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Maine WIC Nutrition Program  
11 State House Station  
Augusta, Maine 04333 

 9300-437-800-1یا  207-287-3991
 3993-287-207ډایل کړئ فکس:  711کاروونکي:  TTYد 

 

 حقونه او مسؤلیتونه د السلیک پاڼه
 

تغذیه پروګرام کې د ګډون  CDC WICالندې ورکړل شوی السلیک ښئ چې د الندې ګډون کونکي )کونکو( لپاره مجاز استازی د مین 

 بیان )د دې سند دوهمه پاڼه وګورئ( په اړه خبر کړی شوی دی او ورباندې پوهیږي.  د حقونو او مسؤلیتونوکولو لپاره 

 
 

 د ګډون کونکي پیژند یا آي.ډي لمبر 

 

 ګډون کونکي نوم د

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
  _______________                           

 کارمند   WICد  نیټه  د مجاز استازي السلیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دا نهاد د مساوي فرصت وړاندې کونکی دی CE-1-Cضمیمه 

  10/01/2020اصالح شوی: 
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 حقونه او مسؤلیتونه

 

 حقونه: ستاسې 

 ته ورکوئ پټ ساتل کیږي. WICټول هغه معلومات چې تاسې یې   •

لپاره د په شرایطو برابرۍ معیارونه د هرچا لپاره یو شان دي، د نژاد، رنګ، ملي اصل، عمر، معیوبیت یا جنسیت په پام کې  WICد  •

 نیولو پرته.

 که تاسې فکر کوئ چې تاسې سره تبعیض شوی دی، تاسې شکایت کولی شئ.  •

 

 ستاسې مسؤلیتونه: 

 هر مالقات ته ټول غوښتل شوي اسناد راوړئ.  •

 دفتر ته راپور ورکړئ. WICتلیفون د بدلونونو په اړه خپل ځایی  د پتې او/یا •

 کارت خوندي وساتئ؛ د غیرمجاز فرد لخوا اخیستل شوي مرستې بیرته نه پرځای کیږي.  eWICخپل د  •

 

 که زه د پروګرام پورته ورکړل شوي مقرراتو نه سرغړونه وکړم، زه یا زما کورنۍ: 

 ایستل کیدی شو.د تر یوه کال پورې د پروګرام نه  •

 د هغه خوړو یا فارموال لپاره باید پروګرام ته بیرته پیسې تادیه کړم چې ما باید ترالسه کړي نه وی. •

 ممکن د قانوني تورونو سره مخ شم. •

 

پروګرام کې د ګډون کونکي په حیث ما ته زما د حقونو او مسؤلیتونو په اړه ویل شوي دي. زه تصدیق کوم چې زما د په   WICد 

ایطو برابرۍ لپاره چې کوم معلومات ما ورکړي دي زما د پوهې له مخې صحیح دي. د معلوماتو دا تصدیق د فدرال تکمیلي تغذیه شر

 مرستې د ترالسه کولو سره په تړاو کې سپارل کیږي. د پروګرام چارواکي کولی شي زما لخوا ورکړل شوي معلومات تایید کړي.

 

 خه ایستل کیدی شم که: پروګرام څ WICزه پوهیږم چې زه د 

 پروګرامونو کې ګډون وکړي )دوه ګونی ګډون(  WICزه یا زما ماشوم یا ماشومان په یوه وخت کې د یوه نه ډیرو  •

 زه د عاید، د کورنۍ اندازې او د اوسیدو موقعیت په اړه غلط معلومات ورکړم )درغلي(. •

مرستې پداسې یوه پلورځای )پلورنځی، د کروندې د پلور ځای یا د بزګرانو بازار( کې  WICزه یا زما بدیل استازی او/یا خپلوان د  •

 بیرته وپیرو چې د دغو مرستو د منلو مجاز نه وي )درغلي(.

 خواړه واخلو )قاچاق(.  WIC  -مرستو سره غیر  WICزه یا زما بدیل استازی او/یا خپلوان د  •

 مرستې وپلوري، سوداګري یې وکړي، یا چاته یې ورکړي )قاچاق(.  FMNPاو/یا  WICیا زما په استازیتوب کوم څوک د  زه •

 خوړو لپاره ستانه کړي )قاچاق(.  WICخواړه د نغدو پیسو، کریډیټ، یا غیر  WICزه یا زما په استازیتوب کوم څوک د  •

خواړه د نغدو پیسو،  WICندې یا لخوا کرایه شوي د تي شیدو پمپونه، یا د تر ملکیت ال  WICزه یا زما په استازیتوب کوم څوک د  •

په مرستو اخیستل  WICکریډیټ، یا نورو خوړو یا خدمتونو لپاره وپلوري یا سوداګري یې وکړي، پشمول د تنکي ماشوم فارموال، چې د 

 شوي وي )قاچاق(. 

خواړه، پشمول د   WICلخوا کرایه شوي د تي شیدو پمپونه، یا د  تر ملکیت الندې یا WICزه یا زما په استازیتوب کوم څوک د  •

 په مرستو پیرل شوي وي )درغلي(. WICتنکي ماشوم فارموال کوم چا ته ورکړي، کوم چې د 

توکي د پلور، تبادلې لپاره یا وړیا په رسنیو کې پوسټ کړي، پشمول د ټولنیزو رسنیو )لکه  WICزه یا زما په استازیتوب کوم څوک د  •

 فیس بوک(، کریګ لیسټ، ای بی، تلویزیون، راډیو، ورځپاڼه یا نور آنالین ځایونه )قاچاق(. 

 و سره ناسم چلند وکړو )ناوړه چلند(.یا د خوړو پلورنځي کارمندان  WICکه زه یا زما په استازیتوب کوم څوک په شفاهي یا فزیکي توګه د  •


