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 هاحقوق و مسئولیت

 حقوق شما:

 شوند.دهید، محرمانه حفظ میقرار می WICتمامی اطالعاتی که در اختیار   

برای همه، صرف نظر از نژاد، رنگ پوست، ملیت اصلی، سن، ناتواتی یا  WICمعیارهای الزم برای واجد شرایط بودن در 

 جنسیت، یکسان است.

 توانید شکایت طرح کنید.اید، میکنید مورد تبعیض قرار گرفتهاگر احساس می 

 های شما:مسئولیت

 تمامی مدارک درخواستی را در هر جلسه مالقات با خود بیاورید.  

 اطالع دهید. WICه تلفن را به دفتر محلی تغییر آدرس و/یا شمار     

 شود.های مفقودی/سرقت شده، المثنی صادر نمیخود را در محلی امن نگه دارید؛ برای چک WICهای چک     

 ام:اگر من قوانین برنامه فوق را نقض کنم، من یا خانواده

 ممکن است از برنامه به مدت یک سال حذف شویم.    

 ایم، به برنامه باز گردانیم.بود هزینه پرداختی بابت غذا یا شیر خشکی را که محق دریافت آن نبودهمجبور خواهیم       

 ممکن است با اتهامات قانونی روبرو شویم.     

دهم که اطالعاتی را که من جهت ام.  من گواهی میآگاه شده WICهایم به عنوان عضو برنامه من در مورد حقوق و مسئولیت

ام بر اساس آنچه میدانم، صحیح است.  این اطالعات گواهی در رابطه با دریافت کمک هزینه واجد شرایط بودنم ارائه دادهتعیین 

 ام، بررسی کنند.توانند صحت اطالعاتی را که ارائه کردهشود.  مأموران برنامه میمکمل غذایی فدرال ارسال می

 حذف شوم اگر: WICدانم ممکن است از برنامه من می

 شرکت کنند )عضویت دوتایی( WICمن یا فرزندم یا فرزندانم در هر بار در بیش از یک برنامه      

 من اطالعاتی غلط درباره درآمد، تعداد اعضای خانواده و محل اقامت ارائه کرده باشم )کالهبرداری(.     

ه مزرعه یا بازار میوه و تره بار( خرج کند که مجاز به پذیرفتن آن را در محلی )فروشگاه، دک WICهای ام چکمن یا نماینده     

 نیست )کالهبرداری(.

 خریداری کند )داد و ستد(. WICهای را با چک WICام غذاهای غیر من یا نماینده    

 را بفروشد، معامله کند یا به کسی ببخشد )داد و ستد(. WICهای من یا شخصی از طرف من، چک     

 بازگرداند )داد و ستد(. WICرا در ازای پول نقد، اعتبار یا مواد غذایی غیر  WICیا شخصی از طرف من مواد غذایی  من     
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، شامل شیر خشک کودک را که با WICیا مواد غذایی  WICمن یا شخصی از طرف من شیردوش )های( تحت تملیک یا اجاره      

 نقد، اعتبار یا سایر مواد غذایی یا خدمات بفروشد یا معامله کند )داد و ستد(.خریداری شده بودند، در ازای پول  WICهای چک

، شامل شیر خشک کودک را که با WICیا مواد غذایی  WICمن یا شخصی از طرف من شیردوش )های( تحت تملیک یا اجاره 

 خریداری شده بودند، به شخص دیگری ببخشد )کالهبرداری(. WICهای چک

 من تغییر ایجاد کند )جعل(. WICاز طرف من در چک )های( من یا شخصی      

های اجتماعی )همچون ای شامل رسانهرا برای فروش، مبادله یا بخشش در هر رسانه WICمن یا شخصی از طرف من اقالم      

Facebook ،)Craigslist ،Ebayداد و ستد(. ، تلویزیون، رادیو، روزنامه یا سایر تاالرهای گفتگوی آنالین منتشر کند( 

 یا فروشگاه خوار بار فروشى، کالمی یا جسمی، سوء استفاده کند )سوء استفاده(. WICمن یا شخصی از طرف من از کارکنان      

 


