका हड्डी
छाला र्एको साडडयन समावेिछ

ककन्न नसमल्ने

• अल्बाकोर टुना
• सेतो टुनाको र्ुजुरा
• पोका वा पाउच

कूल ३० औंस सम्मको डडब्बाबन्द माछाहरु

टुना
माछाको र्ज
ु ुरा साडीन

सालमोन
M

कुनै पयन ब्राण्ड
• ५ औंस

कुनै पयन ब्राण्ड
• ३.७५ औंस

कुनै पयन ब्राण्ड
• ५ औंस, ६ औंस र ७.५
औंस

कक

• Ad

• Di

Infant Foods शििु खाद्यान्न

३
३

सििु फमुल
ा ा दध
ु
तपाईको बच्चाको लागग स्िीकृत फमल
ुा ा छान्नह
ु ोस ्

तपाईको पाररवाररक सुववधा शलष्टमा लेखखए अनस
ु ार दठक
प्रकार र साईजको फमुयला ककन्नु पछय |

यसी तपाईको बच्चालाई शर्न्न
खालको फमल
ुय ा आवश्यक र्एमा:

पररवतयनको लागग तपाईको स्थानीय ववक् WIC
अकफसमा सम्पकय राख्नह
ु ोस ्| जानकारीको लागग
healthvermont.gov/local मा जानह
ु ोस ्|

जसै तपाईको बच्चा बढ्दै जान्छ:
• ववक्

(WIC) ले तपाईको बच्चालाई पुग्ने गरर फमूयला

उपलब्ध गराउछ | जसै तपाईको बच्चा बढ्दै जान्छ र बढी
खान्छ र्ने थप आवश्यक फमूयला तपाई आफैले ककन्नु
पछय |

Nepali / नेपाल

र्मयन्ट ववक् (WIC) काययक्रम

र्मयन्ट स्वास््य ववर्ाग
१०८ Cherry Street, PO Box ७०

Burlington, VT ०५४०२
healthvermont.gov/wic
wic@vermont.gov
८००-६४९-४३५७
८०२-८६३-७३३३

USDA को भेदभावमा�थ रोक लगाउने बयान
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of
(USDA)
rights regulations
and
the(USDA)]
USDA,
its
संAgriculture
घीय नाग�रक अ�धकार
कानन
U.S. Department
of Agriculture [सं
यक्
राज्य कृ�ष �वभाग
नाग�रक
ू तथाcivil
ु त policies,
Agencies,
offices,
employees,
and
institutions
in
अ�धकार
�नयामक एवम
बमोिजम,
USDA, यसका एजे
न्सीहरू,
कायार्लयहरू, तथाparticipating
कमर्चार�हरू, अ�न USDA
् नी�तहरू and
orक्रadministering
USDA
are prohibited
from
discriminating
कायर्
महरूमा भाग �लने वा यसको
प्रबन्ध programs
�मलाउने संस्थानहरूलाई
नसल, वणर्, रािष्ट्रयता,
�लङ्ग,
अ�मता, उमेर, वा
based on
race,वा color,
national
disability,
or reprisal
USDA-द्वारा
सञ्चा�लत
कोष उपलब्ध
गराइएको कुorigin,
नै कायर्क्रम sex,
अथवा ग�त�व�ध
अन्तगर्तage,
प�हले ग�रएका
नाग�रक
or retaliation
forबदला
prior
civil rights
activity
any
or activity
अ�धकार
ग�त�व�ध �निम्त
वा प्र�तशोधको
भावनाको
आधारमा भेin
दभाव
गनुर् program
मनाह� छ।
conducted or funded by USDA.

कायर्क्रमसम्बन्धी जानकार� प्राप्त गनर्को ला�ग सम्पकर्का वैकिल्पक साधनहरू (उदाहरणाथर्, ब्रेल, ठूलो छापा, अ�डयोटे प,

Persons
whoअ�म
require
alternative
means
of
अमे
�रकाल� सङ्केwith
त भाषा disabilities
इत्या�द) को खाँचो भएका
व्यिक्तहरूले
त्यो एजेन्सी (राज्य
वा स्थानीय)-�सत
सम्पकर्

communication
for program
largeहुनेprint,
गन
र् न�छ जहाँ उनीहरूले सु�वधाहरूको
ला�ग आवेदनinformation
गरे का छन ्। ब�हरो,(e.g.
सुन्नमा Braille,
वा बोल्नमा क�ठनाइ
व्यिक्तहरूले
ुप

USDA
�सत FederalAmerican
Relay ServiceSign
(संघीय �रले
सेवा) माफर्त (800)
877-8339
मा सम्पक
र् गनर् सक्छन
audiotape,
Language,
etc.),
should
contact
the्। यसको

अ�त�रक्त,
कायर्(State
क्रमसम्बन्धी
जी बाहे कthey
अन्य भाषाहरूमा
उपलब्ध
स�कन्छ।Individuals
Agency
orजानकार�
local)अङ्ग्रे
where
applied
forगराउन
benefits.

who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may
contact USDA through the Federal Relay Service at (८००) ८७७-

कुनै कायर्क्रमसम्बन्धी भेदभावको गुनासो दतार् गनर्को ला�ग USDA Program Discrimination Complaint Form,
(AD-3027) [USDA कायर्क्रमसम्बन्धी भेदभावको गुनासो दतार् गन� फारम (ए डी-3027)] लाई पूरा भनह
ुर् ोस ् जो

८३३९

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
मा अनलाइन,may
अ�न USDA
को कुनैप�न
कायार्लयमा उपलब्ध
. Additionally, program information
be made
available
in
छ, नत्र भने USDA लाई एक पत्र पठाउनुहोस ् अ�न पत्रमा ती सबै जानकार�हरू �दनुहोस ् जसको ला�ग फारममा अनुरोध

languages other than English.

ग�रएको छ। गुनासो दतार् गन� फारामको प्र�त�ल�पको अनुरोध गनर्को ला�ग, (866) 632-9992 मा फोन गनुर्होस ्। आफ्नो पूरा

To file
aअथवा
program
complaint
of discrimination,
भ�रएको
फारम
पत्रलाई �नम्न
त�रकाद्वारा USDA
सम� पठाउनुहोस ्:

complete the USDA
Program Discrimination Complaint Form, (AD-३०२७) found online
(1)
मेल: U.S. Department of Agriculture
at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,
and at any
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
USDA
office,
or write
a letter
addressed to USDA and provide in the
1400
Independence
Avenue,
SW
20250-9410; requested in the form. To request a copy
letterWashington,
all of theD.C.
information
(2)
फ्याक्स:
(202) 690-7442;
अथवा
of the
complaint
form,
call (८६६) ६३२-९९९२. Submit your
completed form or letter to USDA by:
ईमेल: program.intake@usda.gov.

(१) mail:
यो संस्थान एक समान अवसर प्रदायक हो।
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
१४०० Independence Avenue, SW

(3)

२०२५०-९४१०;
(२) fax: (२०२) ६९०-७४४२; or
(३) email: program.intake@usda.gov.
Washington, D.C.

This institution is an equal opportunity provider.

