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عند طاولة الدفع:
.eWIC أخبري موظف الخزينة على الفور أنِك تستخدمين بطاقة  .1

اسألي موظف الخزينة عما إذا كنِت بحاجة إلى فصل أطعمة WIC عن األطعمة األخرى التي     .2
تشترينها. يختلف كل متجر عن اآلخر، وقد يتبع كل منها إجراءات مختلفة.  

.)PIN( وإدخال رقم التعريف الشخصي eWIC انتظري حتى يطلب منك موظف الخزينة تمرير بطاقة  .3
بعد تسجيل األطعمة على جهاز الدفع، راجعي المعاملة قبل الموافقة عليها. بعد الموافقة، ستُخَصم    .4

األطعمة التي قُمِت بشرائها عبر WIC من حسابك.   
ستحصلين على إيصال جديد يتضمن رصيد المخصصات المتبقي وتاريخ انتهاء صالحية     .5
مخصصاتِك. احتفظي باإليصال حتى تعلمي قيمة الرصيد المتبقي وتاريخ انتهاء صالحيته لرحلة     

التسوق القادمة.  
مالحظة: قد يُسمح بالدفع الذاتي عند الخروج لدى بعض البائعين المعتمدين من WIC. يُرجى البحث عن 
الالفتات الموجودة بالقرب من طاولة الدفع الذاتي لمعرفة ما إذا كان الدفع معتمًدا، أو االستفسار من أحد 

موظفي المتجر.

أثناء تسوقِك:
اقرئي معلومات مخصصاتِك بعناية لمعرفة األطعمة التي يمكنِك الحصول عليها. ويمكنك     .1

التحقق من رصيد WIC الخاص بِك في المتجر بتمرير بطاقتك على الجهاز عند طاولة الدفع    
وإدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بِك، أو االتصال على رقم خدمة العمالء الموجود على    

.WIC بطاقتِك، أو باستخدام تطبيق التسوق الخاص ببرنامج  
يمكنِك فقط شراء األطعمة والكميات المدرجة في قسم الرصيد في إيصال eWIC. لست     .2

مضطرة إلى شراء جميع األطعمة في وقت واحد.  

WIC Shopper تطبيق       EzWIC تطبيق     

)WIC( مسؤوليات الُمشاِركات في برنامج المرأة والرضَّع واألطفال

قبل تسوقِك:
تحققي من رصيد مخصصاتِك وتاريخ انتهاء صالحية مخصصاتِك قبل التسوق.  .1

.WIC تسوقي في المتاجر المعتمدة فقط من   .2
سيخطرِك مكتب WIC المختص بِك بالمواقع التي يمكنِك استخدام مخصصاتِك فيها. وابحثي     .3

عن الملصق اإلعالني ”We Accept eWIC“ )نقبل بطاقات eWIC( في محالت البقالة.  
أخبري موظفي العيادة إذا كنِت ترغبين في أن يتمكن شخص آخر من الحصول على     .4

مخصصات WIC أو استخدامها.  

 EzWIC لالطالع على رصيد أسرتك وقائمة الطعام وغير ذلك، بادري بتنزيل تطبيق 
 WIC Shopper أو تطبيق )Navajo Nation WICالتابع لوالية أريزونا و WIC برنامج(

.)ITCA التابع لمنظمة WIC برنامج(
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إذا كنِت ترغبين في معرفة ما إذا كانت إحدى عالمات الطعام التجارية مؤهلة أم 
ال، فيرجى االتصال بمكتب WIC المختص بك أو االطالع على قاعدة بيانات قائمة 

الطعام لبرنامج WIC على النحو الموضح أدناه:

Arizona WIC  
QR Code

INTER TRIBAL COUNCIL OF ARIZONA, INC.

أطعمة برنامج WIC في 
والية أريزونا

azwic.gov/foods

أطعمة برنامج WIC التابع للمجلس القبلي في أريزونا
itcaonline.com/wic/foods

أطعمة برنامج WIC التابع لمحمية نافاجو
ndoh.navajo-nsn.gov/

إذا واجهِت مشكالت في محل البقالة:
فتحدثي إلى مدير المتجر إذا واجهِت مشكلة في المتجر. اذكري تاريخ ووقت 

 WIC وأسماء موظفي المتجر المعنيين واحتفظي بإيصال المتجر. اتصلي بمكتب
المختص بِك إن كنت ال تزالين تشعرين بعدم الرضا.

يمكن إرسال طلبات المنتج إلى العناوين التالية:
 :Arizona WIC

wicservicedesk@azdhs.gov

:Inter Tribal Council of Arizona, Inc. WIC
 wicupc@itcaonline.com

 :Navajo Nation WIC
ndoh.navajo-nsn.gov/

 بموجب قانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية 
)U.S. Department of Agriculture, USDA(، يُحظر على وزارة USDA ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها 

 والمؤسسات المشاركة في برامجها أو التي تديرها، ممارسة التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو األصل القومي، 
 أو الجنس، أو اإلعاقة، أو العمر، أو الثأر، أو االنتقام فيما يتعلق بممارسات سابقة متعلقة بالحقوق المدنية في أي

برنامج أو نشاط تجريه وزارة USDA أو تموله. 

