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प्रशनहरू ्न ्?

आफनो WIC जकलननकलवाई कदहले रोन गनने
•
•
•

तपाईसँग तपाइको WIC सवु िधाको बारे मा प््नहरु
भए |
न्याँ सुविधा िारर गन्न भेटघाटको भमतत त्य गन्न |
तपाईले WIC खानेकुरा ककनन स्कनुभएन भने |

eWIC ग्वाहक से्वालवाई कदहले रोन गनने
•
•
•

तपाईको काड्न हराएमा, चोरी भएमा िा खराब
भएमा
तपाईलाई आफनो वपन
ररसेट गन्न प्यको भने |
्यह् तपाईलाई तपाईले
समान ककनेको रभस्सँग तपाईले ककनेको कुरा
भमलेको िसतो लागेन
भने |

्यो संसथा समान अिसर प््ा्यक हो। संघी्य नागररक अगधकार समबनधी कानुन र
अमेररकी कृवर विभाग (USDA) का नागररक अगधकार समबनधी नीतत तथा कानुनहरू
अनुसार USDA, ्यसका तनका्य, का्या्नल्य तथा कम्नचारीहरू र USDA का का्य्नक्रमहरूको
सञचालनमा सहभागी संसथाहरूलाई USDA दिारा सञचाभलत िा आगथ्नक सहा्यता प्ापत
कुनै पतन का्य्नक्रम िा गततविगधमा कुनै पतन व्यज्कतलाई िातत, िण्न, राजट्रि्य उ्तपवत्,
भलङग, असषिमता, उमेर िा नागररक अगधकार समबनधी पूि्न गततविगधको ब्ला िा
प्ततशोधका आधारमा भे्भाि गन्न मनाही छ। का्य्नक्रम समबनधी िानकारीका लागग
सञचारको िैकजलपक माध्यम (िसतै, ब्ेल, ठूलो वप्नट, अडड्यो टे प, अमेररकी साङकेततक
भारा, इ्त्याह्) आि््यक पनने असषिमता भएका व्यज्कतहरूले सहा्यताका लागग आफूले
सुविधाहरूका लागग आिे्न ह्एको तनका्य (राज्य िा सथानी्य तनका्य) लाई समपक्न
गनप
ु्न छ्न । कान नसुनने, कम सुनने िा बोलनमा असषिमता भएका व्यज्कतहरूले (800) 8778339 मा संघी्य ररले सेिा माफ्नत USDA मा समपक्न गन्न स्कनुहुनेछ। ्यसका अततरर्कत,
का्य्नक्रम समबनधी िानकारी अंग्ेिी भारा बाहे कका अन्य भाराहरूमा उपलबध हुनस्कछ।
का्य्नक्रममा भे्भािको उिरु ी ्ा्यर गन्नका लागग, USDA का्य्नक्रम भे्भाि फाराम, (AD3027) अनलाइनमा: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै पतन
USDA का्या्नल्यमा पाइने फाराम भनह
ु्न ोस ् िा USDA लाई समबोधन गरी गचठठी लेख्ुहोस ्
र फाराममा अनुरोध गररएको समपूण्न िानकारी उपलबध गराउनुहोस ्। उिुरी फारामको
प्ततभलवप अनुरोध गन्न, (866) 632-9992 मा फोन गनह
ु्न ोस ् । तपाईले भनभ
ु्न एको फाराम िा
पत्रलाई तनमन ठे गानामा USDA मा पेश गनह
ु्न ोस ्: (1) पत्रचार: U.S. कृवर विभाग, ्े िानी
अगधकार सहा्यक सगचि का्या्नल्य, 1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250-9410; (2) फ्या्कस: (202) 690-7442; िा (3) इमेल: program.intake@usda.gov

www.healthoregon.org/wic
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तपवाईको eWIC कवार्ड
मवार्डत ककनमेल गनने

