
پیرود کولو ایپ WICد 

(WIC Shopper App)

WICshopperد 

ایپ لپاره دا کوډ 

.سکین کړئ

ایپ ډاونلوډ کړئWIC Shopperد .1

د وړاندې کونکي په توګه WICمین خپل د .2

انتخاب کړئ

:د ایپ سره تاسې کولی شئ.3

کئ، بارکوډ سکین کړئ یا کوډ یې ولیUPCد •

ترڅو وګورئ چې آیا نوموړی توکی مجاز 

دی

د هغه توکي په اړه راپور ورکړئ چې د •

خوړو تصویب شوي لیست کې نه وي او 

تاسې فکر کوئ چې باید پکې اوسي

خوړو لست وګورئWICد مین د •

تصویب شوي خوړو د کارولو WICد خپل •

لپاره د نوي نسخې نظرونه ومومئ

خوړو د کارولو لپاره د ټیټ لګښتWICد •

الرښوونې او طریقې ومومئ

دا نهاد د مساوي فرصت وړاندې 

.کونکی دی

eWIC ته ښه راغالست، د
ۍ پیرود کولو لپاره ګړند

!او اسانه الره

مرستې ستاسې WICسره، ستاسې د کورنۍ د eWICد •  

.کارت کې اچول کیږيeWICدفتر کې ستاسې د WICد 

د د خوړو یو لست به تاسې ته ستاسې د مرستو مودې•  

.پیل او د پای نیټې سره درکړل شي

مجاز ME eWICکارت د ME eWICتاسې به خپل د •  

تصویب شوي خوړو د WICپلورنځیو کې ستاسې د 

.پیرود لپاره کاروئ

په اړه نور معلومات السته eWICدا کوډونه سکین کړئ د 

راوړئ

ایپ انټرنیټ السرسيWIC Shopperد *

(د تلیفون ډیټا یا وای فای)ته اړتیا لري 

په ځایی کلینیک سره اړیکه ونیسئ یاWICپوښتنې؟ خپل د 

نه لیدنه وکړئ www.maine.gov/WICد ویب سایټ زموږ 

1-800-437-9300

PINکارت او eWICخپل د 
خوندي وساتئ

کارت پاملرنهeWICد 

س کارت په خوندي ځای کې وساتئ، لکه خپله بټوه یا بکeWICخپل د •  

کې

س کارت پاک، د لمر مستقیم وړانګو نه لیرې، او د مقناطیeWICخپل د •  

.او بریښنایی شیانو نه لیرې وساتئ

خوندیتوبPINد 

.د بل چا سره مه شریکوئPINخپل •  

PINکارت پیدا کړي او ستاسې eWICکه چیرې کوم څوک ستاسې د •  

یا دغه مرستې ب. وپیژني، هغوی کولی شي ستاسې مرستې وکاروي

.بیرته نه پرځای کیږي

کارت بدلولPIN / eWICد 

8945-250-855-1هیر کړئ، د بدلولو لپاره په PINکه تاسې خپل •  

.د پیرودونکو خدمت ته تلیفون وکړئeWICشمیره د 

-1کارت ورک شي، غال شي یا خراب شي، په eWICکه ستاسې د •  

د پیرودونکو خدمت ته تلیفون eWICشمیره د 855-250-8945

.وکړئ

-1کلینیک ته ورشئ یا WICکارت د بدلولو لپاره، خپل ځایی eWICد •  

.کارت بدل کړئeWICته تلیفون وکړئ ترڅو خپل د 800-437-9300

هیر شي او غلط یې ولیکم؟PINڅه پیښیږي که زما خپل 

غلط ولیکئ، نو ستاسې د PINکه تاسې پر له پسې څلور ځله خپل •  

eWIC ی شئ تاسې کول. شي( کولپ)کارت به تر نیمې شپې پورې الک

بدل PINد پیرودونکو خدمت ته تلیفون کولو په واسطه خپل eWICد 

کارت به eWICبیرته تنظیم نکړئ، ستاسې د PINکړئ که تاسې خپل 

، بیاهم په اتومات ډول نیمه شپه کې بیرته پرانیستل شي، په هرصورت

.وپیژنئPINکارت کارولو لپاره خپل eWICتاسې اړ یې خپل د 

http://www.nutritionnc.com/eWIC


پیل کول

کارت وکاروئ، eWICمخکې لدې چې تاسې وکولی شئ خپل د 

.وټاکئ( PIN)رقمي د شخصي پیژند شمیره 4تاسې باید یو 

:مهرباني وکړئ دا الرښوونې تعقیب کړئ

ه کارت په شا کې ورکړل شوي تلیفون شمیرې تeWICستاسې د • 