يجب أن يتصل األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات خاصة بالبرنامج 
)مثل: طريقة برايل، أو الطباعة الكبيرة، أو الشريط الصوتي، أو لغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك( بالوكالة )المحلية 

أو التابعة للوالية( في المكان الذي تم التقدم إليه بطلب للحصول على المخصصات. يمكن للصم أو الذين يعانون 
من صعوبة في السمع أو إعاقات في الكالم التواصل مع وزارة USDA من خالل خدمة تحويل المكالمات الفيدرالية 
)Federal Relay Service( على الرقم 8339-877 )800( . وعالوة على ذلك، قد تتوفر معلومات البرنامج بلغات 

أخرى باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية.

 USDA Program لتقديم شكوى بسبب وجود ممارسات تمييزية في أحد البرامج، يتعين إكمال استمارة
 )USDA استمارة الشكوى للتعرض لممارسات تمييز في برنامج تابع لوزارة( Discrimination Complaint Form
الموجودة عبر اإلنترنت على: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html، ولدى أي مكتب 

تابع لوزارة USDA أو عن طريق كتابة خطاب إلى وزارة USDA وإرفاق جميع المعلومات المطلوبة في النموذج 
بالخطاب. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، يرجى االتصال بالرقم 9992-632  )866( . قم بإرسال النموذج أو الخطاب 

 U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant :عن طريق: )1( البريد USDA الُمكتمل إلى وزارة
Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410؛ 
أو )2( الفاكس: 7442-690 )202( ؛ أو )3( البريد اإللكتروني: program.intake@usda.gov. تقدم هذه المؤسسة 

خدماتها التزاًما بمبدأ تكافؤ الفرص.

http://www.azwic.gov/foods
https://itcaonline.com/itca-wic-authorized-foods/
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
http://azwic.gov
mailto:wicservicedesk@azdhs.gov
mailto:wicupc%40itcaonline.com?subject=
mailto:wicupc@itcaonline.com
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
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أي من األصناف والعالمات التجارية 
التالية من حبوب اإلفطار للرضع، 

بحجم 8 أو 16 أونصة )بما في ذلك 
األصناف العضوية(

حبوب اإلفطار للرضع المضاف 	 
إليها الفاكهة، أو السكر، أو الزبادي، 

أو الحليب الصناعي، أو حمض 
الدوكوساهيكسانويك )DHA(/حمض 

)ARA( األراكيدونيك
المرطبانات، أو العبوات، أو األكواب 	 

ذات الحصة الواحدة
المنتجات عالية البروتينات	 

غير متضّمن

فقط العالمات التجارية واألنواع واألحجام المتضمنة في مخصصاتِك 
.WIC لبرنامج

الحليب الصناعي وحبوب اإلفطار للرضع

الحليب الصناعي للرضع

حبوب اإلفطار للرضع

 الخط الساخن للرضاعة الطبيعية 
المتاح على مدار 24 ساعة

 1-800-833-4642
gobreastmilk.org

Gerber 
Oatmeal

Gerber Whole 
Wheat

Gerber 
MultiGrain

Gerber Rice

Beech-Nut 
Multigrain

Beech-Nut 
Oatmeal

Beech-Nut Rice

Earth’s Best 
Multigrain

Earth’s Best 
Rice

Earth’s Best 
Oatmeal

Infant Cereal and Formula
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يمكنك المزج والتوليف بين المنتجات على أال يتجاوز مجموعها 
المبلغ المدرج في مخصصاتِك.

256 أونصة = 64 مرطبانًا أو 32 حزمة مزدوجة
128 أونصة = 32 مرطبانًا أو 16 حزمة مزدوجة

64 أونصة = 16 مرطبانًا أو 8 حزم مزدوجة

يمكن للرضع الذين يبلغون من العمر 9 أشهر أو أكثر الحصول على مخصصات 
القيمة النقدية للفواكه والخضراوات الطازجة بدالً من نصف مقدار الفواكه 

والخضراوات المخصصة لهم. اسألي العيادة للحصول على المزيد من المعلومات. 

أي من العالمات التجارية التالية للمجموعة 
المتنوعة والمختلطة من 4 أونصات 

من خضراوات وفواكه الرضع الخاصة 
بالمرحلة 2 )بما يتضمن العضوية(

غير متضّمن

األطعمة المضاف إليها ملح، أو سكر، 	 
أو نشاء

توليفات األطعمة، والحلويات، والعشاء	 
الحليب الصناعي أو حبوب اإلفطار 	 

المضافة أو حمض الدوكوساهيكسانويك 
 )ARA( حمض األراكيدونيك/)DHA(

مشروبات السموذي	 
المشروبات المعلبة في أكياس	 

الخضراوات والفواكه للرضع

Earth’s Best Gerber Beech-Nut

Yummy 
Naturals 

Tippy Toes Parent’s Choice

Infant Fruits and Vegetables
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أغذية اللحوم للرّضع

ال يسمح به إال للرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية فقط

أي من العالمات التجارية للحوم 
الرضع التالية المكونة من 2.5 أونصة 
)يسمح بالمضاف إليها المرق والحساء 

والمنتجات العضوية( في أي مرحلة

األطعمة المضاف إليها ملح أو سكر	 
تركيبات الطعام أو العشاء	 
أصابع اللحم المقدد	 

غير متضّمن

يمكنِك المزج والتركيب بين أنواع اللحوم على أن تبلغي 
مجّمعة الكميات المدرجة في مخصصاتِك.

