ثشَبيح  WICثٕالٚخ كٕنٕسادٔ
حمٕق انًشبسن ٔيسؤٔنٛبرّ
المسؤوليات:









نمذ لذيذ ثٛبَبد دخه ٙانحبن ٙإنٗ ػٛبدح ثشَبيح ٔ WICسٕف أخطش ػٛبدح ثشَبيح  WICإرا رغٛش دخه.ٙ
أدسن أَّ يٍ انًٓى انحفبظ ػهٗ يٕاػٛذ  .WICئرا نى أعرطع انحفاظ عهٗ يٕعذ يا ،فغٕف أذصم يغثمًا إلعادج جذٔنح انًٕعذ.
أدسن أَّ ًٚكٍ إخشاخ ٙيٍ انجشَبيح إرا نى أرصم ثؼٛبدح ثشَبيح  WICف ٙغضٌٕ شٓش ٍٚثؼذ اَزٓبء انًخصصبد انغزائٛخ.
سٕف أػبيم دائ ًًب فشٚك انؼٛبدح ٔيٕظف ٙيزبخش انجشَبيح ثكم احزشاو.
أدسن أٌ يحبٔنخ انحصٕل ػهٗ يخصصبد يٍ أكثش يٍ ػٛبدح نجشَبيح  WICفٔ ٙلذ ٔاحذ ٚؼذ أيشًا غٛش لبََٕ.ٙ
نٍ أثٛغ أٔ أحبٔل ثٛغ يخصصبد  WICانغزائٛخ أٔ ثطبلخ  .eWICنٍ أعٛذ يخصصاخ  WICانغزائٛخ أٔ أ٘ ػُبصش أخشٖ يمبثم انحصٕل ػهٗ يجبنغ َمذٚخ أٔ ائزًبَٛخ .نٍ أثٛغ أٔ
أحبٔل ثٛغ يخصصبد  WICانغزائٛخ أٔ ثطبلخ  eWICانًجهغ ػٍ سشلزٓب أٔ ضٛبػٓب.
إرا لذيذ يؼهٕيبد خبطئخ أٔ أسأد اسزخذاو يخصصبد ثشَبيح  ،WICفشثًب ٚزى إخشاخ ٙيٍ ثشَبيح /ٔ WICأٔ لذ ُٚطهت يُ ٙدفغ أيٕال يمبثم انًخصصبد انز ٙرهمٛزٓب ػٍ طشٚك
انخطأ.
أَب يسؤٔل ػٍ ضًبٌ انزضاو خًٛغ األشخبص انزٚ ٍٚزسٕلٌٕ ثبسزخذاو ثطبلخ  eWICثُفس انمٕاػذ ٔانًسؤٔنٛبد.

كمشارك في برنامج :WIC






أدسن أٌ ٔكبنخ  WICانًحهٛخ سزٕفش ن ٙانخذيبد انصحٛخ ٔانزٕػٛخ ثشأٌ انزغزٚخ ٔدػى انشضبػخ انطجٛؼٛخ ،كًب أٌ ُْبن رشحٛجًب ثًشبسكز ٙفْ ٙزِ انخذيبد.
أدسن أٌ فشٚك إداسح انصحخ انؼبيخ ٔانجٛئخ ثٕالٚخ كٕنٕسادٔ ( )CDPHEيخٕل نّ لشاءج عجه ٙانطث.ٙ
أدسن أَّ ثئيكبٌ انًذٚش انزُفٛز٘ إلداسح  CDPHEيشبسكخ يؼهٕيبر ٙف WIC ٙيغ ثشايح يحذدح نهزٕػٛخ ٔانصحخ .سٕف رسزخذو ٔكبالد  WICانًحهٛخ ٔانزبثؼخ نهٕالٚخ
ٔانًُظًبد انؼبيخ يثم ْزِ انًؼهٕيبد فمظ ف ٙإداسح ثشايدٓب انز ٙرخذو األفشاد انًؤْه ٍٛنجشَبيح ْ . WICزِ انثشايج لذ ذغرخذو ْزِ انًعهٕياخ نألغشاض انرانٛح :نرحذٚذ
أْهٛر ٙنهثشايج؛ نرضٔٚذ٘ تًعهٕياخ عٍ ذهك انثشايج ٔذغٓٛم عًهٛح انرمذٚى؛ نرحغ ٍٛصحر ٙأٔ ذٕعٛر ٙأٔ انشفاْٛح ئرا كُد يغجالً تانفعم ف ٙانثشايج؛ ٔنهرأكذ يٍ ذهثٛح
احرٛاجاذ ٙيٍ انشعاٚح انصحٛح.
نمذ لشأد حمٕلٔ ٙيسؤٔنٛبرٔ ٙرى إخطبس٘ ثٓب .نمذ لذيذ يؼهٕيبد صحٛحخ ثشأٌ أْهٛز ٙنٓزا انجشَبيح انفٛذسانًٚ .ٙكٍ أٌ ٚمٕو يسؤٔنٕ انجشَبيح ثبنزأكذ يٍ انًؼهٕيبد انزٙ
لذيزٓب .أدسن أَُ ٙإرا كزثذ أٔ أخفٛذ حمبئك نهحصٕل ػهٗ يخصصبد نسذ يؤْالً نٓب يٍ ثشَبيح  ، WICفمذ ٚزؼ ٍٛػه ٙإػبدح دفغ لًٛخ ْزِ انًخصصبد انغزائٛخ ٔلذ
أكٌٕ ػشضخ نهًمبضبح اندُبئٛخ أٔ انًذَٛخ ثًٕخت لبٌَٕ انٕالٚخ ٔانمبٌَٕ انفٛذسان.ٙ