स्वास्थ्य भव्ष्यको बढवा्वा दििै
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WICSHOPPER
्यवाप प्र्योग
गनह
््ड ोस
WICShopper ्यवाप ननमन कवा्य्डको
लवागग प्र्योग गनह
््ड ोस:
• तपाईको सुविधाको बाँकी रकम कतत छ
भनेर थाह पाउन |

• तपाईको सुविधा अन्त्य हुनुभन्ा
अगाडी सूचना प्ापत गन्न |

• WIC खानेकुरा खोजन बार कोड स्क्यान
गन्न |
• खानाको सूची हे रेर सहह ब्ानड र
आकारको खानेकुरा खोजि गन्न |

• WIC सिीकानने पसल पत्ा लगाउन |
WIC

WICShopper
WIC shopping, simplified

• खान पकाउने बबभभनन तररकाहरु बारे
ज्ान प्ापत गन्न |

• िानह
ु ोस WICHealth.org अनलाइन
सिास्थ्यिध्नक खानेकुराहरुको बारे

WICShopper ्यवाप रवाउनलोर

गनह
््ड ोस र तपवाईको eWIC आजै
ितवा्ड गनह
््ड ोस !

*आइफोन र एनड्ोइडमा प्ापत छ |
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मैले WIC स्व्धवाहरु कसरी
प्रवापत गन्ड सक््

मेरवा जजममे्वारीहरू

• WIC ले तपाई WIC का्य्नक्रममा भएको
प््त्येक महहना तपाईलाई सिास्थ्य खाध्य
सुविधा प््ान गछ्न |

आफनो WIC खाद्याननहरू, फमल
ु्न ा िा
eWIC काड्न कहहल्यै पतन बेचने, व्यापार गनने
नगनह
ु्न ोस ् िा अन्यलाई नह्नुहोस ्।

• तपाईलाई बढीमा एक पटकमा ततन
महहनाको लागग खाध्य सुविधा प््ान गन्न
सककनछ|

नग्, क्रेडडट िा अन्य िसतुहरूका लागग WIC
खाद्याननहरू िा फमल
ु्न ा कफता्न नगनह
ु्न ोस ्।

• अकको सवु िधा आफै थप गररं्ैन | थप
सवु िधा प्ापत गन्न तन्ने शन अनस
ु ार आफनो
WIC अकफसमा समपक्न गनह
ु्न ोस |
• आफनो WIC खाध्य सुविधा ओरे गनको
कुनै पतन WIC सिीकृतत प्ापत पसलमा
खच्न गनह
ु्न ोस | लोकल पसलहरुको
सूचीप्ापत गन्न आफनो WIC ज्कलतनकमा
सोधनुहोस | तपाईले WICShopper ्याप िा
ओरे गन WIC िेबसइट प््योग गरे र पतन
पसल पत्ा लगाउन स्कनुहुनछ |

WIC र सटोरका कम्नचारीहरूसँग
सममानिनक व्यिहार गनह
ु्न ोस ्।
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तपवाईले ककनमेल गनअ
््ड नि

• तपाईको अहहलेको खाध्य सुविधा ब्यालेनस
थाहा पाउनुहोस ्:
• WICShopper ्याप प््योग
गनह
ु्न ोस
WIC
WIC

per
Shop
, simplified

ping
WIC shop

• तपाईको पतछललो WIC
ककनमेल रभस्मा वप्नट
गररएको बाँकी रहे को
ब्यालेनस हे नह
ु्न ोस ्।

• ग्ाहक सेिा ्यस टोलफ्ीमा
फोन गनह
ु्न ोस ्:
1-844-234-4946

• ebtEDGE िेबसाइटमा आफनो खाद्यानन
ब्यालेनस िाँच गनह
ु्न ोस ्: www.ebtedge.com

• खानेकुराको सच
ू ी हे नह
ु्न ोस र कुन खानेकुरा
ककनने भनेर ्योिना बनाउनह
ु ोस ् |
स्वास्थ्य भव्ष्यको बढवा्वा दििै