77.5 أونصة = 31 مرطبانًا

Beech-Nut 

Gerber Tippy Toes 

Earth’s Best

Infant Meats
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الحليب

أي عالمة تجارية، حليب مبّرد بأحجام 
عبوات مطابقة للمنصوص عليه في 

)WIC( مخصصات برنامج
حليب بقري سائل مبستر	 

– خالي الدسم  
– قليل الدسم )%1(  

– مخفض الدسم )%2(  
– كامل الدسم  

أنواع الحليب األخرى
الحليب المبخر )عبوة سعة 12 أونصة(	 
حليب بودرة مجفف )عبوة بسعة 	 

تتراوح بين 9.6 و25.6 أونصة(
الحليب ذو الصالحية طويلة األجل/	 

 الحليب المعقم/الحليب المعالج بالحرار
ة العالية

حليب األبقار الخالي من الالكتوز 	 
)عبوة سعة نصف جالون(

برنامج WIC التابع لمحمية نافاجو فقط 	 
الحليب البقري الخالي من الالكتوز 	 

)عبوات 1/ 2 جالون أو 96 أونصة(

الحليب بالشوكوالتة	 
الحليب المنّكه	 
الحليب الممخوض	 
الحليب الرائب	 
حليب نصف دسم	 
الحليب غير المبستر	 
الحليب المكثّف المحلى	 
المبيّض	 
الحليب المضاف إليه دهون نباتية	 
الحليب العضوي	 
 حليب المكسرات أو الحبوب 	 

)مثل حليب اللوز أو األرز(
حليب جوز الهند	 

غير متضّمن

Milk
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بدائل الحليب

حليب الصويا المضاف إليه حمض 	 
الدوكوساهيكسانويك )DHA(/حمض 

)ARA( األراكيدونيك
العضوي أو المناسب للحمية	 
 	 Chocolate( 8 بالشوكوالتةth Continent

)Complete Vanilla( أو الفانيال
Silk Soymilk بالنكهات األخرى	 

أي من العالمات التجارية 
أو األنواع التالية باألحجام 

المشار إليها

غير متضّمن
حليب الصويا

 Silk، مقدار ½
جالون، مبرد، بدون 

إضافات فقط 

 32 ،Pacific Ultra Soy
لتخزين  م ل أونصة، مالئ
في درجة حرارة الغرفة، 

بدون إضافات

8th Continent، مقدار 
½ جالون، محفوظ في 

الثالجة، بدون إضافات أو 
فانيال فقط  ال ب

مبخر	 
مسحوق	 

غير متضّمن

حليب الماعز 
برنامج WIC التابع لوالية أريزونا فقط

كامل الدسم  قليل الدسم

Sunrise O Organics House 
Foods

Azumaya

Meyenberg، كوارت، 	 
محفوظ في الثالجة

أي من العالمات التجارية التالية 
من التوفو المضاف إليه الكالسيوم 

المعبأ في الماء بأي قوام )أي: ناعم، 
متوسط، بقوام صلب، بصالبة إضافية( 

بحجم 16 أونصة فقط

التوفو

التوفو المضاف إليه الدهون، أو 	 
السكر، أو الزيوت، أو الصوديوم

غير متضّمن

Milk Alternatives
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أي من العالمات التجارية التالية من 
الزبادي اليوناني العادي خالي الدسم 

الزبادي المضاف إليه أي نوع من 	 وقليل الدسم بأي نكهة
المزيج مثل الجرانوال، وقطع الحلوى، 

والعسل، والمكسرات، والمكونات 
المشابهة 

الزبادي القابل للشرب	 
الزبادي العضوي	 
 	Gogurt Slushies
الزبادي الخالي من منتجات األلبان	 

غير متضّمن

أي من عالمات المتاجر التجارية التالية: 
Food Club، وGreat Value وKroger، و 

Lucerne، وMarket Pantry، وOpen Nature و
WinCoو ،Simply Balancedو ،Simple Truth

Yoplait

Tillamook Mountain 
High

بوزن كوارت 32 أونصة )أي نكهة(

.WIC محتوى الدسم محدد في مخصصاتِك في برنامج*

Dannon Oikos 
Triple Zero

Zoi

DannonDannon 
Light & Fit

ChobaniDannon 
Oikos

Greek Gods

عبوات )أي نكهة(

Yoplait بوزن 4 
 أونصات عبوة من

8 قطع

Dannon Activia بوزن 
4 أونصات عبوة من 4 
قطع )تتضمن العادي، 
والخالي من الالكتوز، 
والمضاف إليه فاكهة، 

