
मेरा अधिकार र उत्तरदायित्वक्त्तविहरू

घुमाउनुहोस ्

WIC ले तपाईंलाई स्वस्थ रहन मद्दत गन्नको लागग पोषण सम्बन्धी शिक्ा, सतनपान सहायता, शसफाररस र 
पुरक खादयपदा्थ्नहरू उपलब् गराउँछ। WIC कम्नचारीहरले तपाईंको स्वास्थय त्था खाना खाने ्बानधीहरूको 
्बारेमा सोधनेछन ्जसकारण हामधीले तपाईंको लागग WIC काय्न गराउन सकछौं।

म WIC मा नामांकक्त हँुदा, मसँग यनमन गनने अधिकार छ:
 मेरा आ्वशयकताहरू सुनने आदरपूण्न WIC कम्नचारीहरूसँग काम गनने
 मेरो रूगचका िधीष्नकहरूमा पोषण सम्बन्धी शिक्ा।
 अनय स्वास्थय से्वाहरूमा शसफाररसहरू।
 गोपनधीयता। मेरो जानकारी सुरक्क्त गररनेछ।
 मेरो आहार पूरत ्न गनने पौष्टिक खानेकुराहरू खररद गनने व्वदयुरतय लाभ कार्न (eWIC card)।  

WIC खानेकुराहरूमा मलाई स्वस्थ रहन मद्दत गनने ्थुप्रै महतत्वपूण्न पोषक तत्वहरू छन।् 
	कारो्बारको लाभ अ्वग्शभत्र eWIC कारो्बारमा व्वचार-व्वमि्न गनु्नहोस।्
	WIC षकलरनक र सटिोरमा राम्ो से्वा र रन्पक् त्था समान उपचार।
 यदद रनमनमा समपक्न  गरेर म मेरो WIC षकलरनकमा असहमत भएमा रन्पक् सुनु्वाई अनुरो् 

गनु्नहोस:् 

जारत, रंग, राष्रिय मूल, उमेर, अपाङगता, ्वा शलङगको धयान नददईयोगयताका मानक र WIC 
काय्नक्रममा भएको सहभागगताकास्बरैका लागग समान छन।् भेदभा्व सम्बन्धी उजुरी दायर गन्न माग्थ 
देखाइएको अनुसारओरेगन WIC काि्तक्रममा सम्पक्त  गनु्तहोस््वा तल ददइएका रनदनेिनहरूको पालना 
गनु्नहोस।्

ओरेगन WIC काि्तक्रम
पोसटि ्बकस 14450
पोटि्नलयाणर, ्वा 97293-0450

टेिशलफोन: 971-673-0040
TTY: 800-735-2900
फयाकस: 971-673-0071

यो संस्था समान अ्वसर प्दायक हो। संघधीय नागररक अग्कार सम्बन्धी कानुन र अमेररकी कृवष व्वभाग (USDA) 
का नागररक अग्कार सम्बन्धी नधीरत त्था कानुनहरू अनुसार USDA, यसका रनकाय, काया्नलय त्था कम्नचारीहरू 
र USDA का काय्नक्रमहरूको सञचालनमा सहभागधी संस्थाहरूलाई USDA द्वारा सञचाशलत ्वा आग्थ्नक सहायता 
प्ापत कुनरै परन काय्नक्रम ्वा गरतव्वग्मा कुनरै परन वयषकतलाई जारत, ्वण्न, राष्रिय उतपषतत, शलङग, असक्मता, 
उमेर ्वा नागररक अग्कार सम्बन्धी पू्व्न गरतव्वग्को ्बदला ्वा प्रतिो्का आ्ारमा भेदभा्व गन्न मनाही छ। 
काय्नक्रम सम्बन्धी जानकारीका लागग सञचारको ्वरैकषलपक माधयम (जसतरै, बे्ल, ठूलो वप्नटि, अडरयो टेिप, अमेररकी 
साङकेरतक भाषा, इतयादद) आ्वशयक पनने असक्मता भएका वयषकतहरूले सहायताका लागग आफूले सुव्व्ाहरूका 
लागग आ्ेवदन ददएको रनकाय (राजय ्वा स्थानधीय रनकाय) लाई समपक्न  गनु्नपछ्न। कान नसुनने, कम सुनने ्वा 
्बोलनमा असक्मता भएका वयषकतहरूले (800) 877-8339 मा संघधीय ररले से्वा माफ्न त USDA मा समपक्न  गन्न 
सकनुहुनेछ। यसका अरतररकत, काय्नक्रम सम्बन्धी जानकारी अगें्जधी भाषा ्बाहेकका अनय भाषाहरूमा उपलब् 
हुनसकछ। काय्नक्रममा गररएको भेदभा्व सम्बन्धी उजुरी दायर गन्नका लागग, USDA Program Discrimination 
Complaint Form, (AD-3027) भनु्नहोस,् यो फाराम: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html र कुनरै 
परन USDA काया्नलयमा फेला पान्न सककनछ ्वा USDA लाई सम्बो्न गरी पत्र लेखनुहोस ्र फाराममा अनुरो् 
गररएका समपूण्न जानकारी पत्रमा प्दान गनु्नहोस।् उजुरी फारामको प्रतशलवप अनुरो् गन्न, (866) 632-9992 मा फोन 
गनु्नहोस ्। तपाईंले भनु्नभएको फाराम ्वा पत्रलाई रनमन ठेगानामा USDA मा पेि गनु्नहोस:् 