खवानेकुरवाको सुची
ओरे गन WIC बाट स्वीकृत
खानेकुराहरूको बारे मा माग्गदर्गन

तपवाईले ककनिै गिवा्ड

• तपाईले WIC ले सिीकृतत ह्एको र तपाईको
हालको सवु िधामा रहे को खानेकुरा मात्र ककनन
स्कनुहुनछ |
• तपाईको लागग सहह खानेकुराको ब्ानड,
प्कार र आकार छानन, खानेकुराको ताभलका,
WICShopper ्याप, र तपाईको सुविधाको बाँकी
रकम हे नह
ु्न ोस |

तपवाईले चेक आउट गिवा्ड

कुनै कुरा WIC माफ्नत ततररएन भने, तपाईले
्क्याभस्यरलाई सो समान हटाउन िा ्त्यसलाई
अकको तररकाले ततन्न स्कनुहुनछ |
्यदि तपवाई WIC को लवागग न्यवाँ ह्न्ह्न् भने:
चेक आउट गनने लेनमा, आफनो WIC
खानेकुरालाई अन्य समानहरुसँग छुटटै
राख्ुहोस | अतन तपाईको WIC खानेकुराहरुको
लागग पहहले ततनह
ु्न ोस | िब तपाई WIC
ककनमेलको लागग सजिलो माननु हुनछ तब
तपाईले WIC खानेकुरालाई अन्य समानहरुसँगै
राखेर पैसा ततन्न स्कनुहुनछ |
आफनो रससि सुरक्षित राख्ुहोस ता कक
अकको पाली WIC को लागग ककनमेल ग्ा्न
तपाईलाई थाहा होस ् कक तपाईको कुन-कुन
खानेकुरा ककनन बाँकी छ, िा ्यह् तपाईको
ककनमेलमा कुनै समस्या आ्यो भने सोको
तछटटो समाधान पतन गन्न सकक्योस |

स्वास्थ्य भव्ष्यको बढवा्वा दििै
लवागु हुने मिति फेब्ुअरी 1, 2021

Shopping with your eWIC Card
Nepali
तपवाईको रससि कसरी पढने?
प््त्येक पसलमा रभस् फरक फरक ्े खखन
स्कछ | धेरै िसतो रभस्हरुमा ्यी भागहरु
हुनछन |
WIC को स्रु्वाती रकम

तपाईले आफनो काड्न घोटी सकेपतछ, धेरै िसतो
पसलहरुले ह्ने रभस्मा तपाईले ककनमेल
सुरु गनु्न अतघ भएको रकम ्े खाउं छन ् | ्यह्
तपाईले ककनन प््यास गनु्न भएको खानेकुरामा
कुनै समस्या आ्यो भने, ्यो भागमा ्त्यो
खानेकुराको ब्यालेनस बाँकी छ कक छै न भनेर
हे नह
ु्न ोस |

WIC स्व्धवा प्रवापत गनने

्यी WIC खानेकुरा हुन ् िुन तपाईले ककनने
्योिना बनाउनु भएको छ | ्क्याभस्यरले
सिीकृतत अतघ ्यो भन्ा एक पटक हे नक
्न ो
लागग सोधनु पछ्न | तनज्चत गनह
्नु ोस कक
तपाईले ककनन चाहे को सबै WIC खानेकुराहरु
भलसटमा छन ् |

WIC स्व्धवा अन्त्य ब्यवालेनस

ककतनसके पछी बाँकी eWIC सुविधा |

WIC सव् ्धवा अजनतम समनत

सबै रभस्मा तपाईको ्यो महहनाको सुविधा
अन्त्य हुने भमतत सम्ाईएको हुनछ |
प््त्येक महहना, महहनाको अजनतम ह्नको
मध्य रातसमम आफनो विक खानेकुरा
ककतनस्कनुहोस |

तपवाईको रससि कसरी पढने?

