
 
 

What to Bring to Appt - Vietnamese 

Tôi cần mang những gì tới buổi hẹn WIC đầu tiên của tôi? 
Phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em nộp đơn xin WIC phải có mặt tại buổi gặp đầu tiên. Quý vị cũng sẽ cần phải 

mang theo những giấy tờ sau đây: 

 

Bằng chứng về mức thu nhập hội đủ điều kiện 

Nếu quý vị đang nhận MaineCare, SNAP, hoặc TANF, quý vị phải mang theo một trong những giấy tờ 

sau đây: 

 Thẻ MaineCare hoặc thư thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện cho tất cả những người nộp 

đơn xin WIC 

 Thư ghi danh hoặc gia hạn ghi danh chương trình SNAP 

 Thư xác nhận của TANF 

 

Thu nhập cho tất cả các thành viên hộ gia đình trong 30 ngày vừa qua. Phần này bao gồm nhưng 

không giới hạn ở: 

 Các cuống phiếu lương cho 30 ngày vừa qua 

 Bản kết toán thu nhập của quân nhân/Bản kết toán thu nhập và lương nghỉ phép (LES) 

 Thư xác nhận mức lương của hãng sở 

 Thỏa thuận trả tiền chu cấp nuôi con hoặc tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng đã ly dị 

 Bản kết toán Bảo hiểm tàn tật An sinh xã hội (SSDI) hoặc Phụ cấp An sinh xã hội (SSI)  

 

Bằng chứng về nơi cư trú của quý vị (địa chỉ thực thể, không phải là hộp thư bưu điện).  

Thí dụ của những giấy tờ này là: 

 Hóa đơn dịch vụ điện nước quý vị đứng tên, đúng với địa chỉ mà quý vị đã cung cấp 

 Thư có ghi tên và địa chỉ của quý vị 

 Bằng lái xe có ghi địa chỉ số nhà của quý vị 

 Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ vay thế chấp mua nhà có ghi tên và địa chỉ của quý vị 

 Bản kết toán TANF, thẻ MaineCare 

 Thư thông báo ghi danh hoặc gia hạn ghi danh chương trình SNAP 

 

Bằng chứng về danh tính cho tất cả những người nộp đơn xin WIC. 

Thí dụ của những giấy tờ này là: 

 Thẻ MaineCare 

 Bằng lái xe 

 Thẻ SSID 

 Thẻ học sinh hoặc Thẻ nhân viên 

 Thẻ định danh do Tiểu bang cấp 

 Hộ chiếu 

 Giấy khai sinh 

 Thẻ gắn trên nôi ở bệnh viện 

 Hồ sơ chích ngừa 

 