الحقوق:




أدسن أٌ يؼبٛٚش األْهٛخ ٔانًشبسكخ ف ٙثشَبيح  WICيزسبٔٚخ نهدًٛغ ثغض انُظش ػٍ انؼشق ٔانهٌٕ ٔاألصم انٕطُٔ ٙاندُس ٔاإلػبلخ ٔانؼًش.
إرا نى أكٍ أٔافك ػهٗ لشاس ٚؤثش ػهٗ أْهٛز ٙأٔ يخصصبد ثشَبيح  ،WICفأيبيً ٕٚ 60 ٙيب يٍ ربسٚخ اإلخطبس نزمذٚى اسزئُبف ٔطهت خهسخ اسزًبع ػبدنخًٚ .كٍ انحصٕل ػهٗ طهت
خهسخ اسزًبع ػبدنخ يٍ ٔكبنخ  WICأٔ يٍ انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنجشَبيح  WICثٕالٚخ كٕنٕسادٔhttp://www.ColoradoWIC.com :
ًٚكُُ ٙرمذٚى شكٕٖ إرا كُذ أظٍ أَُ ٙرهمٛذ يؼبيهخ غٛش ػبدنخ.

ٔفمًب نهمبٌَٕ انفٛذسان ٙنهحمٕق انًذَٛخ ٔنٕائح ٔسٛبسبد انحمٕق انًذَٛخ انخبصخ ثٕصاسح انضساػخ األيشٚكٛخ (ٚ ،)USDAحظش عهٗ ٔصاسج انضساعح األيشٚكٛح ٔٔكاالذٓا ٔيكاذثٓا ٔيٕظفٓٛا
ٔانًإعغاخ انًشاسكح أٔ انر ٙذذٚش تشايج انٕصاسج يًاسعح انرًٛٛض عهٗ أعاط انعشق أٔ انهٌٕ أٔ األصم انٕطُ ٙأٔ انجُظ أٔ اإلعالح أٔ انعًش أٔ عهٗ أعاط االَرماو تغثة يًاسعح َشاط يرعهك
تانحمٕق انًذَٛح انغاتمح ف ٙأ٘ تشَايج أٔ َشاط ٚرى ئجشاؤِ أٔ ذًٕٚهّ تٕاعطح انٕصاسج.
ٚزؼ ٍٛػهٗ األشخبص أصحبة اإلػبلخ انزٚ ٍٚحزبخٌٕ إنٗ ٔسبئم ثذٚهخ نٛزى رٕصٛم يؼهٕيبد انجشَبيح نٓى (طشٚمخ ثشاٚم ،انطجبػخ انكجٛشح ،انششائظ انصٕرٛخ ،نغخ اإلشبسح األيشٚكٛخ ،إنخ) االرصبل
ثبنٕكبنخ (انًحهٛخ أٔ انزبثؼخ نهٕالٚخ) انز ٙرمذيٕا إنٓٛب ثطهت انحصٕل ػهٗ انًخصصبدًٚ .كٍ نألفشاد انصى أٔ انزٚ ٍٚؼبٌَٕ يٍ صؼٕثخ ف ٙانسًغ أٔ يٍ إػبلخ ف ٙانكالو االرصبل ثبنٕصاسح يٍ
خالل خذيخ انزشحٛم انفٛذسانٛخ ػهٗ انشلى  . )800) 877-8339تاإلضافح ئنٗ رنكًٚ ،كٍ ئذاحح يعهٕياخ انثشَايج تهغاخ أخشٖ غٛش اإلَجهٛضٚح.
نزمذٚى شكٕٖ نهجشَبيح ػٍ انزًٛٛضٚ ،شخٗ إكًبل ًَٕرج شكٕٖ انزًٛٛض ف ٙانجشَبيح انخبص ثٕصاسح انضساػخ األيشٚكٛخ )AD-3027( ،انًٕجٕد عثش اإلَرشَد عهٗ:
ٔ ,http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlف ٙأ٘ يكرة ذاتع نٕصاسج انضساعح األيشٚكٛح أٔ كراتح خطاب يٕجّ ئنٗ ٔصاسج انضساعح األيشٚكٛح ٔذمذٚى جًٛع انًعهٕياخ
انًطهٕتح ف ٙانًُٕرج فْ ٙزا انخطاب .نطهة َغخح يٍ ًَٕرج انشكٕٖ ،اذصم تانشلى . (866) 632-9992أسعم انًُٕرج انًكرًم أٔ انخطاب ئنٗ ٔصاسج انضساعح األيشٚكٛح عٍ طشٚك:

( )1انثشٚذٔ :صاسج انضساعح األيشٚكٛح
يكزت األي ٍٛانًسبػذ نهحمٕق انًذَٛخ
1400 Independence Avenue, SW
;Washington, D.C. 20250-9410
) (2انفاكظ ;(202) 690-7442 :أٔ
( )3انثشٚذ اإلنكرشَٔ.program.intake@usda.gov :ٙ
ْزِ انًؤسسخ رًثم يضٔدًا يزكبفئ انفشص.
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