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در محل پرداخت پول در فروشگاه:
بالفاصله به خزانه دار بگویید که شما از eWIC کارت استفاده میکنید.. 	
از خزانه دار بپرسید که آیا نیاز است تا موادغذایی WIC را از سایر موادغذایی که خریداری نموده . 	

اید جدا نمایید یا خیر. هر فروشگاه متفاوت است و ممکن پروسه متفاوت داشته باشد.
منتظر باشید تا خزانه دار از شما درخواست استفاده از کارت eWIC تان را نماید و بعداً PIN خود را . 	

وارید کنید.
پس از اتمام خریداری، معامله را قبل از تاییدی، مرور کنید. پس از تاییدی، اقالم غذایی WIC که . 	

خریداری شده است از حساب شما کسر خواهد شد. 

برای شما یک رسید جدید با بیالنس باقیمانده امتیاز شما و تاریخی که امتیاز تان منقضی میشود داده . 	
خواهد شد. رسید تان را نگهدارید تا بیالنس باقیمانده و تاریخ انقضای امتیاز خود را برای خریداری 

بعدی تان بدانید.

یادداشت: پرداخت پول بدون کمک فروشنده ممکن است در برخی فروشنده های تصدیق شده WIC اجازه 
داده شود. لطفاً در نزدیکی محل پرداخت پول بدون کمک فروشنده به دنبال عالمت های بگردید که تایید شده 

است یا خیر، یا اینکه از کارمند فروشگاه بپرسید.   

هنگام خریداری:
برای دانستن اینکه کدام مواد غذایی را میتوانید بدست آورید، امتیازات تان را به دقت بخوانید. . 	

شما میتوانید بیالنس WIC خود را با استفاده کارت تان در محل پرداخت پول در فروشگاه و 
وارد کردن PIN خود، تماس گرفتن با شماره خدمات مشتریان که در کارت تان درج شده است 

یا با استفاده از اپلکیشن خریداری پروگرام WIC تان، چک نمایید.
شما تنها میتوانید مواد غذایی و مقادیری که در بخش بیالنس رسید eWIC تان لیست شده است، . 	

را خریداری نمایید. شما نیاز ندارید تا تمامی مواد غذایی خود را یکبار خریداری نمایید.

WIC Shopper اپلکیشن     EzWIC اپلکشن    

WIC مسئولیت های اشتراک کننده

قبل از خریداری:
قبل از خریداری، بیالنس امتیاز و تاریخی که امتیاز شما منقضی میشود را چک کنید.. 	
فقط در فروشگاه های تصدیق شده WIC خریداری کنید.. 	
�دفتر WIC شما، در مورد موقعیت های که میتوانید در آنجا از مزایای خود استفاده کنید، . 	

 برای شما معلومات خواهد داد. در فروشگاه های مواد خوراکی، برچسب
 "We Accept eWIC"  را جستجو کنید.

اگر شما میخواهید کسی دیگری بتواند امتیازات WIC شما را بردارد یا از آن استفاده نماید، . 	
این موضوع را به کارمند کلنیک شریک سازید.

 WIC پروگرام( EzWIC برای چک کردن بیالنس خانوادگی، لیست غذا و سایر موارد، اپلکیشن
آریزونا و WIC ملت ناواهو( یا اپلیکشن WIC Shopper  )ITCA WIC( را دانلود کنید.
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برای دانستن اینکه آیا یک نوع مخصوص یک غذا واجد شرایط است یا خیر، لطفاً 
با دفتر WIC تان به تماس شوید یا دیتابیس لیست غذای پروگرام WIC تان را که 

در ذیل ذکر شده است، چک کنید:

 WIC کود QR
اریزونا

INTER TRIBAL COUNCIL OF ARIZONA, INC.

مواد غذایی WIC اریزونا
azwic.gov/foods

شورای بین قبیله  ای )Inter Tribal Council( مواد 
itcaonline.com/wic/foodsاریزونا� WIC غذایی

 مواد غذایی WIC ملت ناواهو
ndoh.navajo-nsn.gov

اگر در فروشگاه مواد خوراکی مشکالت دارید:
در صورت داشتن مشکالت در فروشگاه، با مدیر فروشگاه صحبت کنید. تاریخ، 

زمان و نام های کارمندان فروشگاه که دخیل هستند را گزارش داده و رسیدتان از 
فروشگاه را نگهدارید. اگر هنوز هم راضی نیستید، با دفتر WIC خود به تماس شوید.