WIC Benefit Balance Before Purchase
1.00
2.00
36.00
1.00
32.00
9.00
1.00
1.00
3.00
2.00

lb
doz
oz
ctr
oz
$$
can
ctr
gal
ctr

Cheese
Eggs - large
Cereal - hot/cold
Peanut Butter/beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Sim Adv PWD 12.4 oz
Low or nonfat yogurt
Fat free or 1% milk
64 oz bottle juice

WIC Items for Redemption
18.00
16.00
32.00
1.18
1.98

oz
oz
oz
$$
$$

G/MILLS CEREAL
JIF PEANUT BUTTER
MAHATMA RICE
ORANGES, NAVEL
SPRING MIX

WIC Benefit Ending Balance
1.00
2.00
18.00
5.84
1.00
1.00
3.00
2.00

lb
doz
oz
$$
can
ctr
gal
ctr

Cheese
Eggs - large
Cereal - hot/cold
Fruit and vegetables
Sim Adv PWD 12.4 oz
Low or nonfat yogurt
Fat free or 1% milk
64 oz bottle juice

WIC Benefits Expire on 9-30-2020
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खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु
रलर्ल र तरकवारीहरु ककनने

WIC ले तािा, फ्ोिन, िा ्क्यान गररएका
फलफुल र तरकारीहरु ककनन डलर ह्नछ |
िब फलफुल र तरकारीहरु तौलको आधारमा
बेगचनछन, WICShopper ्याप प््योग गनह
ु्न ोस
िा तपाईको ्क्यालकुलेटर प््योग गरर ककनमेल
गन्न सह्योग भलनुहोस ् |
उिवाहरणः

तपाईसँग $9.00 बाँकी छ | तपाईलाई स्याउ
ककनन मन लागेको छ | स्याउको भाउ
$1.50/lb. (प्तत पाउणड) पछ्न
पसलको तरािु प््योग
गरर, तपाईले थाहा पाउन
स्कनु हुनछ कक तपाईको
स्याउको ्ोला 2.5 lb छ |
WICShopper ्याप िा
्क्यालकुलेटरमा तनमन
क्रवा टवाइप गनह
ु्न ोस:
2.5 x 1.5 = तपवाईको
स्यवाउको $3.75 प््ड |

WICShopper ्यापमा ्यो
्यसतो ्े खखनछ:

खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु
अनन ककनने
तपाईले तनमन मध्यको अननहरु ककनन
स्कनुहुनछ:
• 100% होल वहाइट ब्ेड
• नरम मकै टहट्न लास
• होल ज्िट टहट्न लास
• होल ज्िट पासता
• ओटस
• ब्ाउन राइस
• बलगर
तपाईको शुद् अनन ककनने सुविधाको पुरा
उप्योग गन्न 16 oz. िा 32 oz. को
प्याकेि ककननुहोस |
्यह् तपाईसँग 16 oz. शद
ु ् अननहरु छन ्
भने तपाईले 16 oz. भन्ा ठुलो केहह पतन
ककनन स्कनुहुनन |
्यह् तपाईसँग 32 oz. शुद् अनन छन ्
भने, तपाईले 32 oz. को एक अनन ककनन
स्कनुहुनछ िा ्ई
ु फरक फरक अननहरु
प््त्येक प्याकेि 16 oz. को गरर िममा
32 oz. को ककनन स्कनुहुनछ
र
16 आउनस।

100%
Whole
Wheat
Pasta

16 आउनस।
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खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु

खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु

िध
् र भटमवासबवाट बनेकवा पे्य
पिवार्ड ककनने

िदह ककनने

Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
.75
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

उ्ाहरणहरू:

+

0.50 GAL भनेको
आधा

0.25 GALभनेको
चौथाई ग्यालन हो

(िा 2

• महहला र 2 बर्न मागथका बचचाहरुले लो
फ्यवाट (कम गचललो भएको) िा नन फ्यवाट
(गचललो नभएको) ्हह पाउँ छन ् .

खानेकुराको सूची िा WICShopper ्याप
प््योग गरर सहह ब्ानड िा सिा्को छाननह
ु ोस ् |
तपाईको सुविधा भलसटमा कसतो ्हह छ?

