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رعاية مستقبل صحي

: اتصيلي بمكتب WIC المحيلي

WIC يمكن أن 
يساعدك!

طفل أقل من 
5 سنوات؟

حامل؟

للتحقق من األأهلية ، اتصيلي
بالرقم 211 أو قم بزيارة

healthoregon.org/wic

وات والحليب وأك�ث من ذلك • نوفر الفواكه والخ�ض
ي ودعم الرضاعة الطبيعية • نوفر التثقيف الغذا�ئ

ي تحتاجها • نوصلك بالخدمات ال�ت

 إن كنتِت بحاجة إلى هذه المعلومات بخط كبير أو بتنسيقات بديلة أخرى، تفّضلي باالتصال برقم الهاتف 0040-673-971   أو TTY )المبرقة الكاتبة( 800-735-2900 .
عمالً بقانون الحقوق المدنية الفيدرالي وسياسات وأنظمة وزارة الزراعة األمريكية )U.S. Department of Agriculture: USDA( المعنية بالحقوق المدنية، يحّظر على USDA ووكاالتها ومكاتبها 
وموظفيها والمؤسسات المشاركة في برامج USDA أو المؤسسات التي تقوم بإدارتها من التمييز ضد أحد على أساس العرق أو اللون أو المنشأ الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو االنتقام أو الثأر 
لنشاط سابق بشأن حقوق مدنية في أي برنامج أو نشاط قامت USDA بعمله أو تمويله. ينبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتطلبون وسائل بديلة للتواصل بشأن معلومات عن البرنامج )كطريقة 
برايل للمكفوفين، طباعة النص بحروف كبيرة، شريط تسجيل صوتي، لغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك( االتصال بالوكالة )التابعة للوالية أو المحلية( التي قاموا بتقديم طلباتهم إليها للحصول على 

المخصصات. يجوز لألفراد الذين يعانون من الصم أو ضعف السمع الشديد أو إعاقات في النطق االتصال بـ USDA من خالل خدمة المرّحل الفيدرالي )Federal Relay Service( على رقم الهاتف 
8339-877 (800)  .. إضافة إلى ذلك، قد تتوافر معلومات عن البرنامج في لغات أخرى إضافة إلى اللغة اإلنجليزية.

 USDA (USDA لتقديم شكوى  ضد التمييز في المعاملة في البرنامج، يجب استكمال نموذج شكوى ضد التمييز في أحد برامج
Program Discrimination Complaint Form(، نموذج رقم AD-3027 الذي يمكن العثور عليه على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ، أو من أي مكتب من مكاتب USDA، أو إرسال رسالة إلى USDA تذكر فيها كافة 
 المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، يجب االتصال برقم الهاتف 9992-632 (866) . يجب إرسال النموذج المكتمل تعبئته 

 U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for :عبر إحدى الطرق التالية: )1( البريد USDA الرسالة إلى
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410؛ أو )2( جهاز الفاكس: 7442-690 (202)؛ أو )3( بريد 




