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विक (WIC) कार्मक्रर्को फाइर्दाहरू 

विक WIC तपाई र तपाइको बढ्दो पररिारको वनन्धि पोषणरु्क्त कार्यक्रम हो l विक 

WIC कार्यक्रमको चार खण्डहरु छन् | 

• पोषणरु्क्त विक्षा: पोषण सम्बिी िानकारी, उपकरण र हुकायउने

समस्याको समािान, पोषण र स्वच्छ िीिनशैली |

• स्तनपान प्रोत्साहन सहर्ोग : तपाइको लक्ष हावसल गनय सहर्ोग

को वनन्धि |

• स्वस्थकर आहार/खानेकुरा : विक WIC आहार मा फलफुल र

तरकारी, सबै प्रकारका अन्न, अन्डा, दुि, पनीर, दवह, मुुँगफलीको

न्वोनी/ गेडागुडी, अन्न, फलफूलको रस, वशशु आहार र विवि |

• स्वस्थसेिा वसफाररस: स्वास्थ्य सेिा र अन्य सामूदावर्क स्रोतको वनन्धि

व्यन्धक्तगत वसफाररस |
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तपाइको विक् (WIC) र्ात्रा  

आमा बन्न,ु  नयााँ आमा र शििहुरू 
 

तपाईं गभयिती हुुँदा, विक् (WIC) ले तपाईंलाई स्तनपान र नििात वशशुको  

व्यिहार बारे वसक्न सहर्ोग  गदयछ। तपाईंको पवहलो भेटमा, हामी तपाईंको वबचमा 

गररने गभायिस्था िाुँचको समर्तावलका वनिायरण गने र पोषण गवतविवि वनिायरण 

गनेछ ।ं 

 

विक् (WIC) पोषण सेिाहरू नर्ाुँ आमा र वशशुहरूको लावग िारी रहन्छ, र्सले 

स्तनपान सहार्ता, ििन िाुँच र मावसक खानाहरू प्रदान गदयछ। 

 
पााँच (५) बषम सम्मको वििुहरु 
 

तपाईंको बच्चा बढ्दै िाुँदा, विक् (WIC) ले तपाईंको पररिारलाई सहर्ोग 

गनयको लावग तर्ार छ र तपाईंको बच्चाको पाुँच  ंिन्मवदनसम्म हरेक ६-६  

मवहनामा तपाईंलाई भेट्नेछ। अन्य बीचको समर्मा हुने भेटघाटमा, तपाइुँले  

आफुलाई राम्रोगने पोषण गवतविविहरूको छन ट गनय सकु्नहुन्छ l 
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सुरुआत: विक् (WIC) भेटघाटहरु 

विक (WIC) उपरु्क्त भेट्ने सर्र्

तपाईंको विक् (WIC) भेटघाट समर् प्रते्यक ६ मवहनामा 

वनिायरण गररएको छ। 

प्रते्यक विक् (WIC) भेटघाटमा वनम्न कुराहरु समािेस 

हुन्छन: 

• आर्-आम्दानी, पवहचान र भमयन्ट वनिास प्रमाणपत्र

• िृन्धि र स्वास्थ्य मूल्ांकन, बावषयक आइरन (IRON) िाुँच

• पोषण परामशय / विमशय

• अन्य स्वास्थ्य सेिा र सामूदावर्क स्रोतहरूको लावग

वसफाररसहरु (ररफरलहरू)
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र्ोग्यता 

वनर्ामरण 

भेट

पोषण 

गवतविवर् 

पोषण 

गवतविवर् 

बृध्दर्द 

चेक-ईन 
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पोषण कार्मक्रर्  
सूचना, उपकरण र िहर्ोग 

 

विक् (WIC) भेटघाटको समर्मा, तपाईंले पोषण सम्बन्धित कार्य पूरा 

गनुयहुनेछ। पोषण वशक्षा विक् (WIC) बाट पाईने महत्त्वपूणय सुवििाहरु  

मधे्य एक हो। तपाईले मावसक रुपमा विक् (WIC) बाट पाउने खानाको 

साथ-साथै, स्वस्थ पररिारको विकास गनयको वनन्धति आिश्यक कुराहरु  

पवन बुझु्नहुनेछ l  
 

र्ाहाुँ तीन प्रकारको विक् (WIC) पोषण गवतविविहरू छन्। तपाइुँले र्स्तो पोषण 

गवतविवि छन ट गनुयहोस् िुन तपाइुँको वसके्न शैली, चासो र तावलकासुँग मेल खान्छ। 

विक् (WIC) ले उपलब्ध गराउने तपाईंको खाद्य सुवबिा खाता सवक्रर् बनाईराख्न, हरेक 

िषय वनर्वमत विक् (WIC) भेटघाटको समर् बाहेक तपाईंले थप दुईिटा पोषण कार्यशाला 

पूरा गनुयपने हुन्छ l 
 

स्थानीर् पोषण कार्मक्रर्  
 

तपाईंको के्षत्रमा पोषण गवतविविहरूको सूची पिा 

लगाउन: 

• तपाईंको विक् (WIC) पोषण विशेषज्ञलाई सोधु्नहोस्, 

• healthvermont.gov/wicactivities मा िानुहोस्, 

• तपाईंको स्थानीर् विक् (WIC) कार्ायलर्मा फोन  

गनुयहोस्। 
 

 

व्यध्क्तगत परार्िम  
 

विक् (WIC) कमयचारीलाई तपाईंको वनिी पोषण लक्ष्यको 

बारेमा सोिपुछ गनुयहोस्। तपाईं समर् तावलका वमलाउन 

भेट्न सकु्नहुन्छ िा फोन बाट पवन वमलाउन सकु्नहुन्छ l  

 

 

 
 

 अनलाइन  वसकाई  
 

WICHealth.org चावहं  विक् (WIC ) को पोषण सम्बन्धि 

वशक्षा वदने अनलाइन स्रोत हो। उपलब्ध विविि 

वशषयकबाट उपरु्क्त विषर्हरू छानु्नहोस्। तपाईको खाता 

शुरू गनय अको पृष्ठ हेनुयहोस्। 
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अनलाईन पोषण वक्रर्ाकलाप  
 

• इन्टरनेट पहुुँच भएको ठाउुँमा िुनसुकै समर् िा स्थानमा र्ो पाठहरू पुरागनय सकु्नहुन्छ l 

 • कतयुटर, स्माटयफोन िा ट्याबलेट प्रर्ोग गनुयहोस् l 

 • पाठलाई तपाईंको विक् (WIC) पोषण वशक्षाकार्यको रूपमा गणना गररनेछ l  

 • वं्यिनहरू र खाना पकाउने वभवडर्ोहरूको लावग स्वास्थ्य वििुतीर् भान्साको खण्ड हेनुयहोस् l 

 

wichealth.org मा खाता खोल्न तपाईंलाई 6-अंकको विक् (WIC) पाररिाररक 

आईडी आिश्यकता पदयछ। र्वद तपाइुँसुँग छैन भने, सहरे्ताको लावग, विक् (WIC) 