والمخصص للحمية(

 Yoplait Go-Gurt
أكياس بوزن 2 

 أونصة عبوة من 
8 قطعة

 Yoplait Go-Gurt
أكياس بوزن 2 
 أونصة عبوة من 

16 قطعة

*Nonfat and Low-fat Yogurtالزبادي خالي الدسم وقليل الدسم*
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الزبادي بالحليب كامل الدسم*

عبوات )أي نكهة(

 Noosa بوزن 4 أونصات في عبوة من 
 4 قطع )بما في ذلك المخلوط 

والمضاف إلى فاكهة(

أي من العالمات التجارية التالية من 
الزبادي اليوناني العادي بالحليب كامل 

الدسم بأي نكهة 

غير متضّمن

عالمات المتاجر التجارية التالية: 
 Simplyو ،Lucerneو ،Food Club

WinCoو ،Balanced

Mountain 
High Original

بوزن كوارت 32 أونصة )أي نكهة(

Dannon 
Oikos

Zoi

Dannon Brown Cow 
Cream Top

Chobani

Greek Gods

.WIC محتوى الدسم محدد في مخصصاتِك في برنامج*

الزبادي المضاف إليه أي نوع من 	 
المزيج مثل الجرانوال، وقطع الحلوى، 

والعسل، والمكسرات، والمكونات 
المشابهة 

الزبادي القابل للشرب	 
الزبادي العضوي	 
الزبادي الخالي من منتجات األلبان	 

Whole Milk Yogurt*



8

الجبن

المكعبات أو الشرائح 	
الجبن من طاولة األجبان الفاخرة 	
الجبن ذو الوزن العشوائي 	
الجبن المضاف إليه الفلفل أو  	

المكونات األخرى 
الجبن المستورد 	
الجبن األمريكي المعالج، أو الجبن  	

المطبوخ، أو منتج الجبن
جبن قابل للدهن 	
الجبن الكريمي 	
أصابع الجبن )باستثناء أصابع جبنة  	

الموتزاريال(
عبوات أقل من 16 أونصة 	
الجبن العضوي 	

أي عالمة تجارية للجبن المصنوع من 
 الحليب المبستر والمعبّأ مسبقًا، وفي 
 شكل كتلة، والمبشور، حجم 1 رطل 

) 16 أونصة(، عادي، ومنخفض الدهون، 
ومنخفض الصوديوم

الجبن الشيدر )بنكهات خفيفة،  	
ومتوسطة، وحادة، وحادة للغاية، 

ولونجهورن، وبيضاء(
 	Colby
 	Monterey Jack

الموتزاريال )بما في ذلك الجبن  	
األصابع(

 	Muenster
 	Provolone
 	Swiss

خليط الجبن )مزيج من أي أنواع  	
مذكورة أعاله(

غير متضّمن

Cheese
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األناناس

تشمل العبوات المسموح بها 
الزجاجات البالستيكية والكرتونية 

والعبوات المعدنية فقط

المركزات المجمدة بحجم 11.5 إلى 12 أونصة والمالئمة 
للتخزين في درجة حرارة الغرفة بحجم 64 أونصة

العصير )الصفحة 1 من 3(

العنب

التفاح

عصير البرتقال 	
عصير كوكتيل 	
	  Tree Top 3 مزيج التفاح

Apple Blend
العالمات التجارية للعصير  	

Naked أو Odwalla د المبرَّ
 	V8 Splash

أي من العالمات التجارية التالية لعصير 100% ؛ 
بدون إضافة سكر أو تحلية

غير متضّمن

Tree Top Food ClubLangersOld 
Orchard

SenecaShurfine

Food ClubOld OrchardWelch’s

Food 
Club

LangersOld 
Orchard

ShurfineWelch’s

Dole

Old Orchard Langers

Food 
Club

LangersOld 
Orchard

Mott’sSenecaShurfineTree 
Top

Juicy 
Juice

Juice (page 1 of 3)
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العصير )الصفحة 2 من 3(

النكهات المختلطة

البرتقال*/الجريب فروت*

طماطم

Campbell’s

مالئم للتخزين في درجة حرارة الغرفة أو في الثالجة
*يسمح بالمدعم بالكالسيوم

المركزات المجمدة بحجم 11.5 إلى 12 أونصة والمالئمة 
للتخزين في درجة حرارة الغرفة بحجم 64 أونصة

أي من العالمات التجارية التالية لعصير 100% ؛ بدون 
إضافة سكر أو تحلية

البرتقال
أي عالمة تجارية

الجريب فروت
أي عالمة تجارية

البرتقال
أي عالمة تجارية

الجريب فروت
أي عالمة تجارية

Old Orchard Juicy 
Juice

V8
)بدون إضافات، وقليل 
الصوديوم، ونكهات 

**)Spicy Hot

Old Orchard

Dole

V8 Splash ال يُسمح بـ**

Juice (page 2 of 3)
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العصير )الصفحة 3 من 3(

يوصي برنامج WIC بأن يقتصر العصير على 4 أونصات يوميًا لألطفال الصغار 
الذين تتراوح أعمارهم بين عام و3 أعوام، و4 إلى 6 أونصات يوميًا لألطفال من 

عمر 4 إلى 6 أعوام.

