
ال يمكنِك المشاركة في برنامج النساء والرضع واألطف
(WIC ) إذا كان دخلك األسري كما ورد بإرشاداتWIC ،
:و

كنِت حامًل ♦

، ورضيعِك يقل عمره عن عام واحدرضعينت  ♦

أنجبِت طفًل خلل األشهر الستة الماضية♦

لديِك أطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام♦

اد أو يمكن لألطفال الذين يتولى رعايتهم األب أو أحد األجد

ادة والد بالتبني أو زوج األم أو زوجة األب أو وصي االستف

.من هذا البرنامج

كيف يمكنني أن أطلع على المزيد بشأن برنامج
؟(CDC WIC)التغذية 

:تفضلي بزيارة موقعنا اإللكتروني على

www.maine.gov/WIC

:  أو االتصال على
1-800-437-9300

711( الهاتف النصي)رقم ترحيل االتصاالت 

في إجراءات قبولها أو ( DHHS)ال تميّز وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
الوصول إلى أو إدارة سياساتها أو برامجها أو خدماتها أو أنشطتها، أو في 
ون ممارساتها المعنية بالتعيين والتوظيف، على أساس اإلعاقة أو العرق أو ل

البشرة أو الجنس أو النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي أو السن أو األصل
و الحالة أو الوضع األسري أاألسلفالقومي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو 

مطالبة ا باالجتماعية أو المعلومات الوراثية أو االنضمام لنقابات أو التقدم سابقً 
إصدار هذا اإلشعار حسبماتم. مستحقات أو ادعاء حق أو اإلبلغ عن مخالفات

، والباب 1990للباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام ووفقًاقتضيهي
من 504بصيغته المعّدلة، والقسم 1964السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 

السن بصيغته المعّدلة، وقانون التمييز على أساس1973قانون إعادة التأهيل لعام 
1557، والقسم 1972، والباب التاسع من التعديلت التربوية لعام 1975لعام 

نسان، ين لحقوق اإلاممن قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، وقانون والية 
األنظمة القوانين ووجميعالخدماتية، ماينواألمر التنفيذي المعني بعقود والية 

و يمكن إرسال األسئلة أو المخاوف أ. التمييز على أنواعهتحظراألخرى التي 
ة الشكاوى أو طلبات المعلومات اإلضافية حول قانون األمريكيين ذوي اإلعاق

نية وزارة الصحة والخدمات اإلنسامنسقيوممارسات التعيين أو التوظيف إلى 
العنوان المعنيين بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة وتكافؤ فرص التوظيف على

: التالي
11State House Station, Augusta, Maine 04333-0011 ؛ أو

207-287-1871؛ أو (صوتي)207-2874289: االتصال هاتفيًا على
يمكن (. الهاتف النصي)711ماين؛ أو رقم ترحيل االتصاالت في والية (صوتي)

انون إرسال األسئلة أو المخاوف أو الشكاوى أو طلبات المعلومات اإلضافية حول ق
األمريكيين ذوي اإلعاقة أو البرامج أو الخدمات أو األنشطة إلى منسق وزارة 

وق الصحة والخدمات اإلنسانية المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة والحق
: المدنية على العنوان التالي

11State House Station, Augusta, Maine 04333-0011 ؛ أو
؛ أو رقم ترحيل االتصاالت (صوتي)207-287-3707: االتصال هاتفيًا على

-ADA. ، أو عبر البريد اإللكتروني(الهاتف النصي)711ماينفي والية 
CivilRights.DHHS@maine.gov . كما يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة

حقوق بالحقوق المدنية إلى وزارة الصحة والخدمات البشرية األمريكية ومكتب ال
جهاز )800-537-7697أو 800-368-1019المدنية هاتفيًا على الرقم 

 200Independence: ، أو عبر البريد على العنوان(اتصاالت الصم
Avenue, SW, Room 509  ,notgnihsaW ,gnidliuB SHH ,

 .C.D20201أو عبر اإلنترنت على ، :
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf . ندعو األشخاص

ات الذين هم بحاجة إلى أدوات مساعدة من أجل التواصل الفعّال في برامج وخدم
كيين وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، إلى إبلغ المنسق المعني بقانون األمري

وفر في هذا اإلشعار مت. عن احتياجاتهم وتفضيلتهمذوي اإلعاقة والحقوق المدنية
.  صيغ بديلة، ت قدم عند الطلب