درخواست های محصوالت را میتوان به آدرس های ذیل فرستاد: 
WIC اریزونا: 

wicservicedesk@azdhs.gov

:WIC . Inc ،شورای میان قبیله  ای اریزونا
wicupc@itcaonline.com

WIC ملت ناواهو: 
ndoh.navajo-nsn.gov

 ،�)USDA(   در مطابقت با قانون حقوق مدنی فدرال و مقررات و پالیسی های حقوق مدنی وزارت زراعت ایاالت متحده
USDA، ادارات اش، دفاتر اش، کارمندانش، و نهاد های اشتراک کننده یا برگزارکننده پروگرام های USDA از تبعیض مبتنی 
بر نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنسیت، معلولیت، سن، انتقام یا تالفی برای فعالیت قبلی حقوق مدنی در هر پروگرام یا فعالیت که 

توسط USDA تطبیق یا حمایت مالی شده باشد ممنوع است. 

اشخاص دارای معلولیت که�ضرورت�به وسایل متبادل ارتباطات برای معلومات پروگرام�)بطور مثال، الفباء نابینایان، چاپ 
بزرگ، نوارصوتی، زبان اشاروی امریکایی، وغیره( دارند، باید با اداره�)ایالتی یا محلی( جاییکه به این مزایا درخواست داده 
اند به تماس شوند .افراد که ناشنوا اند، شنوایی شان درست نبوده یا هم ناتوانایی های گفتاری دارند میتواند به USDA از طریق 

خدمات ارتباطی فدرال با این شماره تماس 8339-877 )800(  بگیرند .برعالوه این، معلومات پروگرام به زبان های غیر 
انگلیسی ممکن فراهم شود.

برای ثبت نمودن یک شکایت تبعیض،  )USDA   )AD-3027 مارگورپ ضیعبت تیاکش مروف که بطور آنالین در لینک ذیل: 
 How to File a Complaint Form  و در هریک از دفاتر USDA در دسترس است را خانه پری نمایید، یا یک نامه به 
آدرس USDA نوشته و در این نامه تمامی معلوماتی که در فورم درخواست شده است را فراهم نمایید برای درخواست یک 

نقل این فورم شکایت، به 9992-632 )866(  تماس بگیرید .فورم یا نامه تکمیل شده تانرا بهUSDA   تسلیم کنید از طریق)1 ( : 
 صندوق ُپستی :دفتر معین حقوق مدنی وزارت زراعت ایاالت متحده  

 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 1400  )2 ( فکس:  7442-690 )202(؛ یا 
)program.intake@usda.gov .  ) 3   :لیمیااین نهاد فراهم کننده فرصت های مساوی است.

https://azdhs.gov/prevention/azwic/families/index.php#wic-foods-database
https://itcaonline.com/itca-wic-authorized-foods/
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
http://www.azwic.gov
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
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هر کدام از برندها و انواع غالت نوزاد 
ذیل، در وزن های 8 اونس یا 16 اونس 

�غالت نوزاد که در آن میوه، شکر، 	 )بشمول ارگانیک(
ماست، فرمول یا DHA/ARA اضافه 

شده است
�قطی های شیشه ای، قطی های فلزی یا 	 

گیالس های یکبار مصرف
پروتین باال	 

شامل نیست

 تنها برند، نوعیت و اندازه 
در امتیاز WIC شما گنجانده شده است.

غالت و فرمول نوزاد

فرمول نوزاد

غالت نوزاد

 خط ویژه 24 ساعته 
تغذیه با شیر مادر

 1-800-833-4642
gobreastmilk.org

Gerber
بلغور جودوسر

Gerber
تنها گندم

Gerber
چندین غله

Gerber
برنج

Beech-Nut
چندین غله

Beech-Nut
بلغور جودوسر

Beech-Nut
برنج

Earth’s Best
چندین-غله

Earth’s Best
برنج

Earth’s Best
بلغور جودوسر

Infant Cereal and Formula
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شما میتوانید اندازه های مختلف را مخلوط نموده و با مقداری که در 
امتیازتان شامل است تطابق دهید.

256 اونس = 64 قطی شیشه ای یا 32 دو-بسته ای
128 اونس = 32 قطی شیشه ای یا 16 دو-بسته ای
64 اونس = 16 قطی شیشه ای یا 8 دو-بسته ای

نوزادان بزرگتر از 9 ماه میتوانند امتیاز پول نقد برای میوه جات و سبزیجات تازه 
را بجای نصف میوه جات و سبزیجات نوزاد خود، بدست بیاورند. برای معلومات 

بیشتر از کلنیک تان بپرسید. 