V8 )بدون إضافات، 
وقليل الصوديوم، ونكهات 

)Spicy Hot

Juicy Juice
)أي نكهة(

عبوات من 8 بحجم 4.23 أونصات

برنامج WIC التابع لمنظمة ITCA والتابع 
لمحمية نافاجو فقط

Dole PineappleDonald Duck 
Orange

الخاصة بك WIC عندما يحدد فقط في مخصصات
 فقط العالمات التجارية التي توفر عصير100% ؛

 بدون إضافة سكر أو تحلية

عبوات من 6 بحجم 5.5 إلى 6 أونصات

Juice (page 3 of 3)
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الفواكه )الصفحة 1 من 2(

الفواكه الطازجة

الفاكهة المجففة	 
مزيج المكسرات والفاكهة	 
فاكهة مع غموس	 
الفاكهة المعروضة للبيع في طاوالت 	 

السلطات
فاكهة الزينة	 
سالل الفاكهة	 
الصواني المجمعة	 
المنتجات مثل كعك التوت	 
 الفاكهة المضاف إليها السكر، 	 

أو الدهون، أو الزيت، أو الملح

أي مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة
الكاملة	 
المقطعة	 
بالقطعة الواحدة	 
المعلبة بأكياس أو المعبأة	 
المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

Fruits (page 1 of 2)
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الفواكه )الصفحة 2 من 2(

الفاكهة المعلبة*
برنامج WIC التابع لمحمية نافاجو ووالية أريزونا فقط

الفاكهة:	 
– المعلبة في شراب مسكر سميك   

القوام، أو خفيف القوام، أو الخفيف 
للغاية

– المضاف إليها السكر، أو الدهون،   
أو الزيت، أو الملح

– المعلبة مع عصير الفاكهة المحلى   
أو النكتار

– الُمحليات الصناعية مثل   
 ،Splenda أو ،NutraSweet 

Stevia أو
صوص التوت البري أو حشوة الفطائر	 

أي عالمة تجارية
عبوة بأي حجم ونوع )المالئم للتخزين 	 

في حرارة الغرفة أو في الثالجة(
أي مجموعة متنوعة أو مفردة معلبة 	 

من العصير أو الماء
صوص التفاح الطبيعي أو غير 	 

المحلى
المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

* تشمل العبوات المسموح بها العبوات المعدنية، واألكواب، والمرطبانات، واألكياس.

الفواكه المجمدة

 الفاكهة المضاف إليها:	 
– السكر، أو الدهون، أو الزيت، أو الملح   

– الُمحليات الصناعية مثل   
Stevia أو ،Splenda أو ،NutraSweet

– أي أطعمة أخرى ُمضافة  
 مشروبات السموذي	 

أي عالمة تجارية
عبوة بأي حجم ونوع	 
أي مجموعة متنوعة أو مفردة	 
المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

Fruits (page 2 of 2)
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الخضراوات )الصفحة 1 من 2(

الخضراوات الطازجة

علب بالتتبيالت أو صلصة الغموس	 
األعشاب أو البهارات	 
األزهار القابلة لألكل مثل أزهار 	 

الكوسا )يُسمح بالبروكلي، والقرنبيط، 
والخرشوف(

الخضراوات المضاف إليها الكريمة 	 
أو الصلصة

مزيج الحبوب والخضراوات	 
الخضراوات المخبوزة على شكل خبز	 
الخضراوات المعروضة للبيع في 	 

طاوالت السلطات
معلبات الخضراوات	 
خضراوات الزينة مثل قرون الفلفل 	 

المربوطة في حبل
قرع العسل المرسوم عليه	 
الصواني المجمعة	 
 الخضراوات المضاف إليها السكر، 	 

أو الدهون، أو الزيت، أو الملح

أي مجموعة متنوعة من 
الخضراوات الطازجة

الكاملة	 
المقطعة	 
بالقطعة الواحدة	 
المعبأة في أكياس أو المعبأة مسبقًا، 	 

بما في ذلك الخس
المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

Vegetables (page 1 of 2)



15

الخضراوات )الصفحة 2 من 2(

الخضراوات المعلبة*
برنامج WIC التابع لمحمية نافاجو ووالية أريزونا فقط

 الخضراوات المضاف إليها الدهون 	 
أو السكر** أو الزيت

المضاف إليها المعكرونة أو األرز	 
الخضراوات المخللة أو المضاف إليها 	 

الكريمة
الخضراوات في الصوص	 
 صوص البيتزا، أو الحساء، 	 

أو الكاتشب، أو المقباّلت، أو الزيتون

أي عالمة تجارية
عبوة بأي حجم ونوع	 
العادي أو منخفض الصوديوم	 
أي مجموعة متنوعة أو مفردة	 
صلصة الطماطم، ومعجونها، 	 

