
و پین eWICایمنی کارت 
خود را حفظ کنید WIC Shopperبرنامه 

eWICمراقبت از کارت 

خود را در مکانی امن مانند کیف پول یا کیف eWICکارت • 

.دستی تان نگه دارید

، خود را تمیز و به دور از تابش مستقیم آفتابeWICکارت • 

.آهن ربا یا وسایل الکترونیکی نگهداری کنید

ایمنی پین

.پین خود را در اختیار شخص دیگری نگذارید•

شما را پیدا کند و پین شما را بداند، eWICاگر کسی کارت •

چنین مزایایی مجددا .می تواند از مزایای شما استفاده کند

.جایگزین نخواهند شد

پین/eWICتعویض کارت 

اگر پین خود را فراموش کردید، برای تغییر آن از طریق• 

eWICبا خدمات مشتریان 8945-250-855-1شماره تلفن 

.تماس بگیرید

شما گم شده، به سرقت رفته یا آسیب دیدهeWICاگر کارت • 

با خدمات 8945-250-855-1است، از طریق شماره تلفن 

.تماس بگیریدeWICمشتریان 

خود WIC، به کلینیک محلی eWICبرای تعویض کارت • 

تماس 9300-437-800-1مراجعه کنید یا با شماره تلفن 

.شما تعویض شودeWICبگیرید تا کارت 

د اگر پین خود را فراموش کنم یا آن را اشتباه وار

کنم، چه اتفاقی می افتد؟

ارت اگر پین خود را چهار بار پشت سر هم اشتباه وارد کنید، ک• 

eWICمی توانید پین خود را .شما تا نیمه شب مسدود می شود

تغییر دهید، اگر eWICاز طریق تماس با خدمات مشتریان 

شما نیمه شب به eWICپین خود را مجددا تنظیم نکنید، کارت 

صورت خودکار فعال می شود، اما هنوز هم برای استفاده از 

.باید پین خود را بدانیدeWICکارت 

برای استفاده از 

WICshopperبرنامه 

.یداین کد را اسکن کن

را دانلود کنیدWIC Shopperبرنامه .1

WICرا به عنوان ارائه دهنده ( Maine)مین .2
خود انتخاب کنید

:با استفاده از برنامه می توانید.3

را به طور UPCبارکد را اسکن کنید و یا •

اقالم ، تا ببینید که آیا جزءدستی وارد کنید 

مجاز می باشد یا خیر

موردی که در لیست مواد  غذایی تأیید شده •

ود وجود ندارد و فکر می کنید باید گنجانده ش

را گزارش دهید

مین را مشاهده کنیدWICفهرست مواد غذایی •

ه دستورالعمل مربوط به استفادایده های جدید•

خود را پیدا WICمواد  غذایی مورد تایید از 

کنید

ه از نکات و ترفندهای کم هزینه برای استفاد•

را بیابیدWICمواد غذایی 

ای این مؤسسه، ارائه کننده فرصت ه

.برابر است

، روشی سریعترeWICبه 
و آسان برای خرید خوش 

!آمدید

WICخانوار شما در دفتر WIC، مزایای eWICبا •

.شما قرار می گیردeWICخودتان در کارت 

فهرستی از مواد  غذایی شما همراه با تاریخ شروع و •

.پایان دوره مزایا در اختیارتان قرار می گیرد

خود در WICخرید مواد غذایی مورد تأیید برای •

خود ME eWICاز کارت ME WICفروشگاه های مجاز 

.استفاده خواهید کرد

eWICبا اسکن کردن این کدها، اطالعات بیشتری در مورد 

کسب کنید

*WIC Shopperبه دسترسی به اینترنت
نیاز دارد( wifiداده های تلفن همراه یا )