कार्ायलर्मा फोन गरर सहर्ोग माग्नुहोस् l  
 

कर्दर् १: तपाईको खाता 

खोल्नुहोस 

1.  Www.wichealth.org मा िानुहोस्  

2. "साइन अप" बटनमा न्धिक गनुयहोस्  

3. तपाईको राज्यकोरूपमा भमोन्ट छानु्नहोस्  

4. आफ्नो एिेन्सी छन ट गनुयहोस् (एिेन्सी = 

तपाईंको स्थानीर् विक् (WIC) कार्ायलर्)  

5. आफ्नो न्धिवनक छानु्नहोस् (न्धिवनक = 

तपाईंको स्थानीर् विक् (WIC) कार्ायलर्)   

6. आफ्नो 6-अंकको विक् (WIC) पाररिाररक  

आईडी हाल्नुहोस्। र्वद तपाईंको पररिाररक् 

आईडीमा 5-अंकहरू मात्र छभने, अगावड 

"0" टाइप गनुयहोस्। (मेरो WIC आईडी____:)  

7.  प्रर्ोगकताय नाम र पासिडय छानु्नहोस्, 

तपाईंको इमेल हाल्नुहोस  र सुरक्षा सम्बन्धित 

प्रश्नको ििाफ वदनुहोस्।  सन्धतिनको लावग 

उिरहरु लेखेर राख्नहुोस् l 

8. Register "दताय " मा न्धिक गनुयहोस्। 

9. तपाईं र तपाईंको वशशुबारे िानकारी 

वदनुहोस् र finish "समाप्त" बटनमा 

न्धिक गनुयहोस्। 

कर्दर् २ : पाठ पुरा गनुमहोस  

1. www.wichealth.org Login 
गनुयहोस् 

2. “Start Lesson” मा न्धिक गनुयहोस्। 

3. उपलब्ध पाठ शं्रखला मधे्य कुनै एकमा 

न्धिक गनुयहोस्।  

4. उपलब्ध पाठ मधे्य कुनै एकमा न्धिक 

गनुयहोस्। उदाहरण पाठ: 

• तपाईंको वशशुलाई ठोस आहारको 

शुरुिात गनुय   

• भोिन र नाश्ता सरल बनाउनु  

• खान नमाने्नलाई खुिाने रहस्य  

• पकिान कुक वबनाको व्यञ्जनमा समर् 

बचत 

5. पाठ पूरा गनय वनदेशनहरू पालना 

गनुयहोस्। 

6. पाठको अन्त्यमा भएका प्रश्नहरूको 

ििाफ वदनुहोस। 

7. तपाईंको प्रमाणपत्र प्राप्त गनय Submit 
"सबवमट" न्धिक गनुयहोस् - र्ो तपाईंको 

स्थानीर् विक् (WIC) कार्ायलर्मा 

पठाइनेछ। 
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स्तनपानमा  प्रोत्साहन  
तपाइाँलाई थाहानै छ कि स्तनपान तपाईं र तपाईिो बच्चािो शनशतत अशत उत्तम िुरा 

हो। शिि् (WIC) ले आमाहरूलाई स्तनपानिो लक्ष्य प्राप्त गनन मद्दत गनछे । 

Knowledge + Support + Confidence = Success 

ज्ञान +  सहर्ोग  + आत्मविस्वास  = सफलता . 

तपाईले  गनम सकु्न हुन्छ !  

स्तनपानको बारेर्ा 

वसकु्नहोस्: 

पढ्नुहोस्। कक्षाहरू 

वलनुहोस्। तपाईंको  विक् 

(WIC) समकक्षी स्तनपान 

परामशयदाता  र अन्य 

स्तनपान समथयकहरूसंग  

कुराकानी गनुयहोस् । 

 

विक्ले सहार्ता गछम  !

 

र्द्दत वलनुहोस् र 

पूिम-र्ोजना बनाउनु होस्  

आफ्नो पररिार र  

साथीहरुलाई र्ोिनाहरु 

भनु्नहोस । तपाईले  सहर्ोग 

प्राप्त गनय तपाईंको डाक्टर र 

कमयचारीसंग वमलेर काम 

गनुयहोस l तपाई सफल हुनु 

आिश्यक छ l 

 

वनडर हुनुहोस् 

 

प्रार्ः आमाहरूले आफ्ना 

बच्चाहरूको लावग वठक मात्रामा 

दूि बनाउछन्।  

विकासको प्रते्यक चरणमा 

तपाईंको बच्चाको लावग तपाईंको 

दूि एकदम वठक हुन्छ l  

हामी आमाहरूलाई  सफल हुनमा मद्दत गनयको वनन्धि  छ ।ं विक (WIC)ले वनम्नकुरा  

प्रदान गदयछ : 

• स्तनपान गराउने आमाको लावग विक् (WIC) अवतररक्त खानाहरू 

• समकक्षी स्तनपान परामशयदाता (केही कार्ायलर्हरूमा उपलब्ध छ) 

• स्थानीर् सामूदावर्क सल्लाहकारलाई वशफाररस  र अन्य सहर्ोग 

• स्तन पंपहरु  

• स्तनपान समूह र कक्षाहरू 
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स्वस्थ आहार / खानेकुराहरु  
विक् (WIC) मा भनाय हुने हरेक पररिारले उनीहरूको पोषण आिश्यकताको 

लावग बनाइएको मावसक खानाको याकेि पाउुँछन्। खाद्य पदाथयको मात्रा र 

प्रकार तपाईं गभयिती िा स्तनपान गराउने आमाको अिस्था र वशशुको  

उमेरमा वनभयर गदयछ l  

 

विक् (WIC) भेटघाट िा पोषण कार्यक्रम पूरा भएपवछ ३-मवहनाको 

समर्चक्रको पवहलो मवहनामा  विक् (WIC) खाद्य पदाथयहरू तपाईंको 

खातामा समािेश गररन्छ l  

 

वकराना स्टोरमा तपाईंको विक् (WIC) खाद्य पदाथय खरीदगनय तपाईंको 

पररिारको भमोन्ट विक् (Vermont WIC) काडय प्रर्ोग गनुयहोस्। विक् (WIC)  

काडयले डेवबट काडयले सरह काम गदयछ तर र्ो वबशेष विक् (WIC) खाद्य 

खाताको लावग मात्र हो l  

 

तपाईं हरेक मवहना कुनै पवन विक् (WIC) स्वीकृत वकराना पसलमा समान 

वकन्न सकु्नहुनेछ। स्टोरको पूणय सूची  healthvermont.gov/wicshopping 

मा  खोजु्नहोस् l 
 

 

विक् (WIC) खाद्य पर्दाथमहरूको लावग खररर्द सम्बध्ित थप जानकारीको 

लावग भर्ोन्ट  विक् (Vermont WIC) वकनरे्ल खण्ड हेनुमहोस्। 
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स्वस्थ सेिा वसफाररस र  
सारू्र्दावर्क कार्मक्रर्हरु  
 

विक् (WIC) ले तपाईंलाई स्वास्थ्य सेिा प्रदार्क, सामूदावर्क संस्थाहरु  र अन्य 

स्थानीर् स्रोतहरूसंग सम्बि िोवडवदन्छ। र्समा वनम्नकुराहरु समािेश छन् : 
 

• 3SquaresVT र अन्य खाद्य स्रोतहरू 

• गभायिस्था र बाल स्वास्थ्य सेिा 

• दन्त स्वास्थ्य सेिा 

• िूम्रपान छोड्न मद्दत  

• लागूऔषि र रक्सी खानेलाई परामशय  

• प्रवतरक्षा खोप 

• घर भेटघाट  

•   र सू्कलपूिय कार्यक्रमको मागयदशयन िा सुरु 

 

 

तपाईको पररिारलाई आिश्यक  स्थानीर् स्रोत-सािनको वनन्धि  कुनै 

पवन समर् विक  (WIC) मा फोन गनुयहोस् |  
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Non-Discrimination Statement 
 In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department 

 of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the 

 USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions 

 participating in or administering USDA programs are prohibited 

 from discriminating based on race, color, national origin, sex, 

 disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity 

 in any program or activity conducted or funded by USDA. 