هر یک از برند های ذیل، تنها یا مخلوط 
)بشمول ارگانیک( 4 اونس از میوه ها و 

سبزیجات مرحله 2 نوزاد.

شامل نیست
�غذاهای دارای نمک، شکر یا نشاسته 	 

اضافه شده
�شیرینی باب، غذاهای اصلی، ترکیبات 	 

غذایی
 �فرمول اضافه شده، غالت، یا 	 

DHA/ARA
جوس های تازه	 
کیسه های میوه و سبزی	 

میوه جات و سبزیجات نوزاد

 Earth’s BestGerber Beech-Nut

Yummy 
Naturals 

Tippy Toes  Parent’s Choice 

Infant Fruits and Vegetables
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گوشت های نوزاد

تنها برای نوزادانی که کامالً شیر خوار مجاز است

هر یک از برندهای گوشت نوزاد ذیل، 
یک ترکیبی 2.5 اونس )آب گوشت و 

قورمه اضافه شده مجاز است، ارگانیک 
مجاز است(

�مواد غذایی دارای نمک یا شکر اضافی	 

غذاهای اصلی یا ترکیب مواد غذایی	 

کباب گوشت	 

شامل نیست

شما میتوانید انواع مختلف گوشت را الی مقداری که در امتیاز 
شما شامل است، انتخاب نمایید.

77.5 اونس = 31 مرتبان

Beech-Nut 

Gerber Tippy Toes  

Earth’s Best

Infant Meats
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شیر

هریک از برندهای شیر یخچالی به اندازه 
های که در امتیازات WIC شما مشخص 

شده است

شیر مایع پاستوریزه شده گاو	 
بدون چربی �-

کم-چرب )%1( �-
چربی-کاهش یافته )%2( �-

کامل �-

سایر انواع شیر
شیر پودری )قطی 12 اونس(   	 

 شیر خشک پودری )بسته 9.6 تا 	 
25.6 اونس(

 شیر UHT/استریل/	 
قابل نگهداری برای مدت طوالنی

شیر گاو بدون لکتوز )ظرف 1/2 گیلن(	 

تنها برای WIC ملت ناواها: شیر گاو 	 
بدون لکتوز )ظروف 1/2 گیلن و 96 

اونس(

شیر طعم چاکلیت	 

شیر طعم دار	 

دوشاب	 

شیر اسیدوفیل	 

نصف و نصف	 

شیر خام	 

شیر شیرین شده و تغلیظ شده	 

قیماق ها	 

شیر خشک با چربی نباتی	 

شیر ارگانیک	 

�شیر خسته میوه یا غالت )مانند شیر 	 
بادام یا شیر برنج(

شیر نالایر	 

شامل نیست

Milk
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جایگزین های شیر

�شیر سویا با DHA/ARA اضافه شده	 
ارگانیک یا سبک	 
�شیر سویای Silk دارای سایر طعم ها	 

هر کدام از برندها و انواع ذیل در اندازه 
های مشخص شده

شامل نیست
شیر سویا

 ،Silk تنها 
  ½   گیلن، 

یخچالی، اصلی

 Pacific Ultra تنها
Soy؛ 32 اونس، قابل 
نگهداری در الماری، 

اصلی

 ،8th Continent 
 ½  گیلن، یخچالی شده، 
اصلی و تنها وانیال

تبخیر شده	 
پودری	 

شامل نیست

شیر بز   
تنها برای WIC اریزونا    

کامل  کم-چرب

Sunrise O Organics House 
Foods

Azumaya

Meyenberg، ربع، یخچالی

هر کدام از براند های مجموعه-کلسیم 
توفوی با آب بسته بندی شده ذیل در هر 

ترکیب )یعنی، نرم، متوسط، سخت یا 
بسیار سخت( تنها در اندازه 16 اونس

توفو

�توفو با چربی، شکر، روغن یا 	 
سودیم اضافه شده

شامل نیست

Milk Alternatives
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هر کدام از برندهای ماست عادی بدون 
چربی و کم-چرب و ماست یونانی ذیل در 

ماست مخلوط شده مثالً�با گرانوال، 	 هر طعمی
قطعات شیرینی، عسل، خسته و 

ترکیبات مشابه 
ماست های که نوشیدنی هستند	 
ماست ارگانیک	 

Gogurt Slushies  	
ماست غیر لبنی	 

ماست بدون چربی و کم-چرب*

شامل نیست

 هر کدام از برندهای فروشگاه های ذیل:   
 Food Club, Great Value, Kroger,

 Lucerne, Market Pantry, Open
  Nature, Simple Truth, Simply Balanced,

 WinCo و

Yoplait

Tillamook Mountain 
High

32 اونس، ربع گیلن )هر طعمی(

*مقدار چربی در امتیاز WIC شما مشخص شده است.