ما تماس بگیرید و یا بهWICبا کلینیک محلی سؤالی دارید؟

مراجعه www.maine.gov/WICوب سایت ما به آدرس 

9300-437-800-1کنید

http://www.mybnft.com/
http://www.mybnft.com/
http://www.nutritionnc.com/eWIC


شروع به کار

خود استفاده کنید، Maine eWICقبل از اینکه بتوانید از کارت 

را ( موسوم به پین)رقمی 4باید یک شماره شناسایی شخصی 

.انتخاب کنید

:لطفا این دستورالعمل ها را رعایت کنید

خود تماس بگیریدeWICبا شماره تلفن درج شده در پشت کارت • 

شماره کارت فعلی خود در جلوی کارت خود را وارد کنید• 

رقمی برای ماه، یک 2تاریخ تولد خود را به صورت یک عدد • 

رقمی برای سال وارد 4رقمی برای روز و یک عدد 2عدد 

کنید

رقمی شخصی 4کد پستی فعلی خود را وارد کنید یک شماره پین • 

را وارد کنید که می توانید آن را به خاطر بسپارید

رقمی خود، آن را دوباره وارد 4برای تأیید شماره پین شخصی • 

کنید

تماس بگیریدeWICبا خدمات مشتریان 

:برای بررسی موجودی مزایای خود، سابقه خرید و اطالعات حساب

از طریق شماره تلفن رایگان زیر به eWICبا خدمات مشتریان 

-1:ساعته و در تمامی روزهای هفته تماس بگیرید24صورت 

855-250-8945

خود باید کارت WICبرای استفاده از مزایای 

Maine eWICخود را در فروشگاه به همراه داشته باشید

نکات مفید

را می توان برای " BOGO"کوپن ها و پیشنهادهای • 

.شما مورد استفاده قرار دادWICاقالم مورد تأیید 

خود، WICحتما در هنگام اسکن موارد مورد تأیید 

.آنها را دم دست داشته باشید تا اعمال شوند

ا سه ماهه ر« پاداش نقدی»برخی از فروشگاه ها گزینه • 

برای اطمینان از اینکه این مبلغ به .ارائه می دهند

و خریدهای عادی خود WICدرستی اعمال شده باشد، 

به این ترتیب اطمینان حاصل .را از هم جدا کنید

می شود که پاداش های نقدی درخصوص مواردی که 

.نیستند، اعمال می شودWICجزء مواد  غذایی 

آشنایی با مزایای خودتان

ا دسترسی به مزایای شما از تاریخ شروع مزای

قبل از ظهر آغاز و در 12:00در ساعت 

شب در تاریخ پایان مزایا به 11:59ساعت 

.پایان می رسد

ایای مزایایی که استفاده نشده باشند به دوره مز

.بعدی منتقل نمی شوند

پذیرفته شود، می توانید از کارتMaine eWICهر جایی که 

.خود استفاده کنید

WICچگونگی خرید مواد غذایی 

هنگام مراجعه به فروشگاه، از موجودی مزایای • 
.خود کسب اطالع کنیدWICمواد  غذایی 

خود را با استفاده از موجودی مزایای WICمواد  غذایی • 
ME WICخانوار خود و فهرست مواد غذایی تأیید شده 

.انتخاب کنید

خود WICشخصی در سفارش UPC 50اگر بیش از • 

.را از سایر خریدها جدا کنیدWICدارید، باید اقالم 

.را اسکن می کندWICصندوقدار، مواد غذایی • 

به عنوان اولین نوع پرداخت خود eWICهمیشه از کارت • 
.استفاده کنید

خود را هنگامی که در صفحه پین درخواست eWICکارت • 

.یدشد، بکشید و سپس پین چهار رقمی خود را وارد کن

ما رسید بازخرید در اواسط تراکنش را که صندوقدار به ش• 
اطمینان حاصل کنید که .تحویل می دهد، بررسی کنید

eWICکه فکر می کردید هزینه آنها با WICمواد  غذایی 
دپرداخت می شود، در این رسید بازخرید ذکر شده باش

یا اگر ورا بپذیرید،تراکنشرا فشار دهید تا « بله»گزینه • 

مواد غذایی که فکر می کردید قرار است هزینه آنها با

eWIC پرداخت شوند در فهرست درج نشده اند، گزینه

مواردی که پرداخت آنها با .را فشار دهید« خیر»

eWIC امکان پذیر نیست را می توان از سفارش شما

حذف کرد، یا می توانید هزینه آنها را به شکل دیگری

، کارت SNAPبه عنوان مثال، مزایای )پرداخت کنید 

(.نقدی، کارت اعتباری یا پول نقد

.کارت و رسید خود را بردارید• 

این رسید -رسید نهایی خود را نزد خود نگه دارید • 

مزایای مواد غذایی باقی مانده شما در ماه را نشان 

می دهد و در صورت بروز مشکل، ارائه آن به دفتر 

WICخودتان ضروری است.

خواندن رسید شما

خریداری شده، مواد WICدر رسید صندوق شما مواد غذایی 

.دغذایی باقی مانده و تاریخ انقضای مزایای شما ذکر می شو

:در اینجا یک مثال آورده شده است

http://www.usda.gov/oig/