 Persons with disabilities who require alternative means of 

 communication for program information (e.g. Braille, large 

 print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact 

 the Agency (State or local) where they applied for benefits. 

 Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech 

 disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service 

 at (800) 877-8339. Additionally, program information may be 

 made available in languages other than English. 

 To file a program complaint of discrimination, complete the 

 USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) 

 found online at: https://www.ascr.usda.gov/filing-program- 

 discrimination-complaint-usda-customer, and at any USDA 

 office, or write a letter addressed to USDA and provide in the 

 letter all of the information requested in the form. To request a 

 copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your 

 completed form or letter to USDA by: 

 (1) mail: 

 U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

 1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410; 

 (2) fax: (202) 690-7442; or 

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

 This institution is an equal opportunity provider. 
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USDA को भेदभावमा�थ रोक लगाउने बयान

संघीय नाग�रक अ�धकार कानून तथा U.S. Department of Agriculture [संयुक्त राज्य कृ�ष �वभाग (USDA)] नाग�रक
अ�धकार �नयामक एवम ्नी�तहरू बमोिजम, USDA, यसका एजेन्सीहरू, कायार्लयहरू, तथा कमर्चार�हरू, अ�न USDA

कायर्क्रमहरूमा भाग �लने वा यसको प्रबन्ध �मलाउने संस्थानहरूलाई नसल, वणर्, रािष्ट्रयता, �लङ्ग, अ�मता, उमेर, वा
USDA-द्वारा सञ्चा�लत वा कोष उपलब्ध गराइएको कुनै कायर्क्रम अथवा ग�त�व�ध अन्तगर्त प�हले ग�रएका नाग�रक
अ�धकार ग�त�व�ध �निम्त बदला वा प्र�तशोधको भावनाको आधारमा भेदभाव गनुर् मनाह� छ।

कायर्क्रमसम्बन्धी जानकार� प्राप्त गनर्को ला�ग सम्पकर् का वैकिल्पक साधनहरू (उदाहरणाथर्, बे्रल, ठूलो छापा, अ�डयोटेप,

अमे�रकाल� सङ्केत भाषा इत्या�द) को खाँचो भएका अ�म व्यिक्तहरूले त्यो एजेन्सी (राज्य वा स्थानीय)-�सत सम्पकर्
गनुर्पन�छ जहाँ उनीहरूले सु�वधाहरूको ला�ग आवेदन गरेका छन।् ब�हरो, सुन्नमा वा बोल्नमा क�ठनाइ हुने व्यिक्तहरूले
USDA �सत Federal Relay Service (संघीय �रले सेवा) माफर् त (800) 877-8339 मा सम्पकर् गनर् सक्छन।् यसको
अ�त�रक्त, कायर्क्रमसम्बन्धी जानकार� अङ्गे्रजी बाहेक अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध गराउन स�कन्छ।

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 भनुर्होस ्जो
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा अनलाइन, अ�न USDA को कुनैप�न कायार्लयमा उपलब्ध
छ, नत्र भने USDA लाई एक पत्र पठाउनुहोस ्अ�न पत्रमा ती सबै जानकार�हरू �दनुहोस ्जसको ला�ग फारममा अनुरोध
ग�रएको छ। गुनासो दतार् गन� फारामको प्र�त�ल�पको अनुरोध गनर्को ला�ग, (866) 632-9992 मा फोन गनुर्होस।् आफ्नो पूरा
भ�रएको फारम अथवा पत्रलाई �नम्न त�रकाद्वारा USDA सम� पठाउनुहोस:्

(1) मेल: 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; अथवा

(3) ईमेल: program.intake@usda.gov.

यो संस्थान एक समान अवसर प्रदायक हो।



 

 
 

 Participant Rights and 
 Responsibilities and 
 Notice of Privacy Practices 
 As a Vermont Women, Infants, and Children (WIC) 
 Program participant, I understand the following:  
 1. WIC Certification periods vary by 

 participant type: 

 a. pregnant women, until six weeks 
 post-partum; 

 b. infants/breastfeeding women, 
 through the month of the infant’s first 
 birthday; 

 c. children, for twelve month periods up 
 to age five years; and 

 d. non-breastfeeding women, through 
 six months post-partum. 

 

 2. When my and/or my child(ren)’s 
 certification period ends, WIC Program 
 benefits also end. 

 

 3. I will receive information about 
 nutrition and health, including nutrition 
 education, breastfeeding support, WIC 
 foods, and referrals to other health 
 services. 

 

 4. To continue my WIC benefits, I must 
 attend all certification and nutrition 
 education appointments. 

 

 5. I have the right to have information 
 I give to the WIC program treated as 
 confidential. 

 I understand that WIC participant 
 information may be shared with the 
 following programs: Home Visiting 
 Programs, Foster Parent Services, 
 Immunizations, and Pregnancy Risk 
 Assessment Monitoring System (PRAMS). 
 A separate Release of Information is 
 required for WIC to share information 
 with any other entity. 

 6. The Vermont Commissioner of Health 
 may authorize use and disclosure of 
 information about my participation 
 in WIC for non-WIC purposes. Such 
 information will be used by state and 
 local WIC Offices and the programs 
 listed above ONLY for program 
 administration, coordinating benefits 
 with other programs and improving WIC 
 services and activities. 

 

 7. Race/ethnicity information is 
 collected for statistical reporting 
 requirements only and does not affect 
 my participation in the WIC Program. 
 Standards for eligibility and participation 
 in the WIC Program are the same for 
 everyone, regardless of race, color, 
 national origin, age, handicap, or sex. 

 

 8. WIC staff may verify information I have 
 provided. If I provide false information, I 
 may not get WIC benefits; I may have to 
 pay back money for WIC foods already 
 purchased; and I may be prosecuted 
 under state and federal law. 

