
د تغذیې برنامهWICد 
سره صحي وده کويWICد مېن کورنۍ 

دا اداره د یو مساوي فرصت چمتو 

.کونکې ده

WICڅه شی دی؟

WICرنې د کورنیو لپاره د تغذیې پامل

:ويیوه بشپړه برنامه ده چې وړاندیز ک

اود تغذیې زده کړه د مور شېدو •

سینې شېدو مالتړ او عرضېد •

(تجهیزات)

صحې معاینې او راجع کول•

کارت کې صحي eWICپه یو •

خواړه او فورمولي ګټې

لپاره غوښتنه WICڅوک د 

کولی شي؟

ي، کونک( پاملرنه)امېندواره، روزنه •

.  او د زېږون نه وروسته والدېن

کوچني او تر پنځه کلن پورې •

ماشومان

یا هغه ماشومان چې پالنه یې پالر، ن•

نېکه، رضایي والدېن، ناسکه 

ي  والدېن یا سرپرست کو( مېرني)

هر هغه څوک چې مېن کې ژوند •

ې کوي، پشمول د کډوالو چې مېن ک

کار کوي

ګډون وال باید د عاید الرښوونېWICد 

پوره کړي او د تغذیوي خطر سره مخ 

.وي

هر هغه څوک چې ترالسه کوي 

SNAP،TANFیا ،

په د َعاید( ترالسه کوي)د مېن پاملرنه 

ره د پام کې نیولو پرته په اتومات ډول س

WICوړ ګرځي.

د عاید او تغذیوي خطر په اړه په 

maine.gov/WIC کې نور معلومات تر

.السه کړئ

(  درخواست)څنګه باید غوښتنه 

:وکړئ

کې maine.gov/WICد یو مالقات لپاره په 

.دفتر ومومئWICخپل ځایي 

...  که تاسو کومه پوښتنه لرئ

WICیو ځواب لري!

WIC ( کيحېثیت لرون)د تغذیې او ورته

مشاورین لري چې تاسو سره مرسته 

د وکړي او د اړتیا په صورت کې تاسو

!نورو خدماتو سره وصل کړي

کارمندانو سره اړیکه نیولو لپاره WICخپل نږدي 

QRب کوډ سکېن کړئ او خپل لومړی مالقات ترتی

.کړئ

تغذیوي برنامې په اړه نور معلومات CDC WICچېرته کولی شم د مېن 

ترالسه کړم؟

ته زنګ ووهئ3991-287-207یا 1-800-437-9300

maine.gov/WICزمونږ د وېب پاڼې لیدنه وکړئ په 



ځایي اداردېWICپه مېن کې د 

د اېروسټوک کاونټي د عمل برنامه

د اېروسټوک کاونټي خدمت کول

3026-768یا 7881-432-800-1پرېسکو اسلي 

د بنګور عامه روغتیا او ټولنیز خدمتونه

د پسکاټاکویس او پېنبسکوټ کاونټیانو خدمت کول

4570-992یا 3769-470-800-1بنګور 

(د ماشومانو د کنترول او د زېږون تر منځ وقفې پالن)د مېن فامیلي پالننګ 

د هینکوک او واشنګټن کاونټیانې

8280-255ماشېس 3634-454کالېس 5550-492-800-1اېلسورت 

د مېن عمومي طبي مرکز

د کېنبېک او سومرسېټ کاونټیانو خدمت کول

6333-942-888-1سکوویګن 3580-861واټروایل 6350-626آګسټا 

د مېډ کوسټ مېن ټولنیز عمل

د کنوکس، لنکن، سګاډوهاک، او والډو کاونټیانو خدمت کول

4329-594راکلېنډ 1267-338بېلفاسټ 2221-221-800-1بات 

د فرصت اتحاد

د کمبرلېنډ کاونټي خدمت کول

5800-553ونډهم 4959-698-800-1پورټلېنډ 

اونټیانو د فرینکلن، آکسفورډ، او اېنډروسکوګن کد غربي مېن ټولنیز عمل 

8856-512-877-1اوبرن 9636-645-800-1خدمت کول ایسټ ولټن 

.د یارک کاونټي د ټولنیز عمل کارپورېشن

د یارک کاونټي خدمت کول

4202-644-800-1باېډفورډ 5762-965-800-1سانفورډ 

سره کوم خواړه ترالسه کولی شم؟WICزه د 

ر د خوړو ګټې د عمر، تغذیوي اړتیا، او د ماشوم د تغذیوي وضعیت پ

.بنسټ توپیر لري

:د خوړو ګټو کې ممکن شامل وي

شیدی، ،هکۍ، پنېر او مستې•

تازه مېوې او سبزیانې•

د موپلیو کوچ•

جوس•

حبوبات•

په کڅوره کې ساتل شوې /وچ•

لوبیا

د سویابین او)ټوفو او سوی •

شېدی  ( اوبو نه تیار شوې

په کڅوړه کې ساتل شوی •

ماهي

ه د غنمو ډوډۍ، تورتیال، د مېد•

ا شوو اوربشو خواړه، پاستا ی

نسواري وریجې

د ماشوم خواړه•

(  لپاره د خوړو)د ماشوم •

فورمولونه

د نور معلوماتو ترالسه کولو لپاره، د 
maine.gov/WIC څخه لیدنه

وکړئ

WIC څنګه د روزنه کونکي مور

پالر مالتړ کوي؟

نو دفترونه روزنه کونکي والدې( سیمه ایز)ځایي WICد 

برنامو کې د WICلپاره د سېنې برقي یا السي پمپونه، په 

خواړو د ګټو تر ټولو لوی مقدار او ډولونه، د 

CLCs/IBCLCs او نور ( مشورې)څخه ماهرانه توصیې

!چمتو کوي

د مور شېدو او سینې شېدو ګټې

کومې ځانکړې تیاری ته اړتیا نلري·

کولی شي رحم خپل اصلې اندازې ته را ټول کړي، چې د روزنه ·

ه ته بېرت( شکل)کونکي مور بدن سره د امېندوارۍ څخه د مخه بڼې 

راګرځېدو کې مرسته کوي

ويد سینې او د تخمدان د سرطان په وړاندې ساتنه کې مرسته ک·

د والدېنو او ماشوم ترمنځ نږدې اړېکې ته وده ورکوي·


