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Chương trình Dinh dưỡng
Farm Direct Oregon
(Oregon Farm Direct
Nutrition Program) là gì?
Những gia đình trong
chương trình WIC và những
người cao niên có thu nhập
thấp sẽ được cấp séc để
mua rau quả trực tiếp từ các
nhà nông địa phương.
Chương trình Dinh dưỡng
Farm Direct (Farm Direct)
cung cấp cho các gia đình
và người cao niên thêm một
nguồn lương thực bổ dưỡng
và hướng dẫn cho họ cách
lựa chọn và chuẩn bị thức
ăn tươi. Farm Direct cũng hỗ
trợ cho các nhà nông và chợ
nông sản địa phương.

Các gia đình trong Chương trình dành cho Phụ nữ, Trẻ
sơ sinh và Trẻ em (Women, Infants, and Children, hoặc
WIC) được cấp séc như thế nào?
Những người được hưởng trợ cấp WIC sẽ được cấp séc của chương
trình xanh Farm Direct trị giá $28 tại phòng khám địa phương của họ
thông qua các lớp học, các buổi thăm khám cá nhân, hoặc đôi khi tại
chợ trời nông sản.
Chương trình Dinh dưỡng Farm Direct là một trong những phương
thức đa dạng mà WIC dùng để cung cấp lương thực và giáo dục dinh
dưỡng cho các gia đình tham gia. WIC phục vụ những phụ nữ có thu
nhập thấp hiện đang mang thai, mới sinh con hoặc đang cho con bú
sữa mẹ, những em bé và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ về sức khỏe
hoặc dinh dưỡng. Những phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh trên 4 tháng
tuổi hội đủ tiêu chuẩn để nhận séc từ Farm Direct.

Những người cao niên được cấp séc như thế nào?
Chính phủ tiểu bang sẽ gửi cho những người cao niên đủ tiêu chuẩn
một lá thư màu vàng vào cuối tháng Tư nhằm cho họ biết liệu họ có đủ
tiêu chuẩn để nhận séc hay không. Những ai quan tâm phải ký tên và
gửi lại phần "Phiếu Phúc đáp (Response Card)" của lá thư này cho
tiểu bang trước ngày được chỉ định. Hiện chính phủ không đủ ngân
sách để phục vụ tất cả những người cao niên muốn được nhận séc của
Farm Direct trong năm nay. Chính phủ sẽ chọn ngẫu nhiên một số trong
những người đã nộp Phiếu Phúc đáp để cấp séc Farm Direct trị giá $24.
Người cao niên phải từ 62 tuổi trở lên và được nhận Medicaid hoặc
Tem phiếu Thực phẩm (Food Stamps) vào ngày 1 tháng 4, 2018 thì
mới đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Dinh dưỡng Farm Direct. Ngoài
ra, người cao niên phải không đang sống trong một viện dưỡng lão/
chăm sóc có phục vụ đồ ăn.
Để đạt tiêu chuẩn,thu nhập hàng tháng của người cao niên phải dưới
$1,396 nếu là độc thân hoặc dưới $1,893 nếu là một cặp vợ chồng.

Séc của Farm Direct có thể dùng ở đâu?
Tại các gian hàng nông sản và chợ trời nông sản có tham gia trong
chương trình và có treo bảng hiệu của chương trình. Vui lòng vào trang
myoregonfarm.org/fdnp_wic_shopperguide để có danh sách các chợ trời
và gian hàng nông sản gần quý vị.

Séc của Farm Direct có thể mua được những loại
thực phẩm nào?
Các tấm séc này CHỈ mua được các loại trái cây, rau và thảo mộc tươi
trồng tại địa phương. Các mặt hàng không mua được bao gồm đồ ăn
nóng, thực phẩm khô, kẹo mứt, hạt, mật ong, trứng, rượu táo, thịt, pho
mát, hải sản, hàng bánh nướng, cây cối, hoa cắt cành, hoặc trái cây/rau
không trồng ở Oregon (như chuối, cam, chanh, thơm).

Tại sao chỉ cho phép mua hàng từ nông dân
ĐỊA PHƯƠNG với những tấm séc này?
Chương trình này giúp cư dân Oregon ủng hộ các nhà nông và cộng
đồng nông thôn địa phương. Nhiều sản phẩm chúng ta thấy ở các chợ
không đến từ nông dân địa phương. Mua trực tiếp từ nông dân có nghĩa
là họ sẽ được giữ 100% từng đô la của Farm Direct.

Séc của Farm Direct dùng được khi nào?

Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Sau ngày này, nông dân sẽ
không được hoàn tiền cho các tấm séc này.

Séc của Farm Direct
hỗ trợ nông dân địa
phương như thế nào?
Các nông dân tham gia
chương trình được nhận một
khoản tiền bằng với giá trị
của các tấm séc Farm Direct;
điều này sẽ làm tăng thêm thu
nhập và giúp họ tiếp tục hành
nghề nông. Để đổi lại, những
nhà nông này sẽ chi tiêu số
tiền đó trong cộng đồng địa
phương, giúp thúc đẩy phát
triển kinh tế địa phương.
Farm Direct đã đưa hơn 1.4
triệu mỹ kim vào tay những
nhà nông địa phương trong
năm 2017. Việc tiếp tục ủng
hộ nhà nông là điều rất quan
trọng cho cộng đồng cũng
như sức khỏe của chúng ta.

Thắc mắc khác?
• Thành viên chương trình
WIC: Gọi cho phòng khám
WIC địa phương hoặc bấm
số 211 miễn phí để tìm phòng
khám WIC gần quý vị nhất.
• Người cao niên:
Gọi cho chương trình Farm
Direct dành cho người
cao niên miễn phí theo số
1-866-299-3562.
• Chợ trời và gian hàng nông
sản: gọi Bộ Nông nghiệp
theo số 503-872-6600.
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USDA là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn
ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc định dạng khác. Liên hệ với WIC Oregon theo số
971-673-0040. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm
số 711(dành cho người khiếm thị hoặc khuyết tật phát âm).