 

 9  If I move out of Vermont I can request 
 a Verification of Certification (VOC) to 
 access WIC benefits in the new state. 
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भमर्न्ट म�हला, �शशु तथा बाल (WIC) कायर्क्रमको एक सहभागीको रूपमा, म �नम्न कुराहरु राम्रर� बझु्दछु: 
1. �वक् (WIC) प्रमाणीकरण अव�ध सहभागीहरुको प्रकारको आधारमा �भन्न हुनसक्छ:

a. गभर्वती म�हलाहरुको हकमा, बच्चा जन्मीएको छ हप्तासम्म;
b. �शशुहरू तथा स्तनपान गराउने म�हलाको हकमा, �शशु जन्मीएको �दन दे�ख एकबषर् अव�ध सम्म;
c. बाह्र म�हनाको दे�ख मा�थ पाचँवषर् उमेर अव�ध सम्मका बाल-बा�लका;
d. स्तनपान नगराउने म�हलाहरुको हकमा, बच्चा जन्मीएको छ म�हनासम्म ।

2. जब म र मेरो बच्चा/हरुको प्रमाणीकरण अव�ध समाप्त हुन्छ, तब मैले पाउने �वक् (WIC) कायर्क्रम सु�वधाको प�न अन्त्य हुन्छ।
3. मैले पोषण र स्वास्थ्य, पोषण �श�ा, स्तनपानकोला�ग सहयोग, �वक् (WIC) खाद्य पदाथर्, तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाको
ला�ग �सफा�रसको बारेमा समेत जानकार� प्राप्त गन�छु।
4. मेरो �वक् (WIC) सु�वधा जार� राख्नको ला�ग प्रमाणीकरण र पोषण �श�ा भेटघाटमा म �नय�मत उपिस्थत हुनेछु ।
5. मैले �वक् (WIC) कायर्क्रमलाई प्रदान गरेको जानकार�हरुको गोप्यता कायम राख्ने अ�धकार मसंग छ | �वक् (WIC)
कायर्क्रमका सहभागीहरुको जानकार�हरु �नम्न कायर्क्रमहरुसंग आदान-प्रदानगनर् स�कन्छ भन्ने कुरा म बझु्दछु: जस्त ै घर-दैलो
कायर्क्रमहरु (Home Visiting Programs), फोस्टर अ�भभावक (Foster Parent Services) सेवाहरु, खोप कायर्क्रम, र
गभार्वस्था जो�खम आँकलन �नगरानी प्रणाल� (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System-PRAMS) कायर्क्रम
आ�द। �वक् (WIC) कायर्क्रम प्रमाणीकरणमा मैले �दएको मेरो �वधतुीय हस्ता�रले मेरा यी जानकार�हरु उपरोक्त सम्बिन्धत
प�हरुलाई प्रदानगनर्को ला�ग अनमु�त प्रदान गदर्छ । यस  बाहेक अन्य कुनपै�न संस्थालाई जानकार� प्रदान गनर्को ला�ग �वक् 
(WIC) संग एक अलग सुचना जार� अनुम�त हुनु आवश्यक छ।
6. गैर �वक् (WIC) उद्देश्यका ला�ग मेरो �वक् (WIC) सहभा�गताबारे जानकार�को प्रयोग र खलुासागनर् भमर्न्ट स्वास्थ्य आयुक्तले
अ�धकार �दन सक्छन ्| यस्तो जानकार� कायर्क्रम प्रशासन, अन्य कायर्क्रमसंग लाभ समन्वय, तथा �वक् (WIC) सेवा र
ग�त�व�धहरुको सुधारकोला�ग मात्र राज्य र स्थानीय �वक् (WIC) कायार्लय र उपरोक्त कायर्क्रमहरु द्वारा मात्र प्रयोगगनर् स�कने छ |
7. जातीय नस्ल पषृ्ठभूमीबारे संक�लत जानकार� आवश्यक तथ्याङ्क �रपो�टर्ङको ला�गमात्र प्रयोग ग�रन्छ | र यसले �वक्
(WIC) कायर्क्रममा मेरो सहभा�गताको ला�ग कुन ैअसर पाद�न। �वक् (WIC) कायर्क्रममा सहभा�गताको ला�ग योग्यता सबैका
ला�ग समान छन ्। कुनै जा�त, रंग, रािष्ट्रयता, उमेर, अपांगता वा �लगंको आधारमा भेदभाव ग�रने छैन |
8. �वक् (WIC) कमर्चार�हरुले मैले प्रदान गरेका जानकार�हरु प्रमा�णक गनर् सक्छन । य�द मैले झूठो जानकार� प्रदान गरेको छु
भने, मैले �वक् (WIC) को सु�वधा प्राप्तगनर् सिक्दन | मैले प�हलेन ैख�रद गरेको �वक् (WIC) खाद्य पदाथर् वापत पैसा �फतार् 
गनुर्पन� हुनसक्छ र राज्य वा केिन्द्रय सरकार� काननू अन्तगर्त मलाई कारवाह� हुनसक्छ ।
9. य�द म भमर्न्ट स्टेट बा�हर सरेको खण्डमा, नयाँ स्टेटमा �वक् (WIC) को सु�वधा प्राप्त गनर्को ला�ग प्रमाणीकरणको प्रमाण
(Verification of Certification -VOC) को ला�ग अनुरोध गनर् सक्छु |

�वक् (WIC) कायर्क्रम सहभागीहरुको अ�धकारहरु: 
• �वक् (WIC) को सु�वधा पाउनको ला�ग मेरो योग्यतालाई असर पान� कुनै प�न �नणर्यसंग म असहमत छु भने, सोको सूचना
पाएको �म�त दे�ख साठ� (६०) �दन �भत्र मैले एउटा अपील फाइल ग�र के क�त कारणले मलाई सु�वधा पाउनबाट बिन्चत
ग�रएकोहो सो बझु्न म आफै वा आफ्नो प्र�त�न�ध/हरु, जस्तै नातेदार / �मत्र / काननुी सल्लाहकार वा अन्य प्रवक्ता/हरू, द्वारा
एक �नष्प� सुनवुाइको ला�ग अनुरोध गनर्सक्छु |
• एक �नष्प� सुनुवाइ अनुरोध गनर्कोला�ग जानकार� कुनपै�न स्थानीय �वक् (WIC) कायार्लय वा स्टेट �वक् (WIC)
कायार्लयबाट प्राप्त गनर् स�कन्छ । यसको ला�ग Vermont Department of Health, WIC Program, 108 Cherry Street,
PO Box 70, Burlington, VT 05402-0070 वा फोन नम्बर 1-800-649-4357 मा सम्पकर्  गनर् सक्नुहुन्छ |

भमर्न्ट �वक् (WIC) कायर्क्रम
सहभागीहरुको अ�धकार र िजम्मेवार�
तथा गोपनीयता अभ्यासहरू को सचूना



 WIC Program Participant Rights: 
 • 

 affects my WIC eligibility or benefits, 
 I have sixty (60) days from the date
 of notice to file an appeal and ask 
 for a fair hearing to present the 
 reasons for objection by me or 
 by my representative(s), such as a 
 relative/friend/legal counsel or other 
 spokesperson(s). 

 •   Information to request a fair hearing
 may be obtained from any local WIC 
 Office or from the State WIC Office at: 
 Vermont Department of Health, 
 WIC Program, 108 Cherry Street, 
 PO Box 70, Burlington, VT 05402-0070. 
 You may also call us to request 
 a hearing at 1-800-649-4357. 

 • Continuation of benefits may be 
 requested pending the outcome of the 
 fair hearing appeal. The request must 
 be filed within 15 days from the date of 
 my Notice of Ineligibility. However, no 
 benefits can be continued beyond a 
 participant’s certification period. 

