
Які підтвердження мають 
бути надані WIC
Кожного разу коли Ви проходите перевірку для WIC, Ви повинні надати 
підтвердження Вашого доходу, особистості та місця проживання. Щоб  
дізнатися про інші типи підтверджень, які WIC може прийняти, зателефонуйте, 
будь ласка, до клініки WIC у Вашій місцевості. Без підтвердження Ви можете 
отримати один місяць пільг. Ви маєте 30 днів, щоб надати підтвердження і 
отримати наступні пільги.

Приклади підтвердження для жінок:
• Фотографія для ідентифікації, наприклад, 

посвідчення водія, паспорт або 
ідентифікаційна картка штату

• Поточна ідентифікаційна картка WIC
• Робочий або шкільний ідентифікатор
• Медична картка OHP
• Платіжні квитанції
• Картка реєстрації виборця

Ви повинні надавати підтвердження особистості кожного разу, коли надаються пільги.

Приклади підтвердження стосовно немовлят  
і дітей:
• Свідоцтво про народження
• Поточна ідентифікаційна картка WIC
• Ідентифікаційна медична картка OHP
• Записи про вакцинації
• Лікарняний запис про народження
• Картка соціального забезпечення

Під місцем проживання зазвичай розуміється місце, де Ви спите вночі.  
Підтвердження громадянства не потрібне. 

• Ідентифікаційна картка штату Орегон або 
посвідчення водія

• Поточні рахунки за комунальні послуги
• Листи чи повідомлення, адресовані Вам

• Довідка з банку / банківські чеки
• Платежі за житло

Приклади підтвердження особистості

Приклади підтвердження доходу
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Приклади підтвердження місця проживання 

Ви маєте надати підтвердження усього доходу Вашої сім'ї.
• Лист про участь у Плані охорони здоров'я 

штату Орегон (OHP – від англійського  
«Oregon Health Plan»)

• Лист про призначення SNAP (продовольчі 
картки для малозабезпечених)

• Лист про зарахування до програми Розподілу 
харчових продуктів в індіанських резерваціях 
(FDPIR – від англійського «Food Distribution 
Program on Indian Reservations»)

• Поточні платіжні квитанції за 30 днів

• Останні форми W-2 або податкова декларація 
• «Повідомлення про схвалення» тимчасової 

допомоги малозабезпеченим сім'ям (TANF –  
від англійського «Temporary Assistance 
to Needy Families») або останній лист 
«Повідомлення про зміну»

• Лист про передачу дитини патронатним 
батькам / про призначенням патронатними 
батьками

• Підписаний лист від роботодавця, в якому 
зазначено загальний заробіток



Заява про відсутність дискримінації

Відповідно до Федерального закону про громадянські прав, а також відповідно до положень і політики 
Міністерства сільського господарства США (USDA – від англійського «U.S. Department of Agriculture») 
стосовно громадянських прав, Міністерство сільського господарства США, його агентства, офіси 
і працівники, а також установи, що приймають участь в програмах Міністерства сільського 
господарства США  або керують цими програмами, не мають права чинити дискримінацію на підставі 
раси, кольору шкіри, національного походження, статі, обмеженості фізичних можливостей, віку або 
в якості помсти за попередню діяльність із боротьби за громадянські права у будь-якій програмі чи 
діяльності, яку здійснювало Міністерство сільського господарства США.

Особам з обмеженими фізичними можливостями, які потребують альтернативних засобів комунікації 
для отримання інформації про програму (наприклад, шрифт Брайля, великий шрифт, аудіозапис, 
Американська мова жестів тощо), рекомендуємо звернутися до того агентства (штату чи локального), 
де вони подавали заявку на пільги. Люди, що є глухими, погано чують або мають мовні вади, можуть 
звернутися до Міністерства сільського господарства США через Федеральну службу  комутаційних 
повідомлень за номером (800) 877-8339. Окрім цього, інформація про програму може бути надана на 
інших мовах окрім англійської. 

Щоб подати скаргу щодо дискримінації при реалізації програми, заповніть Форму скарги щодо 
дискримінації при реалізації програми Міністерства сільського господарства США (AD-3027), 
яку можна знайти он-лайн: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, та в любому офісі 
Міністерства сільського господарства США, або надішліть листа до Міністерства сільського 
господарства США і наведіть у листі всю інформацію, яка вимагається у вищезгаданій формі. Щоб 
замовити копію форми скарги, зателефонуйте за номером (866) 632-9992. 

Подайте заповнену форму або листа до Міністерства сільського господарства США: 

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

(2) факс: (202) 690-7442; АБО

(3) електронна пошта: program.intake@usda.gov

Ця установа є постачальником рівноправних можливостей. 

Якщо Вам потрібно, щоб ця інформація була надрукована великими буквами або була  
наведена в альтернативному форматі, зателефонуйте, будь-ласка, за номером 971-673-0040 чи  
TTY 800-735-2900. 