ग्यालन हो

आधा

32 oz. ककननह
ु ोस
lb) भाँडो मात्र |

• 1-2 िर्नका बचचाहरुले होल समलक (शद
् ि
िध
् ) को ्हह प्ापत गछ्न न |

1.00 GAL भनेको

0.75 GAL भनेको

1 CTR ्हह भनेको 32 oz.
हो (2 lb.) |

चौथाई ग्यालन हो

Shopping with your eWIC Card
Nepali

खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु
बिवामको बटर र ससमी
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

तपाईले 1.०० CTR मा ककनन स्कनुहुनछ
्वा

्वा
16 oz.

16-18 oz.

ककनमेल गनने तररकवा

्यह् तपाईसँग ्यी मध्य कुनै एकको 2
CTR छ भने, तपाईले ्त्यो प््योग गरर
एक 32 oz. को भसभम िा केराउको
ब्याग ककनन स्कनु 1.00 CTR ले
1.00

gal Whole milk

2.00

ctr Peanut butter/beans

2.00

ctr Dry beans or peas

40.00

oz

32
आउनस

40.00

gal
ctr
ctr
oz

ससरर्यल ककनने

धेरै िसतो सहभागीहरुले प््त्येक महहना 36 oz.
भसरर्यल सुविधा प्ापत गछ्न न |

• तपाईले ककनन स्कनह
ु ुने सबैभन्ा सानो
भसरर्यलको आकार 11.8 oz (आउनस)
हो (तातो भसरर्यलको लागग) िा 12 oz.
(गचसो भसरर्यलको लागग)। तपाईसँग 11.8
oz. भन्ा कम भसरर्यल सवु िधा बाँकी छ
भने तपाईले ्त्यो खच्न गन्न स्कनह
ु ुनन।
• तपाईले तपाईको सबै भसरर्यल प्ापत गनने
सबै भन्ा राम्ो तररका भनेको 12 oz.,
16 oz.,24 oz., िा 36 oz., आकारको
बाकस ककननु हो|
तपवाईले ससरर्यल प्यवाकेज आकवार सं्योजन
18
oz.

18
oz.

कूल 36 आउनस।

24
oz.

12
oz.

कूल 36 आउनस।

Whole grains

्वा
1.00
2.00
2.00

खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु

Whole milk
Peanut butter/beans
Dry beans or peas
Whole grains

12
oz.

12
oz.

12
oz.

कूल 36 आउनस।

12
oz.

12
oz.

11.8
oz.

कूल 35.8 आउनस

Shopping with your eWIC Card
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खवानेक्रवा ककनने तररकवाहरु
ज्स ककनन

तनमन हे नक
्न ो लागग आफनो ब्यालेनस बाँकी
िाँच गनह
्नु ोस ्:
• तपाईले िमेको िा बोतलमा राखखएको
िुस पाउन स्कनुहुनछ िा स्कनुहुँ्ैन
• तपाईले कुन आकारको िस
ु ककनन
स्कनुहुनछ
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

1.00 CTR:
11.5-12 आउनस िमेको
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

1.00 CTR:
64 आउनस पलाजसटक बोतल

वपनको
लवागगलवागग
दटपसदटपस
वपनको
तपाईले ककनमेल गन्न िानु भन्ा पहहले PIN
सेट गनह
ु्न ोस | काड्नको पछाडी रहे को फोन
नमबरमा फोन गनह
ु्न ोस, ्त्यस पछी फोनमा
बताइने तन्ने शन अनस
ु ार का्य्न गरे र PIN सेट
गन्न स्कनुहुनछ |
• तपाईले WIC ज्कलतनकलाई काड्नको लागग
ह्नुभएको नै िनम भमतत र ठे गाना प््योग
गनह
ु्न ोस (नोट: ्यो तपाईको बचचाको िनम
भमतत होइन) |

