
WIC मा के प्रमाण ल्ाउने?
तपाईंलाईं प्रत्ेक पटक WIC मा परिक्षण गरिँदा, तपाईंले आमदानी, पहिचान ि 
ननवासको प्रमाण ल्ाउनु पद्दछ। WIC ले स्वीकार गर्न सकरे अन्य प्रकारहरूका 
प्रमाणको जारकारीका लागग, कृप्या तपाईंको स्ारवी्य WIC ककलनरकमा फोर 
गर््नहोस।् प्रमाण बिरा तपाईंले एक महहराको लाभहरू प्रापत गर्न सकर्ह्रेछ। 
तपाईंसँग प्रमाण देखाउर र आफरा आगामवी लाभहरू प्रापत गर्न 30 हदनको 
सम्य ह्नछ।

महिलािरूको लागग प्रमाणका उदाििणिरू:
• स्ारी चालक अर्मनतपत्र, पासपोर्न ्ा राज्य 
आइडवी काड्न जसता फोरो आइडवी

• हालको WIC आइडवी काड्न
• का्य्न ्ा व्द्याल्य आइडवी
• OHP गचककतसा काड्न
• पे सरिहरू
• मतदाता दता्न काड्न

तपाईंले हरेकपरक लाभहरू जारी गररँदा पहहचारको प्रमाण देखाउर्पछ्न।
शििु ि बालबाशलकािरूका लागग प्रमाणका 
उदाििणिरू:
• जनमदता्न
• हालको WIC आइडवी काड्न
• OHP गचककतसा आइडवी काड्न
• खोपको रेकड्न
• असपतालको जनम रेकड्न 
• सामाकजक स्रक्ा काड्न

नर्ास भनराले तपाईं सामान्यत्या रातवीमा स्तरे ठाउँ हो। रागररकताको प्रमाणपत्र आ्श्यक छैर। 
• ओरेगर आइडवी काड्न ्ा स्ारी चालक 

अर्मनतपत्र
• हालको उप्योगगता बिलहरू
• तपाईंलाई समिोधर गररएका पत्र ्ा 
सूचराहरू

• िङैक व््रण/िैङक चेकहरू
• भाडा रससद

पहिचान प्रमाणका उदाििणिरू

आमदानीको प्रमाणका उदाििणिरू
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ननवासको प्रमाणका उदाििणिरू

तपाईंले आफरो समपूण्न घरा्यसवी सिै आमदारवीको प्रमाण देखाउनु पछ्द।
• ओरेगर स्ास्थ्य ्योजरा (OHP) रामांकर 

पत्र
• SNAP (फ्ड स्ट्यामप) प्रसकार पत्र
• भारतवी्य आरक्णमा खाद्य व्तरण का्य्नक्रम 

(Food Distribution Program on Indian 
Reservations (FDPIR) रामांकर पत्र

• हालको पे सरिको 30 हदर िरािरको मार

• सिभैनदा हालकैो W-2 फारामहरू ्ा कर 
कफता्न 

• नरध्नर परर्ारहरूलाई अस्ा्यवी सहा्यता 
(TANF) "स्वीकृनतको सूचरा" ्ा सिभैनदा 
हालकैो "परर्त्नरको सूचरा" पत्र

• फोसरर िचचा/असभभा्क स्ार-नर्योजर पत्र
• क्ल आमदारवी उललेख गरेको रोजगारदाताको 
हसताक्र गररएको पत्र



गैि-भेदभावको कथन
संघवी्य रागररक अगधकार समिनधवी कार्र र अमेररकी कृवि व्भाग (USDA) का रागररक अगधकार समिनधवी 
रवीनत त्ा कार्रहरू अर्सार USDA, ्यसका नरका्य, का्या्नल्य त्ा कम्नचारीहरू र USDA का का्य्नक्रमहरूको 
सञचालरमा सहभागवी संस्ाहरूलाई USDA द्ारा सञचासलत ्ा आग््नक सहा्यता प्रापत क्र ैपनर का्य्नक्रम ्ा 
गनतव्गधमा क्र ैपनर व्यककतलाई जानत, ्ण्न, राकट्रि्य उतपकतत, सलङग, असक्मता, उमेर ्ा रागररक अगधकार 
समिनधवी पू््न गनतव्गधको िदला ्ा प्रनतशोधका आधारमा भेदभा् गर्न मराही छ।

का्य्नक्रम समिनधवी जारकारीका लागग सञचारको ्कैकलपक माध्यम (जसत,ै बे्ल, ठूलो वप्रनर, अडड्यो रेप, 
अमेररकी साङकेनतक भािा, इत्याहद) आ्श्यक परने असक्मता भएका व्यककतहरूले सहा्यताका लागग आफूले 
स्व्धाहरूका लागग आ्ेदर हदएको नरका्य (राज्य ्ा स्ारवी्य नरका्य) लाई समपक्न  गर््नपछ्न। कार रस्नरे, 
कम स्नरे ्ा िोलरमा असक्मता भएका व्यककतहरूले (800) 877-8339 मा संघवी्य ररले से्ा माफ्न त USDA 
मा समपक्न  गर्न सकर्ह्रेछ। ्यसका अनतररकत, का्य्नक्रम समिनधवी जारकारी अगें्जवी भािा िाहेकका अन्य 
भािाहरूमा उपलबध ह्रसकछ। 

का्य्नक्रममा भेदभा्को उज्री दा्यर गर्नका लागग, USDA का्य्नक्रम भेदभा् फाराम, (AD-3027) अरलाइरमा: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र क्र ैपनर USDA का्या्नल्यमा पाइरे फाराम भर््नहोस ्
्ा USDA लाई समिोधर गरी गचठ्वी लेखर्होस ्र फाराममा अर्रोध गररएको समपूण्न जारकारी उपलबध 
गराउर्होस।् उज्री फारामको प्रनतसलवप अर्रोध गर्न, (866) 632-9992 मा फोर गर््नहोस ्। 

तपाईंले भर््नभएको फाराम ्ा पत्रलाई नरमर ठेगारामा USDA मा पेश गर््नहोस:् 

(1) पत्राचार: सं्य्कत राज्य कृवि व्भाग 
 रागररक अगधकारका लागग सहा्यक सगच् का्या्नल्य
 1400 Independence Avenue, SW
 Washington, D.C. 20250-9410; ्ा

(2) फ्याकस: (202) 690-7442; ्ा

(3) इमेल: program.intake@usda.gov

्यो संस्ा समार अ्सर प्रदा्यक हो। 

तपाईंलाई ्ो जानकािी ठूला अक्षिमा छापपएको वा वैकललपक ढाँचामा आवश्क छ भने, कृप्ा 971-673-0040 
वा TTY 800-735-2900 मा फोन गनु्दिोस।् 