 • WIC is an equal opportunity program.
 If I believe I have been discriminated 
 against because of race, color, national 
 origin, sex, age or disability, I may 
 contact the Secretary of Agriculture, 
 Washington, DC, 20250 directly, or 
 request assistance from the WIC staff 
 to do so. 

 WIC Program Participant Responsibilities:
 1.   To avoid loss of WIC benefits, I must 8. 

 2.  If I cannot make a WIC appointment,  

I will call in advance to reschedule 

 
 education class, WIC benefits may be 

 

 3. 
 

 
 
 
 

 
 9. 

 and consumed by the participant for 

 unused benefits do not carry over to 
 

 

 additional head of household or proxy 
 to use the card at the store. 

 4. 

 
 

 10.  I am responsible to ensure that my
 alternate shopper adheres to these 

If I miss a recertification or nutrition 

reduced. 

my address or move to a different city 

whom they were issued, and that 

future months. 

to a different district or state. 

attend all WIC appointments. be purchased only at WIC authorized 

I am responsible for training my 

WIC foods are for the participating 

stores within the month designated 

I understand that WIC benefits are to 

or state so my WIC can be transferred 

I will notify WIC staff when I change 

If I disagree with any decision that 
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• �नष्प� सुनुवाइको न�तजा नआउन्जेल पाईरहेको 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 गरेको हुनुपछर्। तर,यो सु�वधाको अव�ध सहभागीको 
प्रमाणीकरण अव�ध भन्दा बढ� जार�गनर् स�कदैन |   
• �वक् (WIC) एक समान अवशर कायर्क्रम हो । य�द कुनै जा�त, रंग, रािष्ट्रयता, �लगं, उमेर वा अशक्तताको आधारमा कुन ै
भेदभाव ग�रए जस्तो मलाई लाग्छ भने, मैले �सध ै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 सब ैभेटघाटमा म उपिस्थत हुनुपछर् |  
2. य�द म �वक् (WIC) को भेटघाटमा उपिस्थत हुन सिक्दन भने, यसको अ�ग्रम जानकार� गराउनुक साथ ैअक� पटकको
भेटघाटको ला�ग समय ता�लका �मलाउनुपछर् |  
3. मेरो ठेगाना प�रवतर्न भएमा अथवा अक� शहर वा स्टेटमा सरेको अवस्थामा �वक् (WIC) को कमर्चार�लाई जानकार� गराउने 
छु, ताक� मेरो �वकको पाईरहेको 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 छैन र मेरो �वक् (WIC) को
सु�वधा अरू कसैलाई �दने छैन र मेरो खाद्य-पदाथर् सु�बधा प�रवतर्न गनर् आवश्यक छ भने मैले �वक् (WIC) मा सम्पकर्  गन� छु । 
5. सब ैफमुर्ला र स्वास्थ्य खानेकुराको सट्टा-पट्टा अ�नवायर् रुपमा �वक् (WIC) कायार्लयमा गनुर् पन�छ । कुनै प�न प्रयोग
नग�रएको �शशु फमुर्ला सध� �वक् (WIC) कायार्लयमा �फतार् गनुर्पछर् । 
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 बाहेक अरु कसैलाई �दने छैन। 
7. य�द मेरो भमर्न्ट �वक् (WIC) काडर् हराए वा चोर� भएमा, म तरुुन्तै �वक् (WIC) कायार्लयमा �रपोटर् गन�छु । यस्तो 
अवस्थामा हराएको म�हनाको सु�वधा सट्टा-भनार् वा प्र�तस्थापन हुनेछैन भनी म बझुद्छु ।  
8. �वक् (WIC) को कुपनले �वक् (WIC) अ�धकृत पसलहरुमा मात्र ख�रदगनर् स�कन्छ | जनु 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 बझु्दछु |   
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 वकैिल्पक ख�रदारहरु प�न उित्तकै िजम्मेवार� पालना गछर्न भ�न सु�निश्चत गन� िजम्मेवार� मेरो हो।

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

गरेमा 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 गरेमा 

B. �वक् (WIC) को अ�धका�रक सुचीमा नभएको खाद्य-पदाथर् ख�रद वा प्रािप्त गरेमा  
C. �वक् (WIC) का कमर्चार� वा �कराना पसलका कमर्चार�हरुलाई शार��रक शोषण, शार��रक शोषणको धम्क� मौ�खक

शोषण गरेमा । 
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भ मय न्ट  वि क् सं ग  ख रर द  ग नुय   

 

तपाईको विक् (WIC) खाद्यसुवििा  बारेमा बुझु्नहोस्    

तपाईको बाुँवक म ज्दात िाुँच गनुयहोस्  

विक् (WIC) खाद्य छानु्नहोस्  

खररद गररसकेपवछ भुक्तान गने ताररक वसकु्नहोस  

भुक्तान गने समर्मा   

रवसद पढ्नुहोस्    

 

सफल खररददारीको  लावग  ५  सुिािहरु  
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विक (WIC) खाद्य 

सुविर्ा  बारे बुझु्नहोस्  
 

विक् (WIC) ले विवभन्न प्रकारका विक् (WIC) खाद्य बगयमा पने विवभन्न वकवसमको 

पदाथयहरू र उत्पादनहरूलाई अनुमोवदत गदयछ: फलफूल र सन्धि, पूणय अनाि, अण्डा, 

दूि, पनीर, दही, मंूगफलीको न नी/ गेडागुडी, अनाि, रस र वशशु खाद्य। 

 

विक् (WIC) -स्वीकृत भोिनहरू भमोन्ट 

विक् (WIC)  खाद्य वनदेवशकामा भेवटन्छ। 

तपाईले पाउने खुराक, वनन्धचचत प्रकार र 

मात्राहरू विवभन्न तत्वहरूमा वनभयर गदयछ, 

िसै्त 

• गभयितीको भएको अिस्थामा   

• स्तनपान गराउदै  हुनुहुन्छ भने कवत           

   मात्रामा   

• तपाईंको बच्चाहरुको उमेर अनुरुप 
 

र्वद तपाईंले पूणयरुपमा स्तनपान गराउदै हुनुहुन्छ भने, तपाइुँ ले अवतररक्त खानेकुराहरू 

प्राप्त गनुयहुनेछ। िसै्त पनीर, अण्डा र मंूगफलीको न नी  र वडब्बाबंद माछा िस्ता 

अवतररक्त चीिहरू आवद । 

 

तपाईको बच्चा बढ्रै्द जााँर्दा खानको प्याकेट पररितमन हुन्छ  
 

मुख्य खुड्वकलो 6 मवहना, 1 िषय र 2 िषय हुन् । उदाहरणका लावग, िब तपाईंको बच्चा 

6 मवहना पुग्छ, वशशुको खाना मावसक खाना याकेटमा समािेस गररन्छ । िब 

तपाईंको बच्चा 1 िषय पुन्छ, बच्चाको खाना याकेटमा दूि, दही र अन्य सबै खानाहरू 

सुचारु गररन्छ। िब तपाईंको बालबावलका 2-5 िषयको उमेरमा पुन्छन, र्ी पररितयनले 

कमवचल्लोरु्क्त िा वचल्लोरवहत दूि र कमवचल्लोरु्क्त िा वचल्लोरवहत दहीमा पररितयन 

हुन्छ। 

 
 पाररिाररक भोजन र सुविर्ा हरु  

 