ومهروسها، والطماطم الكاملة، 
والمطحونة والمقطعة إلى مكعبات

المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

الخضراوات المجمدة

الخضراوات المخبوزة والمتبلة	 
 البطاطس المقلية، أو التاتر توتس، 	 

أو الهاش براونز
الخضراوات المضاف إليها:	 

 – الصوص مثل صوص الجبن 
أو الزبد أو الترياكي

 – السكر، أو الشراب المسكر، 
أو الزيت، أو الدهون، أو 

المعكرونة، أو األرز

أي عالمة تجارية
عبوة بأي حجم ونوع	 
أي مجموعة متنوعة أو مفردة	 
األكياس الصالحة للتسخين	 
المنتجات العضوية	 

غير متضّمن

* تشمل العبوات المسموح بها العبوات المعدنية، واألكواب، والمرطبانات، واألكياس.
**مسموح بوضع السكر للبازالء والذرة المسكرة فقط.

Vegetables (page 2 of 2)
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الفاصوليا

الفاصوليا المعبأة 

الفاصوليا المقلية	 
البازالء أو العدس	 
البازالء الخضراء، أو الفاصوليا 	 

الخضراء، أو الفاصوليا الشمعية
المخبوزة أو المطهية بالكاجون أو 	 

على طريقة الشّي أو الرانش
 الفاصوليا المضاف إليها الدهون، 	 

 أو الزيوت، أو اللحوم، أو الفاكهة، 
أو الخضراوات

لحم الخنزير مع الفاصوليا	 
الفاصوليا الحارة	 

أي عالمة تجارية أو أي صنف )بما 
في ذلك العضوية( عادي أو منخفض 

الصوديوم حتى وزن 16 أونصة
أصناف مثل:

أسود	 
اللوبيا	 
فاصوليا اللؤلؤ	 
الحمص الشائع	 
الفاصوليا كبيرة الحجم البيضاء	 
الفاصوليا )الحمراء أو البيضاء(	 
فاصوليا ليما	 
فاصوليا بحرية	 
فاصوليا وردية	 
فاصوليا بنتو	 
أحمر	 

غير متضّمن

1.00 عبوة = 4 عبوات معدنية 2.00 عبوة = 8 عبوات معدنية

0.75 عبوة = 3 عبوات معدنية 1.75 عبوة = 7 عبوات معدنية

0.50 عبوة = عبوتين معدنيتين 1.50 عبوة = 6 عبوات معدنية

0.25 عبوة = عبوة معدنية 1.25 عبوة = 5 عبوات معدنية

لكل عبوة من البازالء/العدس/الفاصوليا المجففة على بطاقة eWIC الخاصة بِك، 
يمكنك شراء إما عبوة 16 أونصة من البازالء/العدس/الفاصوليا المجففة أو 4 علب 

)بحجم يصل إلى 16 أونصة لكل واحدة(. 
كل علبة من الفاصوليا تحسب 0.25 عبوة.

الفاصوليا الجافة، والبازالء، والعدس

 الفاصوليا الخضراء، أو الصفراء، 	 
أو المغطاة بالشمع

الفاصوليا الطازجة أو المجمدة	 
الفاصوليا المقلية	 
حساء الفاصوليا المضاف إليها 	 

عبوات/توابل منكهة
العبوات بالجملة	 

أي عالمة تجارية من أي صنف )بما 
في ذلك العضوية( بحجم 16 أونصة

غير متضّمن

Beans
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زبدة الفول السوداني والبيض

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني القابلة للفرد	 
زبدة الفول السوداني المضاف 	 

إليها المربى، أو الجيلي، أو 
الشوكوالتة، أو المارشميلو، أو حمض 

 الدوكوساهيكسانويك أو األوميجا 3 
أو عسل النحل

زبدة الفول السوداني الموضوعة في 	 
أكياس قابلة للمص

زبدة الفول السوداني العضوية	 

أي عالمة تجارية، 16 إلى 18 أونصة
سادة، كريمي، مقرمشة، خشنة، 	 

شديدة القرمشة
قليل الصوديوم	 
قليل السكر	 
طبيعي	 

غير متضّمن

البيض

غير متضّمن
البيض المخصَّص )منخفض 	 

الكوليسترول، أو الذي يحتوي على 
 حمض الدوكوساهيكسانويك، 

أو العضوي، أو المجلوب من المراعي 
الحرة، أو من دواجن غير محبوسة في 

 أقفاص، أو التي تُربى في أعشاش، 
أو المخصبة(

البيض المعبأ في عبوات كرتونية من 	 
ست وحدات

بدائل البيض	 

أي عالمة تجارية، كرتونة تشتمل على 
اثنتي عشرة بيضة

بيض الدجاج األبيض الخام الطازج	 
بيض الدجاج البني النيئ الطازج	 
 األحجام المتوسطة، أو الكبيرة، 	 

أو الكبيرة للغاية، أو ضخمة الحجم

Peanut Butter and Eggs
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األسماك المعلبة