Dannon  
Oikos Triple Zero

Zoi

DannonDannon 
Light & Fit

ChobaniDannon 
Oikos

Greek Gods

بسته ها )هر طعمی(

  Yoplait
 4 اونس
 8 بسته

 Danon 4 بسته
Activia  4 اونس 

)بشمول عادی، عاری از 
لکتوز، دارای میوه در 

پایین و سبک(
تیوب های 2 اونس  

 Yoplait Go-Gurt
8 بسته

تیوب های 2 اونس  
 Yoplait Go-Gurt

16 بسته

Nonfat and Low-fat Yogurt*
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ماست شیر   کامل*

بسته ها )هر طعمی(

4 بسته Noosa  4 اونس )بشمول 
مخلوط شده و دارای میوه در پایین(

هر کدام از برندهای ماست کامالً شیری 
عادی یونانی ذیل در هر طعم 

 فروشگاه های برندهای ذیل:   
 Food Club, Lucerne, Simply

 WinCo و  Balanced,

Mountain 
High Original

32 اونس، ربع گیلن )هر طعمی(

Dannon 
Oikos

Zoi

Dannon Brown Cow 
Cream Top

Chobani

Greek Gods

*مقدار چربی در امتیاز WIC شما مشخص شده است.

شامل نیست
ماست مخلوط شده مثالً با گرانوال، 	 

قطعات شیرینی، عسل، خسته و 
ترکیبات مشابه 

ماست های که نوشیدنی هستند	 
ماست ارگانیک	 
ماست غیر لبنی	 

Whole Milk Yogurt*
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پنیر

پنیر مکعب شکل یا ریزه شده	 

پنیر از بخش اغذیه فروشی فروشگاه	 

پنیر دارای وزن متفاوت	 

چیز دارای مرچ اضافه شده یا سایر 	 
ترکیبات 

پنیر وارد شده	 

پنیر امریکایی پروسس شده، غذای 	 
پنیری پروسس شده، محصوالت پنیر

پنیر که باالی نان پخش میشود	 

پنیر کریم دار	 

پنیر سرخ شده )به استثنای پنیر ریشه 	 
ای ماتسرال(

بسته های کمتر از 16 اونس	 

پنیر ارگانیک	 

هر کدام از برندهای پنیر پاستوریزه شده، 
از قبل بسته بندی شده، قطعه مکمل یا 

باریک شده در وزن 1 پوند )16 اونس(، 
عادی، چربی کاهش یافته و سودیم پایین

چدار )خفیف، متوسط، تیز، بسیار تیز، 	 
پنیر زرد و سفید(

پنیر کلبی	 

پنیر مونتری	 

ماتسرال )شامل پنیر رشته ای(	 

پنیر مونستر	 

پرولون	 

سوئیسی	 

پنیر مخلوط شده )مخلوط هر نوع پنیری 	 
که در فوق لیست شد(

شامل نیست

Cheese
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آناناس

ظرف های مجاز شامل تنها بوتل های 
پالستیکی، کارتن و قطی های آهنی

عصاره یخچالی 11.5 تا 12 اونس
و 64 اونس قابل نگهداری در الماری

جوس )صفحه 1 از 3(

انگور

سیب

جوس آرگانیک	 
جوس ترکیبی از چندین میوه	 

Tree Top 3 ترکیب سیب  	
�جوس مالته یخچالی برندهای 	 

Naked یا Odwalla
V8 Splash  	

 هر کدام از برندهای 100% جوس ذیل؛ 
بدون شکر یا شیرین کننده اضافی

شامل نیست

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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جوس )صفحه 2 از 3(

طعم های مخلوط

مالته*/دارابی*

بانجان رومی

Campbell’s

قابل نگهداری در الماری یا یخچال
*کلسیم اضافه شده مجاز است

عصاره یخچالی 11.5 تا 12 اونس
و 64 اونس قابل نگهداری در الماری

 هر کدام از برندهای 100% جوس ذیل؛ 
بدون شکر یا شیرین کننده اضافی

مالته تمامی 
برند ها

دارابی تمامی 
برند ها

مالته تمامی 
برند ها

دارابی تمامی 
برند ها

Old Orchard Juicy 
Juice

V8
 )اصلی، سودیم 
 پایین وطعم های

 تند و تیز(**
Old Orchard

Dole

 V8 Splash بدون** 

Juice )page 2 of 3(
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جوس )صفحه 3 از 3(

WIC توصیه می نماید تا مقدار جوس را برای نوپا ها 1 تا 3 ساله به 4 اونس در 
روز و برای اطفال 4 تا 6 ساله به 4 تا 6 اونس در روز محدود سازید.