زنګ ووهئ

خپل د کارت مخه کې خپل د اوسني کارت شمیره ولیکئ • 

رقمي ورځ، 2رقمي میاشت، 2خپل د زیږون نیټه داسې ولیکئ • 

رقمي کال4او 

خپل د پوست لیږلو اوسنی زیپ کوډ ولیکئ ستاسې ځان ته• 

شمیره ولیکئ چې تاسې یې په یادولی PINرقمي 4شخصي 

شئ

شمیره بیاځل ولیکئPINرقمي 4د تایید کولو لپاره خپل شخصي • 

د پیرودونکو خدمت ته تلیفون وکړئeWICد 

تلو د خپلو مرستو بیالنس، د پیرود تاریخچې او د حساب معلوماتو ک

:لپاره

-1: شمیرې ته تلیفون وکړئ24/7د پیرودونکو خدمت وړیا eWICد 

855-250-8945

کارت eWICتاسې باید په پلورنځي کې د ځان سره خپل د مین 

مرستې وکاروئWICولرئ ترڅو خپلې د 

ګټورې الرښوونې

WICوړاندیزونه ستاسې د " BOGO" کوپنونه او د • 

اډه ځان ډ. تصویب شوي توکو لپاره کارول کیدی شي

WICکړئ چې په الس کې یې ولرئ کله چې ستاسې د 

پلي تصویب شوي توکي سکین کیږي ترڅو ورباندې

.شي

انتخاب " نغدي جایزو"ځینې پلورنځي د ربعه وار • 

د دې ډاډ لپاره چې دا مقدار په سم ډول پلي . کاروي

پیرود او نور ورځنی پیرود سره جالWICشي، خپل د 

ه پدې سره به تاسې ډاډ ولرئ چې نغدي جایزې پ. کړئ

.خواړه نديWICهغه توکو پلي شوي کوم چې د 

په خپلو مرستو پوهیدل

ې په ستاسې مرستې د مرستو د پیل نیټې د شپ

ې د بجو پیل کیږي او د مرستو د پای نیټ12:00

.بجو پای ته رسیږي11:59شپې په 

هغه مرستې چې کارول شوي نه وي د مرستو 

.بلې دورې ته نه لیږدول کیږي

eWICتاسې کولی شئ خپل کارت وکاروئ هرکله چې د مین 

.کارت منل کیږي

خوړو لپاره څنګه پیرود وکړئWICد 

خوړو مرستو بیالنس WICکله چې تاسې پلورنځي ته ځئ خپل د • 
.مو وګورئ

ME WICخواړه د خپلې کورنۍ د مرستو بیالنس او د WICخپل د • 
.تصویب شوي خوړو لست په کارولو سره انتخاب کړئ

UPCsڅخه ډیر انفرادي 50غوښتنه کې د WICکه تاسې خپل د • 

.توکي جال کړئWICلرئ تاسې اړ یې د نورو پیرودونو څخه د 

.خوړو توکي سکین کويWICد دخل صراف د • 

.کارت تل خپل د تادیه لومړني نوع په توګه کاروئeWICد • 

کارت کش کړئ او eWICپیډ کې وهڅول شئ خپل د PINکله چې د • 

.ولیکئPINخپل څلور رقمي 

د پیرود د انتقال رسید وګورئ چې د دخل صراف یې تاسې ته • 
هغه خواړه د WICځان ډاډه کړئ او وګورئ چې د . ورکوي

eWICپیرود دې رسید کې لست شوي چې تاسې فکر کوئ باید د
کارت سره اخیستل شوي وی

کوئ که تاسې فکر" نه"کښیکاږئ، یا " هو"د انتقال منلو لپاره • 

سره تادیه شي په لست کې شتون eWICهغه خواړه چې باید د 

سره نشي تادیه کیدی هغه eWICهغه توکي چې د . ونلري

د دغو ستاسې د غوښتنې نه حذف کیدی شي، یا تاسې کولی شئ

مرستې، ډبیټ، SNAPلکه د )توکو لپاره په بل ډول تادیه وکړئ 

(.کریډیټ، یا نغدې پیسې

.خپل کارت او رسید واخلئ• 

پاتې دا د میاشتې لپاره ستاسې د خوړو–خپل نهایی رسید وساتئ • 

ده مرستې ښئ، او که چیرې کومې ستونزې پیدا شي نو الزمي

.دفتر ته ورکړئWICچې دا خپل د 

د خپل رسید لوستل

د خوړو د هغه WICستاسې د نغدي راجستر رسید کې به د 

ې د توکو لست وي چې تاسې یې واخلئ، پاتې خواړه او ستاس

:دلته یې یو مثال دی. مرستو لپاره د پای نیټه