سمك التونة 

التونة البيضاء أو األلباكور	 
التونة المضاف إليها بروتين الصويا	 
التونة المحفوظة في الزيت	 
شرائح الفيليه الفاخرة	 
خليط تونة للغداء	 
التونة المحفوظة في أكياس	 
التونة المضاف إليها مكونات	 
التونة المتبلة أو المنكهة	 

أي عالمة تجارية، أي حجم، حتى المبلغ 
المدرج في مخصصات WIC الخاصة بِك

قطع كبيرة مخصصة للحمية	 
بدون إضافات، محفوظة في الماء	 
العادي أو منخفض الصوديوم	 

غير متضّمن

سمك السلمون الوردي

السلمون المضاف إليه مكونات	 
السلمون األحمر	 
السلمون المحفوظ في أكياس	 
السلمون المتبل أو المنكه	 
السلمون األطلنطي	 
شرائح الفيليه	 

أي عالمة تجارية، أي حجم، حتى المبلغ 
المدرج في مخصصات WIC الخاصة بِك 

سمك السلمون الوردي فقط	 
بدون إضافات، محفوظ في الماء	 
العادي أو منخفض الصوديوم	 

غير متضّمن

سمك السردين

سمك اإلسبرط	 
النرويجية	 

أي عالمة تجارية
 عبوات 3.75 أونصات، منكهة، 	 

أو متبلة، أو سادة

غير متضّمن

Canned Fish
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حبوب اإلفطار )صفحة 1 من 3(

علب من 11.8 إلى 36 أونصة
حبوب اإلفطار الساخنة

حبوب اإلفطار الساخنة بوزن أقل 	 
من 11.8 أونصة

 المضاف إليها الزبيب، أو الفاكهة، 	 
أو المكسرات

العبوات المتنوعة	 
حبوب اإلفطار العضوية	 

غير متضّمن

Cream of 
Rice

 Cream of Wheat
Original 

عبوات التحضير 
الفوري

Quaker Instant 
Oatmeal 
Original

Quaker 
Instant Grits 

Original

Malt O Meal 
Original

 Cream of Wheat
Original 

 وقت الطهي دقيقة 
واحدة

 Cream of Wheat
Original 

 وقت الطهي 2.5 دقيقة

= خالية من الغلوتين
= حبوب اإلفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة. تحتوي الحبوب الكاملة 

على كميات أعلى من األلياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة القلب 
والجهاز الهضمي.

أي من العالمات التجارية التالية من 
حبوب اإلفطار التالية. يمكنِك الجمع بين 
عدة أحجام من العبوات على أن تساوي 

ما يصل إلى 36 أونصة.

Cereal (page 1of 3)
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حبوب اإلفطار )الصفحة 2 من 3(

أكياس وعبوات من 12 إلى 36 أونصة
حبوب اإلفطار الباردة

أي من عالمات المتاجر التجارية 
 Best :التالية من األرز المقرمش
 Foodو ،First Streetو ،Yet

Club، وGreat Value، و
 ،Market Pantryو ،Kroger

 Signatureو ،Shurfineو
Wincoو ،Select

Corn 
Flakes 

= 100% من حمض الفوليك لكل حصة

= خالية من الغلوتين

= حبوب اإلفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة. تحتوي الحبوب الكاملة على 
كميات أعلى من األلياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة القلب والجهاز الهضمي.

أي من عالمات المتاجر 
التجارية التالية من الشوفان 
المحمَّص:First Street، و
 Greatو ،Food Club
Value، وKroger، و

 Signatureو ،Shurfine
Wincoو ،Select

رقائق القمح 
 All Bran الكامل

 Complete
 Wheat Flakes

Banana Nut 
Crunch

Cheerios 
Multi-Grain

 Cheerios
Plain )سادة(

Corn Chex

Rice ChexWheat 
Chex  

حبوب اإلفطار الباردة بوزن أقل من 	 
12 أونصة

العبوات المتنوعة	 
حبوب اإلفطار المغطاة بطبقة من 	 

السكر باستثناء ما تم سرده على أنه 
مسموح به

حبوب اإلفطار العضوية	 

غير متضّمن أي من العالمات التجارية التالية من حبوب 
اإلفطار الباردة. يمكنِك الجمع بين عدة 
أحجام من العبوات على أن تساوي ما 

يصل إلى 36 أونصة. 
أمثلة:

34 1618 +=

36 18+18=

36 1212 12+= +

Malt O Meal 
Crispy Rice

Cereal (page 2 of 3)
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حبوب اإلفطار )الصفحة 3 من 3(

أكياس وعبوات من 12 إلى 36 أونصة
حبوب اإلفطار الباردة

= 100% من حمض الفوليك لكل حصة

= حبوب اإلفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة. تحتوي الحبوب الكاملة على 
كميات أعلى من األلياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة القلب والجهاز الهضمي.