V8 )اصلی، سودیم پایین، 
طعم های تیز و تند(

Juicy Juice
)هر طعمی(

8 بسته ظرف های 4.23 اونس

ITCA WIC تنها برای ملت ناواهو و

مالته DoleDonald Duck آناناس

تنها زمانی که در امتیازات WIC شما مشخص شده باشد
 تنها این برندهای 100% جوس؛ 
بدون شکر یا شیرین کننده اضافی 

6 بسته از ظرف های 5.5 تا 6 اونس

Juice )page 3 of 3(
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میوه جات )صفحه 1 از 2(

میوه جات تازه

میوه خشک	 

مخلوط خسته میوه	 

میوه با سس	 

میوه که در بخش ساالد فروشگاه ها به 	 
فروش میرسد

میوه جات تزئینی	 

سبد های میوه جات	 

سینی های محفلی	 

اقالمی مانند کلوچه بلوبیری	 

میوه جات دارای شکر، چربی، روغن 	 
یا نمک اضافه شده

هر نوع میوه جات تازه
کامل	 

قطع شده	 

قطعات مجزا	 

داخل جعبه یا از قبل بسته بندی شده	 

ارگانیک	 

شامل نیست

Fruits )page 1 of 2(
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میوه جات )صفحه 2 از 2(

کنسر های میوه*
تنها برای WIC ملت ناواهو و اریزونا

میوه:	 
دارای بسته بندی شربت مانند  �-
سنگین، سبک یا بسیار سبک

دارای شکر، چربی، روغن یا نمک  �-
اضافی

بسته بندی شده در جوس میوه یا  �-
نکتار شیرین شده

شیرین کننده های مصنوعی مانند  �-
 ،Splenda ،�NutraSweet 

Stevia یا
سس کران بری یا شیرینی پای	 

تمامی برند ها
تمامی اندازه ها و تمامی ظروف )قابل 	 

نگهداری در الماری و یخچال(
تنها یک میوه یا مخلوطی از میوه جات 	 

بسته بندی شده در جوس یا آب
سس سیب طبیعی و شیرین نشده	 
ارگانیک	 

شامل نیست

*ظروف مجاز شامل قطی ها، گیالس ها، قطی های شیشه ای و پاکت ها میباشد.

میوه جات یخچالی

میوه جات دارای:	 
شکر، چربی، روغن یا نمک اضافه   -

شده
شیرین کننده های مصنوعی مانند   -

 ،Splenda ،�NutraSweet 
Stevia یا

سایر غذاهای اضافه شده �-
اسموتی ها )جوس های تازه(	 

تمامی برند ها
تمامی اندازه ها و تمامی ظروف	 
تنها یک سبزی یا مخلوطی از 	 

سبزیجات
ارگانیک	 

شامل نیست

Fruits )page 2 of 2(
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سبزیجات )صفحه 1 از 2(

سبزیجات تازه

کیت های پوشیده شده یا سس	 

گیاه ها یا مرچ باب	 

گل های خوردنی مانند گل کدو 	 
)بروکلی، گلپی و انگنار مجاز است(

سبزیجات کریم دار یا سس دار	 

مخلوط سبزیجات-غالت	 

سبزیجات سرخ شده	 

سبزیجات که در بخش ساالد فروشگاه 	 
به فروش میرسد

کیت های ساالد	 

سبزیجات تزئینی مانند مرچ ها در 	 
یک تار

کدو های رنگ شده	 

پتنوس های محفلی	 

سبزیجات دارای شکر، چربی، روغن 	 
یا نمک اضافه شده

تمامی انواع سزیجات تازه
کامل	 
قطع شده	 
قطعات مجزا	 
داخل جعبه یا از قبل بسته بندی شده، 	 

شامل کاهو
ارگانیک	 

شامل نیست

Vegetables )page 1 of 2(



15

سبزیجات )صفحه 2 از 2(

کنسرو سبزیجات*
تنها برای WIC ملت ناواهو و اریزونا

سبزیجات دارای چربی، شکر**، یا 	 
روغن اضافه شده

مکرونی یا برنج اضافه شده	 
سبزیجات مخلوط شده با کریم یا ترشی 	 

شده
سبزیجات در سس	 
سس پیتزا، سوپ، کیچپ، ریلیش، یا 	 

زیتون

تمامی برند ها
تمامی اندازه ها و تمامی ظروف	 
عادی و دارای سودیم پایین	 
تنها یک سبزی یا مخلوطی از 	 

سبزیجات
سس، خمیر، پوره بانجان رومی، 	 

بانجان رومی کامل، خرد شده و بشکل 
مکعب درآورده شده

ارگانیک	 

شامل نیست

*ظروف مجاز شامل قطی ها، گیالس ها، قطی های شیشه ای و پاکت ها میباشد.
**شکر تنها برای نخود و جواری شرین مجاز است.