तपाईंको पाररिाररक भोिन र सुवििाको 

सूचीले तपाइुँ ले प्रते्यक मवहना वकन्न वमल्ने 

खाद्य पदाथयहरुलाई देखाउुँछ। तपाईले र्ो 

सूची प्रते्यक विक् (WIC) भेटघाटको 

समर्मा  पाउनुहुनेछ। तपाइुँको बाुँवक 

म ज्दात िाुँचे्न बारेमा अको पृष्ठमा हेनुयहोस् 
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तपाइाँको बााँवक र्ौज्दातबारे थाहागनुम  

खाद्य पसलमा िानु अवघ तपाइको विक (WIC) खानाको बाुँवक म ज्दात कवत 

छ भवन थाहा गनुयहोस् l  तपाइको खाद्यसुवििा  मवहनाको पवहलो वदनमा  

सुचारु गररन्छ र मवहनाको अन्धन्तम वदनको मध्य-रातमा र्सको म्याद समाप्त 

हुन्छ l   

तपाइले आफ्नो वकरनाको खचय प्रते्यक मवहना समू्पणय विक् (WIC) 

खाद्यसामाग्रीहरु वकनेर बढाउन र पैसा बचतगनय सकु्नहुन्छ; र्सले तपाइको 

खररददारीको सम्बिमा थाहा पाउन र तपाई वकरानामा िना अवघ कुन 

सामनाहरु बाुँवक छ भनी थाहा पाउन् सहर्ोग पुर्ायउछ l  

पसलमा खररदगनय िानु अवघ तपाइको हालमा बाुँवक म ज्दात भएको विक् 

(WIC) खानाको बारेमा पिा लगाउने वबवभन्न तररकाहरु छन् :  

1-855-769-8899 फोन गनुयहोस् (र्ो नम्बर तपाइुँको विक् WIC 

काडयको पछावड हुन्छ)। आफ्नो 16-अंकको विक् WIC काडय नम्बर 

हल्नुहोस, र स्वचावलत प्रणालीले तपाइुँलाई प्रते्यक खाद्य िगय के के 

छोड्नुभएको छ सो  भने्नछ.  
 

अनलाइन Connectebt.com मा िानुहोस् र विक् WIC छानु्नहोस् र 

लगइन गनुयहोस्। र्वद तपाईले पवहलो पटक र्ो साइट हेदै हुनुहुन्छ 

भने, तपाईंले आईडी र पासिडय राखेर नर्ाुँ खाता बनाउन आिश्यक 

पछय । 

तपाईको विक् (WIC) सुवििामा रहल रकम थाहा पाउन अन्धन्तम रसीद 

िाुँच गनुयहोस्। तपाइुँ ले छोड्नुभएको अन्धन्तम रहल रकम प्रते्यक खाद्य  

बगय सूचीमा देन्धखन्छ। र्वद रवसद िम्मागनय सम्भि छैन भने, फोनले  

फोटो न्धखचु्नहोस्। तपाईंको रसीद कसरी पढ्ने भवन  पृष्ठ 19 मा 

हेनुयहोस् l  
 

 स्टोरमा: तपाईं ग्राहक सेिा केन्द्रमा सम्पकय  गरर तपाईंको विक् WIC  

   ?    काडयमा रहल बचत कवत छ भवन  िानकारीको लावग सोधु्नहोस् िा कुनै 

चीिहरू स्यान गनुय अवघ रहल बाुँवक बारे सोधु्नहोस्। 

 

तपाईको रहल बाुँवक रकम थाहा गनय  WICShopper नामक  mobile 

app. मोबाईल एप्समा हेनुहोस । 
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विक्  (WIC) खाद्य /आहारहरूको छनौट  
 

 

स्टोरमा  वठक विक् WIC खानेकुरा छान्नाको लागी भमयन्ट विक् WIC खाद्य 

वनदेवशकाको प्रकारसुँग तपाईको पाररिाररक खाद्यसुवििाको सुवचमा के के वमल्छ सो 

हेनुयहोस् l स्टोरमा िानु अवघ विक् WIC ब्राण्ड र नापको खाद्य सूची बनाउनुहोस्। 

सबै वकराना स्टोरले विक् WIC को सबै प्रकार र नापको  

खाना नराखेको हुुँ सक्छन l तपाइको मनपने  स्टोरले के 

के राखेको छ भवन तपाई पररवचत हुनुहोस् l  
 

   स्टोरमा WICShopper मोबाइल एप प्रयोग गरेमा 

शनशित उत्पादन, आिार र खानािो प्रिारहरू  जुन 

तपाईंिो पाररिाररि खाद्य सुशिधा  सूचीमा छ 

छनौट गनन मद्दत गछन | 
 

स्टोरमा, WIC स्वीकृत खाद्य पिा लागाउनको लागी 

िसु्तको लेबल िा हररर्ो "िमोन्ट WIC स्वीकृत" लेबल 

खोजु्नहोस । वनन्धचचत आकार र खानेकुरारो वनवित 

प्रकार बारे थप िानकारीको लावग वभवडर्ो हेनुयहोस् । 
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जहााँ तपाई खररर्द गनुमहुन्छ त्यहााँ 

भुक्तान गने तररका पवन थाहा 

गनुमहोस् 
 

शिि् WIC अशधिार प्राप्त स्टोरले दईु प्रिारिो भुक्तानी गने तररिा प्रयोग गछनन: 

एिीिृत र अलग। तपाईंिो WIC िार्नले स्ि-भुक्तानी self-checkout गनन शमल्दनै l 
  

 

एकीकृत भुक्तान  

जब किराना स्टोर एिीिृत हुन्छ, यसिो अथन यसमा – शिि्  WIC र गैर शिि्  WIC िस्तुहरू 

दिुै  हुन्छन – भुक्तानिो समय एिसाथ शमशसएर जान सक्छ । स्टोरिो प्रणाली जान्दछ कि 

िुन-िुन चीजहरू भमोन्ट शिि् WIC-ले मान्यता कदएिो छ र  तपाइाँिो शिि् WIC िार्न 

घोट्दा, शतनीहरू तपाइाँिो खाताबाट घटाइन्छ । सधै पशहला आफ्नो शिि् WIC िार्नबाट 

भुक्तानी गनुनहोस् र  त्यसपशछ गैर शिि् WIC िस्तुहरूिो लाशग अिो िार्नले भुक्तानी गनुनहोस्। 
 

यदी तपाईं शिि् WIC मा नयााँ हुनुहुन्छ भन,े समान राख्ने ठेलामा शिि् WIC िो समान हरू 

छुटै्ट राख्नुहोस र शतनीहरुलाई पशहले ररिंग गरर भुक्तान गनुनहोस ताकि तपाइले छानेिा सबै 