• ्यह् तपाईसँग ्ोस्ो काड्निाहक हुनुहुनछ
भने, िब ततनले आफनो काड्नको वपन
राखछन ्, उनीहरुले आफनै िनम भमतत र
ठे गाना राखछन ् |
्यह् तपाईले तपाईको PIN चार पटक गलत
राख्ु भ्यो भने तपाईको काड्न लक हुनछ | ्ोस्ो िा
तेस्ो प््यास पछी आफनो PIN न्याँ राख्ुहोस |

तपाईको PIN न्याँ राख्, काड्नको पछाडी रहेको
नमबरमा फोन गनह
ु्न ोस िा िेब साइटमा िानह
ु ोस |
तपाईको PIN अनलक गन्न, काड्नको पछाडी
रहे को फोन नमबरमा फोन गनह
ु्न ोस |

Shopping with your eWIC Card
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प्रवा्य: सोगधने प्रशनहरू
्
मैले ्यो ककन ककनन सजकिन?
िसतु WIC खाद्याननको रूपमा लेखखएको छै न
भने:
• तपाईसँग सो खानेकुरा ककनन प्या्नपत सुविधा
बाँकी नरहे को हुन ् स्कछ |
• ्त्यो बसतु WIC खाध्य्याननको भलसटमा
नरहे को हुन ् स्कछ |
• ्यह् ्त्यो बसतु ्योग्य छ भने, ्त्यसलाई WIC
को भससटममा थपनु पनने हुन ् स्कछ | ्यसो भ्यो
भने, ्क्याभस्यरले ्यो पररित्नन गन्न िा तपाईको
WIC काड्नले खाद्यानन ककनन अनुमतत ह्न
स्कनुहुनन।
के मैले मेरो सव् ्धवा भव्ष्यको मदहनवाहरूको लवागग
सवाँचन सक््?
हुनन, WIC सुविधा अतनिा्य्न रूपमा महहनाको
अन्त्यसमम प््योग गररस्कनु पछ्न | ्यह् तपाईले
तत प््योग गनु्न भएन भने गम
ु ाउनु हुनछ |
म कहवाँ ककनमेल गन्ड सक््?

तपाईले ओरे गनका कुनै पतन खाद्यानन पसल
िहाँ WIC सिीकार गररनछ, ्त्यहाँ ककनमेल गन्न
स्कनह
ु ु नछ | खाद्यानन पसलको न्कसा WIC
िेबसाइट िा WICShopper ्यापमा पाइनछ |
के म पसलको लो्यलटी कवार्ड प्र्योग गन्ड सक््?

WIC सँग ककनमेल ग्ा्न तपाईलाई कुपन, लो्येलटी
काड्न भणडारण गन्न, एउटा ककन्ा अकको पाउने
प्सताि र अन्य विशेरहरूको प््योग गनने अनुमतत
ह्इएको छ |

क्नै सवामवान पसलमवा सकक्यो भने म के गन्ड
सक््?

सो समान अकको WIC पसलमा ककननुहोस | उधारो,
पैंचो िा फरक सामान ककनन सिीकृतत छै न |

के म eWIC कवार्ड मवार्डत ककनेको खवानेक्रवा करतवा्ड
गन्ड सक््?

अँहँ, eWIC काड्न माफ्नत ककनेको खानेकुराहरु
नग्, सटोर काड्न िा अन्य कुराहरुको लागग कफता्न
गन्न िा साँटन भमल्ै न | WIC खानेकुराहरु ्यह्,
तत खानेकुराहरु कमपनीबाटै कफता्न मगाईएको भए,
िा ततनीहरु बबगग्एको भए, िा तपाईले ककन्ा खेरर
भमतत नाघेको भए कफता्न गन्न सककनछ |
मैले गजलतबस मेरो WIC खवानेक्रवाको लवागग मेरो
ओरे गन ट्वा्यल कवार्डबवाट पैसवा नतरें | के म खवानेक्रवा
करतवा्ड गन्ड सक््?
हो | ्यह् तपाईले आफनो eWIC काड्नबाट पैसा
ततनभ
ु्न एको छै न भने धेरै िसतो पसलहरुले पैसा
ततरे को रभस्को आधारमा समान कफता्न भलनछन |