سبزیجات یخچالی

سبزیجات سرخ شده یا چاشنی زده شده	 
چپس، کچالو سوخاری )تاتر تاتس( یا 	 

هاش براونز
سبزیجات دارای:    	 

سس های مانند پنیر، مسکه یا سس  �-
تری یاکی

شکر، شرب، روغن، چربی،  �-
مکرونی یا برنج اضافه شده

تمامی برند ها
تمامی اندازه ها و تمامی ظروف	 
تنها یک سبزی یا مخلوطی از 	 

سبزیجات
جعبه های بخار داده شده	 
ارگانیک	 

شامل نیست

Vegetables )page 2 of 2(
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حبوبات

کنسرو حبوبات 

لوبیای سرخ شده	 
نخود یا عدس	 
نخود سبز، لوبیای سبز یا لوبیای چیتی	 
در تنور پخته شده، کاجون، باربیکیو، 	 

یا سبک رانچ
حبوبات دارای چربی، روغن، گوشت، 	 

میوه جات یا سبزیجات اضافه شده
گوشت خوک و حبوبات	 
حبوبات تند	 

هر کدام از برند ها و انواع )بشمول 
ارگانیک(، ساده یا دارای سودیم پایین در 

اندازه های تا 16 اونس
انواع مختلف مانند:

سیاه	 
لوبیای چشم بلبلی	 
لوبیای زراعتی	 
نخود	 
لوبیای سفید	 
لوبیای معمولی )سرخ و سفید(	 
لوبیای لیما	 
لوبیای ناوی	 
گالبی	 
لوبیای ابلق	 
لوبیای سرخ	 

شامل نیست

1.00 ظرف = 4 قطی2.00 ظرف = 8 قطی

0.75 ظرف = 3 قطی1.75 ظرف = 7 قطی

0.50 ظرف = 2 قطی1.50 ظرف = 6 قطی

0.25 ظرف = 1 قطی1.25 ظرف = 5 قطی

برای هر کدام از ظروف لوبیا/نخود/ عدس خشک در کارت eWIC تان، شما میتواند یا یک 
ظرف 16 اونس از لوبیا/نخود/عدس خشک یا 4 قطی )تا 16 اونس هر کدام( خریداری کنید. 

هر قطی حبوبات 0.25 یک ظرف محاسبه میگردد.

لوبیا، نخود، ماش خشک

لوبیای سبز، زرد یا چیتی	 
لوبیای تازه یا یخچالی	 
لوبیای سرخ شده	 
 مخلوط سوپ لوبیا با طعم های 	 

مختلف/تند
عمده	 

هر کدام از برندها و انواع )بشمول 
ارگانیک( در بسته های دارای 

اندازه 16 اونس

شامل نیست

Beans



17

مسکه ممپلی و تخم مرغ

مسکه ممپلی

مسکه ممپلی که روی نان پخش میشود	 
مسکه ممپلی دارای مربا، جیلی، 	 

چاکلیت، سمارق، DHA، اومیگا3- یا 
عسل اضافی

مسکه ممپلی در قطی های نوشیدنی	 
مسکه ممپلی ارگانیک	 

تمامی برند ها، 16 تا 18 اونس
ساده، کریم دار، قاق، دارای تکه های 	 

بزرگ و دارای تکه های بسیار بزرگ
سودیم پایین	 
شکر پایین	 
طبیعی	 

شامل نیست

تخم مرغ

شامل نیست
تخم مرغ های مخصوص )کلسترول 	 

پایین، DHA، ارگانیک، آزاد چر، آزاد 
در قفس، النه یا تخمه گذاری شده(   

تخم ها در کرتن شش بسته ای	 
جایگزین های تخم مرغ	 

تمامی برند ها، کارتن دارای یک درجن
تخم مرغ های تازه، خام و سفید	 
تخم مرغ های تازه، خام و قهوه ای	 
متوسط، بزرگ، بزرگ تر یا بسیار 	 

بزرگ

Peanut Butter and Eggs
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کنسرو ماهی