िुरा WIC-मान्यता पाप्त छ/छैन भशन शनशित हुन सकु्न भएिोहोस ्l त्यसपशछ तपाईंिो गरै-

WIC िस्तुहरूिो लाशग भुक्तानी गनुनहोस् l 

प्राय: ठूलो किराना स्टोरहरू एिीिृत प्रणालीिा हुन्छन्। धेरैजसो साना स्टोरहरू पशन 

एिीिृत हुन्छन । िेही स्टोरहरूमा तपाईंले आफ्नो शिि् WIC िार्न दखेाउन पनेहुन्छ िा 

समान छान्नु आशघ तपाईंले शिि् WIC प्रयोग गद ैहुनहुुन्छ भाशन क्याशसयरलाई भन्नुपछन l  
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अलग भुक्तानी 
 

अलग चेकआउट प्रणाली भएको वकराना स्टोरमा उनीहरू दुई फरक छन ट प्रकृर्ा प्रर्ोग 

गदयछन ।  

 

कुनै पवन समान छानु्न अवघ तपाईले यवसरे्रलाई विक् WIC काडय प्रर्ोदगदै हुनुहुन्छ भवन 

भनु्नहोस् l 

 

तपाइको वकराना सामानलाई छुट्याउनुहोस र पवहले  विक् WIC खाद्यको भुक्तानी गनुयहोस 

ताकी कुनै कुरा विक् WIC मा सन्धम्मवलत छ/छैन भवन तपाईलाई थाहा हुन सकोस् l त्यसपवछ 

अन्य गैर-विक WIC सामानहरुको वनन्धि अको कारोबारमा भुक्तान गनुयहोस l केही साना 

स्टोरहरूले विक् WIC को लावग कुनै एक विशेष भक्तानी स्थान (लेन) राखेको  हुन्छ । 

 

भमयन्टमा छुटै्ट भक्तानी लेन राखे्न  वकराना स्टोरहरु वनम्न प्रकार छन:  
 

इरे्न 

जनरल 

कििं गर्म 

मािेट  

पतप एण्र् 

प्यान्री   

शिशलस ् 

भरेाइटी 
 

 

र्वद तपाइुँ  वकराना स्टोरमा नर्ाुँ हुनुहुन्छ र भुक्तानी गनयबारे  थाहा छैन भने, ग्राहक सेिाकेन्द्रमा 

सोधु्नहोस् िा VT WIC को िेबसाइट healthvermont.gov/wicshopping मा हेनुयहोस् । 
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भुक्तानी गने सर्र्र्ा 
तपाईकंो विक्  (WIC) खाद्यको भुक्तान गनम भद्र प्रकारले 

र्ी चरणहरू पछ्याउनुहोस्: 
 

१. शुरु-शुरुमा तपाईंको  विक् (WIC) खाद्य हरूलाई तपाईंको अन्य खाद्यसामग्रीबाट  अलग 

गनुयहोस् । र्सले तपाईंलाई कुन खानाहरु WIC-अनुमोदन गरेको हो बुझ्न सहर्ोग गछय ।  

* ध्यान वदनुहोस्: र्वद तपाईंसंग 40 भन्दा बढी विक् (WIC) िसु्तहरू छन् भने, तपाईंले 

वतनीलाई दुई लेनदेनमा विभािन गनय आिश्यक छ। 

२. सिैं पवहले आफ्नो विक् (WIC) काडय प्रर्ोग गनुयहोस्। र बाुँवक अन्य तररकाबाट  भुक्तानी  

गनुयहोस्, िसै्त:  3SquaresVT / SNAP, के्रवडट िा डेवबट काडय िा नगद आवद |  

३. िब संकेत गररन्छ तब  तपाईंको विक्काडय स्वाइप गनुयहोस् र चार अंकको वपन हाल्नुहोस। 

४. तपाईंको विक् WIC वकनमेल अनुमोदन गनुयहोस्। तपाईुँ ले खरीद गरेको WIC सामनाहरु 

तपाईंलाई कमु्पटर मा हेरेर िाच्न र समीक्षा गनय भवनन्छ|  विक् WIC खाद्य पदाथयहरू 

सुची अनुसार वठक छ/छैन भवन िाुँचेर सुवनवित गनुयहोस्। स दा स्वीकार गनय "एस्” िा 

अस्वीकार गनयको लागी "नो" वथचु्नहोस्। एकपटक "एस्” वथच्यो भने फेरी परीितयन गनय 

सवकुँ दैन। 

५. अन्धन्तममा पाएको  रसीद राख्नहुोस्। र्सले तपाईंको रहल बाुँकी खाद्य सुवििा देखाउुँदछ र 

र्वद कुनै समस्या परेमा र्सले तपाइुँको विक् WIC कार्ायलर्लाई मद्दत गनय सक्छ। 

 
र्र्दी  विक् (WIC)र्ा कुनै खाद्य –प्रकार सर्ािेि नभए के गने ? 

•    WICShopper मोबाइल एप िा भमोन्ट विक् WIC आहार वनदेवशकामा 

उक्त खानेकुरालाई अनुमवत वदइएको छ/ छैन भवन िचु्नहोस्। 

 

• तपाइुँसुँग त्यो िसु्त खररदगनय पर्ायप्त रहल सुवििा बाुँवक  छ/ छैन  भवन िाुँचु्नहोस् 

• विक् WIC- स्वीकृत वठक नाप िा प्रकारको  समान छ/छैन भवन सुवनवित हुनुहोस् 

 

र्वद तपाईं लाग्छ वक कुनै खानेकुरालाई अनुमवत वदनुपने तर ररंग हुन मानेन भने बारकोड 

/UPC र लेबलिो अगावड र पछावड फोटो न्धखचेर र्सलाई तपाईंको स्थानीर् विक् WIC 

कार्ायलर्मा कुरा गनुयहोस l 

 

र्वद तपाइुँ  र्ी खाद्य पदाथयहरू आफै खररद गने वनणयर् गनुयहुन्छ भने, WIC ले क्षवतपूवतय 

वदने छैन l  तर र्वद तपाईले मन  पररितयन गनुयभर्ो भने, तपाईले त्यो समान स्टोरको 

ग्राहक सेिामा  फकायउन सकु्नहुन्छ l  

 

 र्दी तपाईसुँग कुनै प्रश्न भए तपाइुँको स्थानीर् विक् (WIC) अवफसमा  सम्पकय  गनुयहोला। 
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रे्रो काडमले कार् नगरे के गने ? 
• फे रर पर्यास गनुनहोस्। िशहलेिााँही दोसर्ो पिट तपाईंिो िार्न स्िाइप गनन आििश्य हुन्छ ।

• क्याशसयरलाई तयानुअल रूपमा तपाइा  िार्न नतबर हाल्न सक्छ िक  भशन सोध्नुहोस्  । यकद 
चुतिबीय भाग क् शतगर्स्त छ भने तयानुअल रूपले नतबर हाल्दा WIC खाता िाम गनन सक्छ 

l

• गलत शपिनो  धेरै पर्योग भएमा ? स्थानीय शिि ्WIC िायानलयलाई  फोन गनुनहोस् र 
शतनीहरूले तपाईंिो PIN अनिल गनन सक्छन् अथिा, तपाईं फोनमा आफ्नो शपन ररसेट िा 
पररितनन गनन 1-855-769-8899 मा िल गनन सक्नु हुनेछ।

• 1-800-649-4357 िा WIC@Vermont.gov मा सतपिन गनुनहोस्। हामीलाई भन्नुहोस् िु 
न िकराना स्टोर, िु न मागन, लेनदेन िो शमशत र समय र तपाईं ि ेिकन्दै हुनुहुन््यो तपाईंिो 
रशसिदो फोटो पठाउनुहोस्  l
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सफल खररर्दको लावग ५ सुझािहरु  