(1) ्पत्ाचार: संयुकत राजय कृवष व्वभाग 
नागररक अग्कारका लागग सहायक सगच्व काया्नलय
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) फिाकस: (202) 690-7442; ्वा
(3) इमेल: program.intake@usda.gov



WIC काि्तक्रमका यनिमहरू

तपाईंलाई यो जानकारी ्वरैकषलपक ढाँचामा चादहएमा, कृपया 971-673-0040 मा फोन गनु्नहोस।् 

 प्तयेक पटिक मलाई WIC मा परीक्ण गररँदा, पदहचान, रन्वास (ठेगाना) र मेरो समग् 
परर्वारको स्बरै आमदानधीको प्माण लयाउनेछु। (WIC से्वाहरू प्ापत गन्न म US को नागररक 
हुन ्पददैन।)

 मेरो पररचयको प्माण मेरो स्बरै WIC अपोइनटिमेनटिहरूमा लयाउनेछु।
 मरैले उपलब् गराएका जानकारीमा कुनरै परन परर्वत्ननहरू भएमा WIC कम्नचारीलाई ्बताउनेछु।
 मरैले ददएका अपोइनटिमेनटिहरू कायम राखनेछु ्वा यदद हुन सकेन भने WIC षकलरनकमा फोन 

गननेछु। मरैले ददएका अपोइनटिमेनटिहरू कायम नराखख मेरो खादय लाभहरू प्ापत गरेमा, WIC 
से्वाहरूमा दढल ्वा रोककन सकछ।

 WIC लाभहरूका लागग प्तयेक प्माणधीकरणको अ्वग्मा पुन: आ्ेवदन ददनेछु।
 म व्वशभनन क्ेत्रमा सरेँ भने मरैलरै मेरो WIC षकलरनकलाई ्थाहा ददनेछु जसकारण मेरो रेकर्नहरू 

स्थानानतरण गराउन सकनुहुनछ।
 ओरेगन WIC काय्नक्रमद्वारा अग्कार प्दान गररएका सटिोरहरूमा मात्ररै सही खानेकुराहरू र 

सही मात्रामा फमु्नला खररद गननेछु। 
 मेरो eWIC कार्नलाई सुरक्क्त राखनेछु र वपनगोपय राखनेछु। 
 मसँग प्शनहरू छन ्भने, मरैले सटिोरमा मलाई चादहएका WIC खानेकुराहरू ्वा फमु्नला देखेन 

भने ्वा मरैले मलाई चदहएको भनदा ्ेररै प्ापत गददै छु भने, WIC षकलरनकमा फोन गननेछु।

WIC को सहभागधी भएकोले, मरैले:

मेरा जिममे्वारीहरू

यधी रनयमहरूको पालना गनु्नहोस ्अनय्था तपाईं WIC काय्नक्रम्बाटि ्बादहररन सकनुहुनेछ:
 तपाईंले WIC लाई ददनुभएका समपूण्न जानकारी ्बारे साँचो ्बताउनुहोस।्
 सटिोरमा, तपाईंको eWIC लाभको ्बाँकी रकममा उपलब् नभएका खानेकुराहरू ्वा फमु्नला 

नसोधनुहोस।् प्रतस्थापन ्वा रेन चेकहरू अनुमरत ददइएको छरैन।
 अनलाइन ्वा अनय माधयम्बाटि, तपाईंका WIC खानेकुराहरू, WIC द्वारा जारी गररएको बे्सटि 

पमपहर, फमु्नला ्वा eWIC कार्न, कदहलयरै परन न्ेबचनुहोस ््वा ्ेबचने प, वयापार गनने ्वा अनय 
कसरैलाई ददने प्यास गनु्नहोस।्

 WIC खानेकुराहरू ्वा फमु्नला नगद, के्रडरटि ्वा अनय ्वसतुहरूका लागग कफता्न नगनु्नहोस।्
 तपाईंले समान समयमा एक भनदा ्ेररै WIC काय्नक्रममा नामांकन गन्न सकनुहुनन।
 WIC, सटिोर ्वा कृषकहरूको ्बजार कम्नचारीहरूलाई कदहलयरै परनमौखखक रूपमा दवुय्न्वहार गनने, 

उतपधीरन गनने, ्मकाउने ्वा िारीररक रूपमा हानधी पुर ्याउने काय्न नगनु्नहोस।्
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