تون ماهی

تون�ماهی کامالً سفید یا الباکور	 
تون ماهی با پروتین سویای اضافه شده	 
تون ماهی که با روغن بسته بندی شده 	 

است
استخوان اولیه	 
مخلوط تن ماهی جعبه ظهرانه	 
تون ماهی بستهب ندی شده در کیسه ها	 
تون ماهی با ترکیبات اضافی	 
تون ماهی طعم دار یا چاشنی زده شده	 

هر برند و اندازه، تا مقداری که در امتیاز 
WIC شما لیست شده است

تنها تکه های باریک	 
ساده، بسته بندی شده با آب	 
عادی و دارای سودیم پایین	 

شامل نیست

سالمون گالبی

سالمون با ترکیبات اضافی	 
سالمون سرخ	 
سالمون بسته بندی شده در کیسه ها	 
سالمون طعم دار یا چاشنی زده شده	 
سالمون اتالنتیک	 
بدون استخوان	 

هر برند و اندازه، تا مقداری که در امتیاز 
WIC شما لیست شده است 

تنها سالمون گالبی	 
ا آب	  ساده، بسته بندی شده ب
عادی و دارای سودیم پایین	 

شامل نیست

ماهی ساردین

شاه ماهی کوچک	 
نارویژی	 

تمامی برند ها
قطی های 3.75 اونس، طعم دار، 	 

چاشنی زده شده و ساده

شامل نیست

Canned Fish
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غالت )صفحه 1 از 3(

جعبه های 11.8 تا 36 اونس
غالت تند

غالت تند کمتر از 11.8 اونس	 
کشمش، میوه جات یا خسته باب اضافه 	 

شده
بسته بندی های متنوع	 
غالت ارگانیک	 

شامل نیست

Cream of 
Rice

Cream of Wheat
اصلی

بسته�های�فوری�
انفرادی

Quaker  
Instant Oatmeal 

اصلی

 Quaker
 Instant Grits

اصلی

 Malt O Meal
اصلی

 Cream of Wheat
 اصلی 
1 دقیقه

 Cream of Wheat
 اصلی 
2.5 دقیقه

= عاری از گلوتن.

= غالت�کامل. کامالً ساخته شده از غله دارای فایبر و مواد مغذی باال بوده و 
برای صحت قلب و سیستم هضمی مهم است.

هر کدام از برند های غالت تند ذیل. 
شما میتوانید ظروف مختلف را 

ترکیب نموده و 36 اونس را پوره 
نمایید.

Cereal )page 1of 3(
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غالت )صفحه 2 از 3(

خریطه ها یا جعبه های 12 تا 36 اونس
غالت سرد

هر کدام از فروشگاه های برنج 
  Best Yet, :سوخاری ذیل

 First Street, Food Club,
 Great Value, Kroger,

 Market Pantry, Shurfine,
 WinCo و Signature Select

Corn 
Flakes 

= 100% فولیک اسید در هر وعده صرف.

= عاری از گلوتن.

= غالت�کامل. کامالً ساخته شده از غله دارای فایبر و مواد مغذی باال بوده و 
برای صحت قلب و سیستم هضمی مهم است.

هر کدام از فروشگاه های 
جودوسر سرخ شده ذیل: 

 First Street, Food
 Club, Kroger, Shurfine,

Signature Select و 
 WinCo

All Bran 
Complete 

Wheat Flakes 

Banana Nut 
Crunch

Cheerios 
Multi-Grain

Cheerios 
Plain

Corn 
Chex

Rice 
Chex

Wheat 
Chex  

غالت سرد کمتر از 12 اونس	 
بسته بندی های متنوع	 
غالت سرخ شده به استثنای موارد 	 

مجاز فوق الذکر
غالت ارگانیک	 

شامل نیست هر کدام از برند های غالت سرد ذیل. شما 
میتوانید ظروف مختلف را ترکیب نموده و 

36 اونس را پوره نمایید. 
مثال ها:

 34 16  18+ = 

 36 18+  18 = 

 36 12 12 12 + = + 

Malt O Meal 
Crispy Rice

Cereal )page 2 of 3(
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غالت )صفحه 3 از 3(

خریطه ها یا جعبه های 12 تا 36 اونس
غالت سرد

= 100% فولیک اسید در هر وعده صرف.

= غالت�کامل. کامالً ساخته شده از غله دارای فایبر و مواد مغذی باال بوده و 
برای صحت قلب و سیستم هضمی مهم است.