नर्ााँ विक्  WIC खररर्दर्दारको लावग 
 

विक् WIC आहारिो िो खरीदारी पशहलो पटिमा चुनौतीपुणन हुन्छ । तपाइाँले खाद्य सुशिधा मा 

िे िे छ र किराना स्टोरमा तपाईले चाहिेो िस्तु र प्रिारहरु िसरी पत्ता लगाउाँने सो एिपटि 

शसिेपशछ सशजलो हुन्छ। यहााँ अन्य भमोन्ट शिि् WIC पररिारबाट िेही सुझािहरू छन्। 

 

     विक् WIC को बारेर्ा जाने्न व्यध्क्तसाँग खररर्द गनुमहोस  
सतभि भएमा, िुनै शमत्र िा पररिारिो सदस्यसिंग किनमेल गनुनहोस् जो शिि्  WIC 

खररद गननमा अनुभिी छन्  

िुरु-िुरुमा  विक् WIC किनमेलिो बारेमा धेरैिुरा भुझ्न बािी छ, त्यसैले यो अनुभिी शिि् 

WIC खररददारसंग किनमेल गनन फाईदाजनि हुन्छ l  िुनै शमत्र िा पररिारिो सदस्यलाई  

सोध्नुहोस् जसले िेशह गरररहिेो छ र किनमेल िो बेलामा तपाईंलाई िेशह दखेाउन सक्दछ। 

 

िुरु-िुरुमा पसलमा व्यस्त नभएिो बेला अथानत् कदनिो सुरु िा अन्त्यमा किनमेल गनुनहोस् । 

स्थानीय शिि् WIC िायानलय िमनचारी तपाईसाँग पशन खरीदारी गनन खुसी हुन्छन। किराना स्टोर 

मा जादा शतनीहरूलाई सतपिन  गनुनहोस्। 

 

  2  
तपाइको विक् WIC बााँवक सुवबर्ाबारे थाहापाई राखु्नहोस  

तपाईं हरेि मशहना तपाइाँिो शिि् WIC खाद्य  किन्न चाहानुहुन्छ, खरीदारी गनुन अशघ 

आफ्नो खातामा बााँकि िशत छ भशन जााँच गनुनहोस्। पृष्ठ 14 मा तपाईंिो बााँकि िसरी 

जााँच्ने भशन  हनेुनहोस् र तपाईंिो शिि् WIC बााँकि बचत थाहगननिो  लागी WIC बााँकि 

िसरी जााँच्ने नामि शभर्ीयो हनेुनहोस् | 

   1  
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  3  
प्रकार र आकारको जााँच   

प्रत्येि बगनमा रहिेो खाद्यहरूिो आिार र प्रिारहरूमा ध्यान कदनुहोस्। 

यदी तपाईं आफ्नो पररिाररि् भमंन्ट शिि् WIC खाद्य सुशबधा प्रयोग गरेर सूचीमा 

रहेिा हरेि िस्तुिो आिार-प्रिारजााँच गनन चाहानुहुन्छ भने तपाईंिो शिि् खाद्य 

सुशबधा “WIC Food Benefits” बारे  शभशर्यो हनेुनहोस् र  बुझ्नुहोस्। 

        
 

विक् WICको सर्ान पवहला वकने्न कोविस गनुमहोस्  

जब तपाइाँ िुन-िुन सामग्रीहरू शिि् WIC मा पाउन सकु्नहुन्छ भशन थाहा 

पाउनु हुन्छ, यसले तपाईंलाई WIC-बस्तु  गैर-WIC िस्तुहरूबाट छुट्याउन सहयोग पु-

यानउछ र शिि् WIC खाद्यबस्तु पशहला खररद गने प्रयास गनुनहोस् । यस्तो गनानले यकद 

तपाईंले गल्तीले अन्यिस्तु शलनुभयो जुन तपाईंिो खाद्य सुशिधामा पदनै  (जस्तै गलत 

आिार र प्रिार) त्यो तपाईंले शचन्नुहुनेछ। किनकि िेही साना किराना स्टोरहरूले तपाईंिो 

शिि् WIC को  सामानहरु अलग गनन आिस्यि पछन र WIC सामाग्रीहरु अशग्रम भुक्तानी 

गनुन पने हुन्छ, यसले भुक्तानीमा  पशन मद्दत पुयानउछ । 

सहर्ोग वलनुहोस् 

आऊनोस् हामी सामना गरौं, पशहलो पटिमा शिि् WIC किनमेल जरटल 

हुन सक्छ। यकद तपाइाँसाँग िुनै समस्या छ भने हार नमान्नुहोस ! हामी यहााँ 

मद्दतिो लाशग छौं – सोध्नुहोस् मात्र !  

वकराना पसल/स्टोरर्ा सहार्ता र्ागु्नहोस् : 

यदी समस्या प-यो भने तपाईले सामान खररद गने पसलमा भएिा ग्राहि 

सेिा िमनचारीले तपाईंलाई शनशचचत खानेिुरा  फेला पानन र तपाईं अल्मशलएिो  

खण्र्मा चीज-शबज पत्ता लगाउन मद्दत गने छन् । 

तपाईकंो विक् WIC कार्ामलर् बाट  र्द्दत वलनुहोस् : 
 

स्थानीय शिि् WIC िायानलयिो िमनचारीले खाद्यसुशिधा  सतबशन्ध बुझ्न िा तपाईंसिंगै 

खरीदारी गनन मद्दत गदनछन l  
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सम्बि कार्र् राखु्नहोस 

शिि् WIC साँग सतपिनमा रहन सशजलो छ! भमोन्ट  शिि् WIC िो (तयासेज) खबर सेिामा 

भेटघाट  र पोषण गशतशिशध बारे सतझाउने, स्िास््य र पोषण सुझािहरू कदने , र थप 

जानिारीहरु समािेि छन्। तपाईिो फोन नतबर पररितनन भएिो अिस्थामा शिि्  WIC 

लाई थाहा छ/छैन सुशनशित गनुनहोस् l 

आफ्नो स्थानीय शिि् WIC िायानलयलाई फोन गनुनहोस ्

• तपाइाँसाँग शिि् WIC सुशिधािो बारेमा िुनै प्रश्नहरु छ कि ।

• तपाईंलाई भेटघाट समय शमलाउन िा पररितनन गनन आिश्यि छ कि ।

• तपाईंिो शिि् WIC िार्न हराएिो, चोरी िा क्षशतग्रस्त भएिो छ कि ।

• तपाईंसाँग शिि् WIC फूर्हरू िा रिमहरूिो बारेमा प्रश्नहरू छन ्कि ।

• तपाईंिो ठाउाँसन ेिा आफ्नो ठेगाना पररितनन बएिो छ कि ।

• तपाईंले आफ्नो फोन नतबर पररितनन गनुनभएिो छ कि ।

सहर्ोग आिश्यक छ? तपाईकंो स्थानीर् विक WIC कार्ामलर्लाई सम्पकम

गनुमहोस्।

Nepali / नेपाली