Honey Bunches 
of Oats Almond

Honey Bunches 
of Oats Honey 

Roasted

Malt O Meal 
Frosted Mini 

Spooners

Frosted Mini 
Wheats 
Original 

Grape Nuts 
Flakes

Grape Nuts 
Original

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Almond 

Crunch

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Honey 

Crunch

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Vanilla 

Bunches

Kix - Plain رقائق الشوفان المربعة
بالسكر البني من 

Quaker

Life Original

Rice Krispies رقائق الشوفان المربعة 
Quaker بالقرفة من

Special Kاإلجمالي

Cereal (page 3 of 3)
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الحبوب الكاملة )الصفحة 1 من 4(

الخبز المصنوع من القمح الكامل %100

خالية من الغلوتين	 
مناسبة للحمية، أو خفيفة، أو قليلة 	 

الكربوهيدرات
األرغفة الصغيرة	 
خبز البيتا أو األرغفة المسطحة	 
كعك المافن اإلنجليزي	 
أرغفة السندوتشات الطويلة أو 	 

المستديرة
خبز البايغل	 
خبز الكايزر المحمص	 
أقراص الخبز	 

غير متضّمن

األرز البني

األرز المتبل أو المنكه	 
األرز األبيض	 
األرز البسمتي أو أرز الياسمين	 
األرز العضوي	 

أي عالمة تجارية من األرز البني )فوري، 
أو سريع الطهي، أو جاهز للغليان داخل 

الكيس، أو مخصص للطهي العادي(، 
سواء أكان حبة طويلة أم قصيرة، أو كان 

حجم العبوة 14 أو 16 أونصة

غير متضّمن

Nature’s Own

Sara Lee Ozark Hearth

Bimboأي عالمة تجارية للمتاجر

Wonder

العالمة التجارية 
للمتجر

حبوب كاملة %100

 أي من عالمات المتاجر التجارية التالية
  من الخبز المصنوع من القمح الكامل
 100 % في عبوة الرغيف ذات حجم الـ
 :16 أونصة
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الحبوب الكاملة )صفحة 2 من 4(

معكرونة القمح الكامل

 Greatو ،Full Circle:أي من عالمات المتاجر التجارية التالية
Value، وKroger، وO Organics، وP$$t، وShurfine، و

 Simplyو ،Simple Truth Organicsو ،Signature Select
WinCoو ،Sun Harvestو ،Balanced

Delallo Barilla

Hodgson MillRonzoni

المعكرونة التي تحتوي على أي 	 
دقيق آخر بجانب القمح كامل الحبة 
و/أو دقيق القمح القاسي كامل الحبة 

في مكوناتها
المعكرونة المضاف إليها السكر، أو 	 

الدهون، أو الزيت، أو الملح 

غير متضّمن أي من العالمات التجارية التالية 
للمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة 

)بما في ذلك الحبوب العضوية( في 
عبوات بحجم 16 أونصة

Whole Grains (page 2 of 4)
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الحبوب الكاملة )صفحة 3 من 4(

ِطب المصنوع من الذرة خبز التورتيال الرَّ

رقائق التورتيال	 
التوستادا أو أصداف التاكو	 
التورتيال العضوية	 

أي من العالمات التجارية لخبز التورتيال 
ِطب المصنوع من الذرة البيضاء  الرَّ

والصفراء في عبوات بحجم 16 أونصة

غير متضّمن

Don PanchoDos Ranchitos

Guerrero

Santa Fe Tortilla 
Company

Mission

La Banderita Kroger IGA

El Super

Casa Rica

Food Club

La BurritaMama Lola’s

Whole Grains (page 3 of 4)
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الحبوب الكاملة )صفحة 4 من 4(

رقائق التورتيال	 
التوستادا أو أصداف التاكو	 
التورتيال بالدقيق األبيض	 
التورتيال المنكهة )مثل نكهة السبانخ 	 

أو الطماطم(
التورتيال العضوية	 

أي من العالمات التجارية لخبز التورتيال 
المصنوع من دقيق القمح كامل الحبة في 

عبوات بحجم 16 أونصة
يجب أن يكون دقيق القمح الكامل هو 

الدقيق الوحيد الُمدرج في قائمة المكونات. 

غير متضّمن

خبز التورتيال المصنوع من دقيق 
القمح كامل الحبة

Don PanchoFood Club

Sante Fe Tortilla 
Company

Signature Kitchens

Guerrero Tortillas de 
 Harina Integral

Great Value

La BanderitaMission

IGAKroger
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ويوفر برنامج WIC ما يلي. اتصلي بأقرب 
عيادة لالطالع على المزيد.

يشجع برنامج WIC الرضاعة 
الطبيعية باعتبارها الخيار األمثل 

لتغذية الرضع.

تحصل األمهات الالتي يعتمدن على 
الرضاعة الطبيعية فقط على عبوة 

أطعمة ُمدعمة من

مضخات الثدي 
لألمهات

المواد التعليمية

 الخط الساخن للرضاعة الطبيعية 
المتاح على مدار 24 ساعة

 1-800-833-4642
gobreastmilk.org

الفصول 
ومجموعات الدعم

استشاري الرضاعة مستشارات الرضاعة 
الطبيعية من القرينات


