
 
 

FAQs - Vietnamese 

Những thắc mắc thường gặp--trang 19 

Nếu hội đủ điều kiện nhận WIC, tôi được trợ cấp trong bao lâu? 

• Trong thời gian quý vị mang thai 

• Tới tối đa một năm sau khi sinh con nếu quý vị cho con bú sữa mẹ 

• Tới tối đa sáu tháng sau khi sinh con nếu quý vị không cho con bú sữa mẹ 

• Tới khi con quý vị tròn 5 tuổi 

  

Nếu tôi chuyển nhà thì sao? 

Nếu quý vị dự định chuyển nhà tới nơi khác trong tiểu bang Maine, quý vị có thể xem trang mạng của 

chúng tôi để biết danh sách tất cả các văn phòng WIC trong tiểu bang, www.wicforme.com. Nếu quý vị 

dự định chuyển nhà ra khỏi tiểu bang Maine, vui lòng cho nhân viên WIC biết. 

  

Người được ủy quyền là ai? 

Người được ủy quyền là người mà quý vị tin tưởng. Quý vị cho phép người này sử dụng ngân phiếu WIC 

của quý vị tại tiệm tạp hóa hoặc tham dự các buổi hẹn WIC thay mặt cho quý vị. Nếu quý vị chỉ định một 

người làm người được ủy quyền, người đó phải: 

•    Ký mặt sau của tập hồ sơ WIC này 

•    Mang theo tập hồ sơ đó đến tiệm khi sử dụng ngân phiếu WIC 

•    Biết những loại thực phẩm nào cần mua và cách sử dụng các ngân phiếu WIC 

•    Mang tập hồ sơ này tới một buổi hẹn của WIC cùng với một dạng giấy tờ nhận dạng  

  

Tại sao nhân viên WIC lại không thể nói chuyện với thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè của tôi 

về con tôi hoặc tôi? 

Chương trình WIC bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. WIC sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào khi không 

có sự cho phép của quý vị. Điều này bao gồm cả thông tin y khoa và ngày giờ hẹn. Tuy nhiên, nếu một 

nhân viên WIC cho rằng một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, theo luật họ phải báo cáo sự việc cho nhân 

viên của DHHS để liên lạc tiếp với gia đình. 

  

Nếu ngân phiếu WIC của tôi bị thất lạc, mất cắp hoặc hư hỏng thì sao? 

Thông báo ngay cho văn phòng WIC của quý vị. Xem ngân phiếu WIC của quý vị như tiền mặt. Cất những 

ngân phiếu này ở một nơi an toàn.  
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Tôi có cần mua tất cả mọi thứ ghi trong ngân phiếu WIC của tôi không? 

Không, quý vị không bắt buộc phải mua tất cả mọi thứ ghi trên ngân phiếu WIC của quý vị. Mua các loại 

thực phẩm mà quý vị biết là quý vị sẽ sử dụng. 

  

Nếu tôi đã dùng hết phần tiền trên các ngân phiếu WIC của tôi nhưng con tôi vẫn thiếu sữa thì sao? 

WIC chỉ có thể cung cấp một số lượng sữa công thức nhất định mỗi tháng. Khi con quý vị lớn hơn, em có 

thể cần nhiều sữa công thức hơn lượng sữa quý vị nhận được từ WIC. Trong trường hợp này, quý vị sẽ 

phải tự mua thêm sữa cho tới khi các ngân phiếu WIC tiếp theo của quý vị bắt đầu. 

  

Tôi có thể tham gia nhiều hơn một chương trình WIC cùng một lúc không? 

Không. 

 

Tại sao nhân viên WIC lại không thể nói chuyện với các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè của 

tôi về con tôi hoặc tôi? 

Chương trình WIC bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. WIC sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào khi không 

có sự cho phép của quý vị. Điều này bao gồm cả thông tin y khoa và ngày giờ hẹn. Tuy nhiên, nếu một 

nhân viên WIC cho rằng một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, theo luật họ phải báo cáo sự việc cho nhân 

viên của DHHS để liên lạc tiếp với gia đình. 

 

Nếu tôi đánh mất ngân phiếu WIC của tôi hoặc chúng bị thất lạc, mất cắp hoặc hư hỏng thì sao? 

Thông báo ngay cho văn phòng WIC của quý vị. Xem ngân phiếu WIC của quý vị như tiền mặt. Cất các 

ngân phiếu này ở một nơi an toàn. 

 

Tôi có cần mua tất cả mọi thứ ghi trong ngân phiếu WIC của tôi không? 

Không, quý vị không bắt buộc phải mua tất cả mọi thứ ghi trên ngân phiếu WIC của quý vị. Quý vị chỉ nên 

mua các loại thực phẩm mà quý vị biết là quý vị sẽ sử dụng. 

 

Nếu tôi đã dùng hết các ngân phiếu WIC nhưng lại hết sữa công thức cho con tôi thì sao? 

WIC chỉ có thể cung cấp một số lượng sữa công thức nhất định mỗi tháng. Khi con quý vị lớn hơn, em có 

thể cần nhiều sữa công thức hơn lượng sữa quý vị nhận được từ WIC. Trong trường hợp này, quý vị sẽ 

phải tự mua thêm sữa cho tới khi các ngân phiếu WIC tiếp theo của quý vị bắt đầu.   