 Honey Bunches 
 of Oats 
بادام

 Honey Bunches 
 of Oats 

سرخ شده در عسل

Malt O Meal 
Frosted Mini 

Spooners

Frosted  
Mini Wheats 

Original 

Grape Nuts 
Flakes

Grape Nuts 
Original

 Honey Bunches 
 of Oats 

 کامالً غالت 
کرانچ بادام

 Honey Bunches 
 of Oats 

 کامالً غالت 
کرانچ عسل

 Honey Bunches 
 of Oats 

 کامالً غالت 
کرانچ وانیال

 Kix Quaker – ساده
 مربع های جودوسر 
شکر قهوه ای

Life Original

Rice Krispies  Quaker 
 مربع های جودوسر 

دارچین

Special KTotal

Cereal )page 3 of 3(
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غالمت کامل )صفحه 1 از 4(

نان 100% گندم کامل

عاری از گلوتن	 
پرهیزانه، سبک یا کاربوهایدریت پایین	 
قرص های کوچک	 
نان های پیتا یا پهن	 
مافین های انگلیسی	 
نان های نازک یا گرد ساندویچ	 
نان بیگل	 
نان برگر	 
نان رول	 

شامل نیست

برنج قهوه ای

برنج چاشنی زده شده یا طعم دار	 
برنج سفید	 
برنج باسمتی یا یاسمین	 
برنج ارگانیک	 

تمامی برند های برنج قهوه ای )فوری، 
سریع، جوشانده شده در خریطه، یا 

ساده(، دانه های دراز یا کوتاه در بسته 
بندی های 14 تا 16 اونس

شامل نیست

Nature’s Own

Sara Lee Ozark Hearth

Bimboتمامی فروشگاه ها

Wonder

برند فروشگاه
100% گندم کامل

هر کدام از برند های ذیل نان %100 
گندم کامل در قرصه های 16 اونس 

Whole Grains )page 1of 4(
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غالت کامل )صفحه 2 از 4(

مکرونی گندم کامل

�هر نوع مکرونی که عالوه بر گندم 	 
کامل و یا آرد گندم دوروم، دارای 

سایر ترکیبات باشد

�مکرونی دارای شکر، چربی، 	 
روغن یا نمک اضافه شده

هر کدام از برند های مکرونی گندم کامل 
ذیل )بشمول ارگانیک( در بسته بندی های 

16 اونس

شامل نیست

 Full Circle, : هر کدام از برندهای فروشگاه های ذیل
 Great Value, Kroger, O Organics, P$$t, Shurfine,

 Signature Select, Simple Truth Organics, Simply
 WinCo و�Balanced, Sun Harvest,

Delallo Barilla

Hodgson MillRonzoni

Whole Grains )page 2 of 4(
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غالت کامل )صفحه 3 از 4(

تورتیا های نرم جواری

چپس تورتیا	 
توستادا یا توکا شیل	 
تورتیا های ارگانیک	 

هر کدام از برند های ذیل تورتیا های زرد 
و سفید نرم جواری در بسته بندی های به 

اندازه 16 اونس

شامل نیست

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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غالت کامل )صفحه 4 از 4(

چپس تورتیا	 
توستادا یا توکا شیل	 
آرد سفید تورتیا	 

تورتیا های طعم دار )مانند اسفناج یا 	 
بادنجان رومی(   

تورتیا های ارگانیک	 

هر کدام از برند های ذیل تورتیا های کامالً 
از آرد گندم در بسته بندی های به اندازه 

16 اونس

آرد گندم کامل باید تنها آردی باشد که در 
ترکیبات مواد غذایی لیست شده است.    

شامل نیست

تورتیا های کامالً از آرد گندم

Don PanchoFood Club

Sante Fe Tortilla 
Company

Signature Kitchens

Guerrero Tortillas  
de Harina Integral

Great Value

La BanderitaMission

IGAKroger

Whole Grains )page 4 of 4(
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WIC، تغذیه با شیر مادر را به عنوان 
بهترین گزینه تغذیه طفل ترویج میکند.

پروگرام WIC موارد ذیل را فراهم میکند. برای درک 
موارد بیشتر، به کلنیک محلی تان به تماس شوید.

مادرانی که بیشتر شیر میدهند، 
بسته غذایی پیشرفته WIC را 

بدست می آورند

پمپ های شیردهی 
برای مادران

مواد آموزشی

24 ساعته 
خط ویژه تغذیه با شیر مادر

 1-800-833-4642
gobreastmilk.org

.
صنف ها و گروه 

های حمایتی
مشاورین 
شیرآوری

مشاورین همتا تغذیه با 
شیر مادر


