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 الحقوق والوجبات

 حقوقك:

 .WIC "ويك" عطيها إلى برنامجسوف ُيحتفظ بخصوصية كافة المعلومات التي ت   

القومي أو هي نفسها للجميع، بغض النظر عن العرق أو لون البشرة أو األصل  "ويك" المعايير للتأهل لمساعدات 

 السن أو اإلعاقة أو الجنس.

 يمكنك تقديم شكوى في حال شعرت  بأنه تّم التمييز ضدك. 

 مسؤولياتك:

 أحضر جميع الوثائق المطلوبة منك إلى كل موعد. 

 المحلي الخاص بمكان إقامتك. "ويك"أبلغ عن تغييرات في عنوانك و/أو رقم هاتفك إلى مكتب  

 غير قابلة لالستبدال.الشيكات المفقودة / المسروقة  تكون الخاصة بك؛ قد "ويك"على سالمة شيكات  حافظ 

 في حال مخالفتي لقواعد البرنامج الواردة أعاله، أنا أو أسرتي:

 قد يتم استبعادنا من البرنامج لمدة تصل إلى السنة الواحدة. 

لم يكن ينبغي أن نحصل الحليب الصناعي التي كميات سيتوجب علينا تسديد األموال إلى البرنامج للمأكوالت أو  

 عليها.

 قد نواجه تهم قانونية. 

. أشهد بأن المعلومات التي قدمُتها لتحديد أهليتي هي "ويك"حقوقي ومسؤولياتي كمشارك في برنامج اُبلغُت عن لقد  

مساعدات استالمي ي سياق تقديم هذه المعلومات التحققية فحسب أفضل ما لدي من معرفة. سوف يتم صحيحة، 

 يمكن للمسؤولين عن البرنامج التدقيق في صحة المعلومات التي قّدمتها.فدرالية تغذوية إضافية. 

 إذا: "ويك"أدرك أنه قد يتم استبعادي من يرنامج 

 واحد في وقت واحد )المشاركة المزدوجة(. "ويك"أنا أو طفلي أو أطفالي شاركنا في أكثر من برنامج  

 معلومات كاذبة حول دخلي وحجم أسرتي ومكان إقامتي )احتيال(.  أعطيتُ  

كشك زراعي أو سوق مزارعين( غير بائع )محل تجاري،  لدى "ويك"شيكات  نصرف أنا أو شخص ينوب عني 

 )احتيال(. مخّول بالقبول بها

متاجرة غير أنا أو شخص ينوب عني نشتري مأكوالت ال يسمح بها برنامج "ويك" بواسطة شيكات "ويك" ) 

 مشروعة(.

 هبها )متاجرة غير مشروعة(.أو ن تاجر بهاأو ن بيع شيكات "ويك"نينوب عني أنا أو شخص آخر  
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د أو سلفة أو مأكوالت ال يسمح بها برنامج "ويك" نقوُنرجع مأكوالت "ويك" مقابل ينوب عني أو شخص آخر  اأن 

 )متاجرة غير مشروعة(.

ثدي يمتلكها أو يستأجرها برنامج "ويك"، أو بمأكوالت ات أو نتاجر بمضخة/نبيع ينوب عني أنا أو شخص آخر  

"ويك" بما فيها حليب البودرة الصناعية لألطفال الرضع، والتي تم شراؤها بشيكات "ويك" مقابل نقود أو سلفة أو 

 مأكوالت أخرى أو خدمات )متاجرة غير مشروعة(.

متلكها أو يستأجرها برنامج "ويك"، أو مأكوالت "ويك" بما نهب مضخة/ات ثدي يينوب عني أنا أو شخص آخر  

 فيها حليب البودرة الصناعية لألطفال الرضع، والتي تم شراؤها بشيكات "ويك" )احتيال(.

 تغييرات في شيك)ات( "ويك" الخاصة بي )تزوير(.نعمل ينوب عني أنا أو شخص آخر  

أو للمقايضة أو للهبة مجاناً عبر أي وسائط إلكترونية، بما فيها ننشر مواد "ويك" للبيع ينوب عني أنا أو شخص آخر  

وسائل التواصل االجتماعي )مثل "فيسبوك"( أو "كريغليست" أو "إيباي" أو التلفزيون أو الراديو أو الصحف أو أي 

 منتدى على اإلنترنت )متاجرة غير مشروعة(.

 "ويك" أو موظفي محالت البقالة )اإلساءة(.سيء كالمياً أو جسدياً إلى موظفي نأنا أو شخص آخر ينوب عني  


