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Quyền hạn  và Trách nhiệm 

Quyền hạn của quý vị 

Tất cả thông tin mà quý vị cung cấp cho WIC sẽ được giữ kín. 

Các tiêu chuẩn để được hưởng WIC đều giống nhau cho mọi người, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc 

quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hay giới tính. 

Nếu cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. 
 

Trách nhiệm của quý vị: 

Mỗi khi có cuộc hẹn, xin mang theo tất cả các giấy tờ được  yêu cầu. 

Khi có thay đổi địa chỉ và số điên thoại xin báo cho văn phòng WIC địa phương của bạn. 

Bảo quản kỹ các chi phiếu WIC của quý vị; Khi bị mất / hay bị đánh cắp các chi phiếu có thể không được 

thay thế. 
 

Nếu tôi vi phạm các quy tắc của chương trình như nói trên, tôi hoặc gia đình tôi: 

Có thể bị loại ra khỏi chương trình trong một năm. 

Sẽ phải trả lại tiền cho chương trình về thực phẩm hoặc sữa cho trẻ sơ sinh mà lẽ ra tôi không nên nhận. 

Có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. 

Tôi đã được thông báo về quyền hạn và trách nhiệm của tôi với tư cách là người tham gia chương trình 

WIC. Tôi xác nhận rằng thông tin mà tôi đã cung cấp cho việc xác định tình trạng hội đủ điều kiện của tôi 

là đúng, theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Thông tin chứng nhận này đang được đệ trình liên quan đến 

việc nhận được sự hỗ trợ của chương trình bổ sung dinh dưỡng liên bang. Nhân viên của chương trình có 

thể xác minh thông tin mà tôi đã cung cấp. 
 

Tôi hiểu rằng tôi có thể bị loại khỏi Chương trình WIC nếu: 

Tôi hoặc các con tôi cùng một thời điểm tham gia nhiều hơn một Chương trình WIC (sự tham gia kép) 

Tôi cung cấp thông tin sai lệch về thu nhập, số nhân khẩu trong gia đình và nơi cư trú (gian lận). 

Tôi hoặc người ủy nhiệm của tôi sử dụng chi phiếu WIC tại một nơi cung cấp (cửa hàng, trạm bán hàng 

nông trại hoặc chợ của nông dân) không được phép nhận chi phiếu (gian lận). 

Tôi hoặc người đại diện của tôi mua thực phẩm không được dùng chi phiếu của WIC (buôn bán). 

Tôi hoặc một người nào đó nhân danh tôi bán, trao đổi, hoặc cho không chi phiếu WIC (buôn bán bất hợp 

pháp). 

Tôi hoặc người khác nhân danh tôi đổi các loại thực phẩm WIC để lấy tiền mặt, tín dụng hoặc các thực phẩm 

không dùng chi phiếu của WIC (buôn bán bất hợp pháp). 

Tôi hoặc người nào đó nhân danh tôi bán hoặc trao đổi các máy bơm sữa mẹ của WIC sở hữu hoặc thuê, 

hoặc các loại thực phẩm của WIC, kể luôn cả sữa cho trẻ sơ sinh, đã được mua bằng chi phiếu của WIC 

để lấy tiền mặt, tín dụng hoặc các loại thực phẩm hoặc dịch vụ khác (buôn bán bất hợp pháp). 

Tôi hoặc một người nào đó nhân danh tôi cho không (các) máy bơm sữa mẹ của WIC sở hữu hoặc thuê, 

kể cả sữa cho trẻ sơ sinh, đã được mua bằng chi phiếu của WIC để lấy tiền mặt, tín dụng hoặc các loại 

thực phẩm hoặc dịch vụ khác (gian lận). 

Tôi hoặc người khác thay mặt tôi thay đổi (các) chi phiếu WIC của tôi (giả mạo). 



 
 

Rights & Responsibilities - Vietnamese 

Tôi hoặc một người nào đó thay mặt tôi liệt kê các sản phẩm của  WIC để bán, trao đổi hoặc miễn phí trên 

bất kỳ phương tiện nào, bao gồm các phương tiện truyền thông xã hội (như Facebook), Craigslist, Ebay, 

truyền hình, radio, báo hoặc các diễn đàn trực tuyến khác trên mạng (buôn bán bất hợp pháp). 

Tôi hoặc người nào đó thay mặt cho tôi bằng lời nói hoặc bằng thể chất lạm dụng nhân viên của WIC 

hoặc nhân viên cửa hàng tạp hóa (lạm dụng). 


