
Thêm rau cải và trái cây vào mùa hè năm nay

Đạo luật kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 (The
American Rescue Plan Act 2021) đang tạm thời tăng lợi
ích thêm $35 vào tiền mua trái cây và rau cải cho mỗi
người tham gia

● Thời gian: Từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 2021
● Ai có thể chấp nhận: Người tham gia WIC từ 13 tháng

tuổi trở lên
● Đến từ đâu: Quyền lợi sẽ tự động được nạp vào thể

eWIC của bạn
● Phải làm gì: Sử dụng thẻ eWIC tại các cửa hàng/chợ

mà bạn thường mua. Mua tất cả trái cây và rau tươi,
đông lạnh, và đóng hộp. Sử dụng quyền lợi trước ngày
cuối cùng của tháng (sẽ không được giữ/chuyển sang
tháng sau)
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•  El Plan Americano de Rescate 2021 ha aumentado temporalmente 
   los beneficios de fruta y verdura a $35 por participante.

•  Cuando: junio, julio, agosto y septiembre del 2021

•  Quien: Cada participante a partir de los 13 meses de edad.

•  Como: Los beneficios se incluirán automáticamente a su tarjeta 
   eWIC. 

•  Que hacer: Use su tarjeta eWIC en las tiendas donde normalmente 
   hace sus compras. Compre fruta y verdura fresca, congelada y 
   enlatada. Use sus beneficios antes de que caduquen al fin de cada 
   mes.

Se agregarán más fruta y verduras a su tarjeta eWIC este verano.

¡Compre más fruta y 
verduras con WIC!


