
ఫెడరల్ పౌర హక్కుల చట్టం మరియు U.S. డిపార్్ మెటంట్ ఆఫ్ అగిరికల్చర్ (USDA) పౌర హక్కుల నిబటంధనల్ మరియు విధానాల్ ప్రకారటం, USDA, USDA కారకరిమాల్ని నిర్వహిటంచే  
లేదా కార్యకరిమాల్లో  పాల్గొ నే విభాగటం ఏజెన్సీల్, కారా్యలయాల్ మరియు ఉద్్యగుల్ మరియు సటంస్థల్ జాతి , రటంగు, జాతీయత, ల్టంగటం, అటంగవ�ైకల్యటం, వయస్సీ లేదా USDA  
నిర్వహిటంచిన ఏద�ైనా కార్యకలాపటం లేదా, 
ఏద�ైనా కార్యకరిమటంల్ ఇటంతక్ ముటంద్ పౌర హక్కుల కార్యకలాపటం కోసటం ప్రతీకారటం లేదా ప్రతిదాడి ఆధారటంగా వివక్ష చూపిటంచడటం పెై నిషేధిటంచబడాడా యి. 
 
కార్యకరిమటం సమాచారటం (ఉదా. బ్ైలైీ, పెద్ద  పి్రటంట్, ఆడియో టేప్, అమెరికన్ సటంజాఞా  భాష మొదల�ైన) కోసటం ప్రతా్యమానియ కమ్్యనికేషన్ మారాగొ ల్ కావల్సీన అటంగవ�ైకల్యటం గల వ్యక్తు ల్ 
ప్రయోజనాల కోసటం దరఖాస్తు  చేస్క్నని ఏజెన్సీని (రాష్ట్ం లేదా సా్థ నికటం) సటంప్రదిటంచాల్.  చ�వుడు, వినికిడిల్ కిలో ష్త లేదా మాటాలో డలేని వారు (800) 877-8339 వద్ద  ఫెడరల్ రిలే  
సర్్వస్ దా్వరా USDA సటంప్రదిటంచవచ్్చ.  అదనటంగా, కార్యకరిమటం సమాచారటం ఇటంగిలోష్ ల్నే కాక్టండా వేరే భాషల్లో  కూడా లభటంచవచ్్చ.

కార్యకరిమటం గురిటంచి వివక్ష పెై ఫిరా్యద్ నమోద్ చేయడానికి, USDA ప్ ్ర గారి టం డిసి్రిమినేషన్ కటంపెలలో టంట్ ఫార్మ్, పూరితు చేయాల్, (AD-3027) ఆన్ ల�ైన్ ల్ ఇకకుడ గురితుటంచబడుతుటంది:  
How to File a Complaint, మరియు ఏద�ైనా USDA కారా్యలయటం వద్ద  , లేదా యుఎస్ డీఏని సటంబో ధిసూతు  లేఖ రాయాల్ మరియు పత్రటంల్ అభ్యరి్థటంచిన సమాచారానిని అటంతటిన్  
లేఖల్ రాయాల్. ఫిరా్యద్ పత్రటం ప్రతిని అభ్యరి్థటంచడానికి (866) 632-9992 కి కాల్ చేయటండి. మీరు పూరితు చేసిన పత్ార నిని లేదా లేఖని USDA కి చే సమరిపటంచబడాల్: 

(1) మెయిల్:U.S. Department of Agriculture 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) ఫా్యక్సీ: (202) 690-7442; లేదా 

(3) ఈమెయిల్: program.intake@usda.gov.

ఈ సటంస్థ  సమాన అవకాశాల్ని కేటాయిటంచేది.

మీ సా్థ నిక WIC కారా్యలయానిని 
సటంప్రదిటంచటండి:

అన్నింటి 
గురిించి

మరిింత నేర్చుకోిండి: http://nj.gov/health/fhs/wic or call:1-800-328-3838

WIC ఎవర్ అర్హు లు? 
w		గరిభిణీ మహిళల్
w		12 న�లల వయస్సీ గల శిశువులక్  
  పాల్చే్చ తల్లో ల్
w		6 న�లల వయస్సీ వరక్ శిశువుల తల్లో ల్
w		5 సటంవతసీరాల వరక్ శిశువుల్ మరియు పిలలోల్
    (నూ్యజెర్సీల్ నివసిటంచాల్ మరియు ఆదాయటం 

మారగొదర్శకతా్వల్ని కల్గి ఉటండాల్)

WIC ప్రయోజనాలు ఏమిటి?   
w		ఆరోగ్యవటంతమెైన ఆహారానికి అటంద్బాటుల్ ఉటండటటం
w		ప్ షకాహారటం అవగాహన
w		తల్లోపాల్ ఇవ్వడటం పెై మారగొదర్శకత్వటం
w		కమ్్యనిటీ మద్దతుకి రిఫరల్సీ

నెలవారీ ఆహార పాయాకేజీ ఏమిటి?   
పాల్గొ నే ప్రతీ వ్యకితు  ప్రతీ న�ల 60.00 $ విల్వ గల 
ఆరోగ్యవటంతమెైన డబ్లో యూఐసీ ఆహారాల్ అటంద్క్టంటారు  
ఎటంపికల్లో  ఇవి భాగటంగా ఉనానియి:
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v తృణ ధానాయాలు
    తృణ ధానా్యలతో చేసిన బ్్రడ్
    బ్్ర న్ రెైస్ 
    తృణ ధానా్యల వీట్ పాసాతు  
     తృణ ధానా్యల గోధ్మ/

మొకకుజొనని టారి్లాలో స్
    బ్్రక్ ఫాస్్ పపుప ధానా్యల్ 

v మాింసకృత్తు లు
    గురి డులో
    పీనట్ బటర్
    డ�ై ైఅటండ్ కాన్డా  బీన్సీ 
    తోఫు

v కూరగాయలు/పిండ్లు
    తాజా
    ఫ్ ్ర జెన్
    కాన్డా  
    జ్్యస్

v డ�ైయిరీ
    పాల్ 
    స్ యా మిల్కు
    చీజ్ 
    యోగర్్ 

v శిశువు
    ఇనాఫటంట్ సీరియల్
    బ్బీ ఫుడ్ వ�జిటబుల్
    బ్బీ ఫుడ్ ఫూరూ ట్
    ఇనాఫటంట్ సూతీ్రకరణ

తృణ ధానాయాలు మాింసకృత్తు లు కూరగాయలు/
పిండ్లు డ�ైయిరీ శిశువు