ن يامنمو صحي ألسر والية 

(WIC)برنامج مع 

برنامج التغذية لمركز مكافحة األمراض 
الخاص بالنساء ( CDC)والوقاية منها 

:يناموالية ب(WIC)والرضع واألطفال 

.شراء أطعمة صحيةلإعانات •

.حول الصحة والتغذيةمعلومات •

.من أجل حمل صحينصائح •

.الرضاعة الطبيعيةدعم •

من مركز مكافحة WICبرنامج تغذية 

ماينبوالية األمراض والوقاية منها

207-287-3991أو 1-800-437-9300

.توفر هذه المؤسسة فرًصا متكافئة لجميع األفراد

http://www.maine.gov/WIC
mailto:ADA-CivilRights.DHHS@maine.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


؟WICما هو 

WICنامية، هو برنامج معني بالتغذية والصحة لألسر المت

:ويوفر

التثقيف بشأن التغذية♦

الرضاعة الطبيعيةدعم ♦

الصحيالفحص ♦

:شراء األطعمة الصحية مثللإعانات ♦

...  لديك أي أسئلةتإذا كان

.WICها برنامج نسيجيبك ع

حمل؟تناولها أثناء فترة الأيجب أنالتي األغذية ما هي ♦

يمكنني أرغب في إرضاع طفلي رضاعةً طبيعيةً، كيف♦
أن أبدأ؟

ي أن ماذا يمكنن! طفلي صعب اإلرضاء وينتقي الطعام♦
أفعل؟

ن يمكنني أن أجعل أطفالي يتناولون المزيد مكيف ♦
وات؟االفاكهة والخضر

زن المحافظة على وعلى يمكنني مساعدة أطفالي كيف ♦
صحي؟

ني يمكنمضخات ثدي قابلة للستعارة WICهل يوفر ♦
مها؟استخدا

ثل الرضاعة الطبيعية هي الغذاء األم

.لطفلكِ 

األمهات على إرضاع WICبرنامج بالعاملونيشجع 

.أطفالهم رضاعةً طبيعيةً 

يارة لمعرفة المزيد عن الرضاعة الطبيعية، يُرجى ز

www.maine.gov/wic:موقعنا

ماينالمحلية في والية WICوكاالت 

برنامج عمل مقاطعة أروستوك

يوفر الخدمات لمقاطعة أروستوك 

768-3026أو 7881-432-800-1جزيرة بريسك 

بمدينة بانجوريةالخدمات المجتمعوبرنامج الصحة العامة 

يوفر الخدمات لمقاطعتي بيسكاتكيس وبينوبسكوت

992-4570أو 1-800-470-3769.........بانجور

ماينبرنامج العمل المجتمعي بمنطقة ميدكوست في والية 

.وووالدوساجاداهوكيوفر الخدمات لمقاطعات نوكس ولينكولن 

1-800-221-2221.............باث

338-1267.............بلفاست

594-4329..روكلند 

ماينبرنامج تنظيم األسرة بوالية 

مقاطعتي هانكوك وواشنطنليوفر الخدمات 

667-5304أو 1-800-492-5550......إلسورث

454-3634......كاليه

255-8280......مكياس

ماينبوالية مركز الطبي العامال

يوفر الخدمات لمقاطعتي كينبيك وسومرست

626-6350......أوغوستا

861-3580......ووترفيل

861-3593أو 1-888-942-3593......سكوهيجان

The Opportunity Alliance

كامبرالنديوفر الخدمات لمقاطعة 

553-5800أو 1-800-698-4959......بورتلند

553-5800ويندهام 

نمايبغرب والية برنامج العمل المجتمعي 

ينيوفر الخدمات لمقاطعات فرانكلين وأكسفورد وأندروسكوج
645-3764أو1-800-645-9636...ويلتونإيست

795-4016أو1-877-512-8856..........أوبورن

مؤسسة العمل المجتمعي بمقاطعة يورك

يوفر الخدمات لمقاطعة يورك 

1-800-965-5762........سانفورد

1-800-644-4202........بيدفورد

الحليب والبيض والجبن   التوفو وحليب الصويا 

.والزبادي األسماك المعلبة 

واتاالفاكهة والخضر  ل الخبز من دقيق القمح الكام 

زبدة الفول السوداني  انورقائق التورتيل والشوف

العصير  .والمعكرونة واألرز البني

الحبوب  أطعمة الصغار والرضع 

لبةالبقوليات المجففة والمع  حليب الرضع 

للرضع؟WICالتي يقدمها برنامج اإلعانات ما هي 

ب أو حلي( عند الحاجة)يمكن للرضع الحصول على مضخة ثدي 

.للرضع مدعم بالحديد

:ما يلي، الحصول علىأشهر6سنهم كما يمكنهم، بعد بلوغ 

وات المعدة للرضعاوالخضراكهووالفالحبوب •

لى ن بالكامل عوعتمديذينالللرضع فقط )م للرضع ولح•

(الرضاعة الطبيعية

http://www.maine.gov/wic

