
Wic شیك برنامج

WIC رقم ُمعرف برنامج

اسم الشخص أو العائلة التي یخصص لھا 
الطعام.

 (Not Good Before) "تاریخ "غیر صالح قبل
ھو أقرب تاریخ یمكن فیھ استخدام الشیك.

تاریخ "غیر صالح بعد" 
(Not Good After) ھو آخر 

تاریخ یمكن فیھ استخدام الشیك.

مربع "ادفع بالضبط" 
(Pay Exactly) ھو 

المربع الذي یدخل فیھ 
البائع إجمالي سعر شراء 

األشیاء في الشیك.

األطعمة التي یجب على المشترك شراؤھا بھذا الشیك. استخدم 
بطاقة األطعمة المقبولة في برنامج WIC لـ NYS للتحقق من 

األطعمة الصحیحة.

السطر الذي یوقع علیھ المشترك أو الوكیل بالحبر 
األزرق أو األسود بعد إدخال المبلغ الصحیح بالدوالر 

.(Pay Exactly) "في مربع "ادفع بالضبط

السطر الذي یكتب علیھ المشترك أو الوكیل التاریخ بالحبر األزرق أو 
األسود؛ باستخدام التنسیق نفسھ المستخدم في مربعات "غیر صالح 

 (Not Good Before/Not Good After) "قبل/غیر صالح بعد
بعد إدخال المبلغ الصحیح بالدوالر في مربع "ادفع بالضبط" 

.(Pay Exactly)

01/16 3772 (Arabic)



جاھز؟ مستعد؟ بدء التسوق!

•  ُیفضل كتابة تاریخ الشیكات بالتنسیق شھر/یوم/سنة 
   (مثال: 2015/12/04).

•  یمكن أیًضا استخدام تنسیقات التاریخ األخرى الشائعة في 
   الوالیات المتحدة (أمثلة: 15/12/4، 15/12/04).

•  ال یسمح باستخدام الكلمات لكتابة الشھر 
   (مثال: 12 أبریل 2015).

•  إذا أخطأ المشترك أو الوكیل في كتابة تاریخ الشیك، فیجب 
   على المشترك/الوكیل شطب التاریخ بخط وكتابة األحرف 

   األولى من اسمھ وكتابة التاریخ الصحیح فوق الخطأ.

•  ال یجوز استخدام ختم تاریخ لكتابة "تاریخ" الشیك.

ال توقع شیكات برنامج WIC وال تكتب تاریخھا 
إال بعد كتابة الصراف إجمالي التكلفة في كل شیك.
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قبل التسوق، یجب التأكد من توفر ما یلي:
•  بطاقة ُمعرف برنامج WIC الخاصة بك.

.WIC بطاقة األطعمة المقبولة في برنامج  •
•  شیكات برنامج WIC غیر الموقعة الخاصة بك بتواریخ صالحة.

أثناء التسوق:
•  انظر بعنایة إلى األشیاء المدرجة في الشیك.

•  استخدم بطاقة األطعمة المقبولة في برنامج WIC لمساعدتك في اختیار 
   األطعمة المعتمدة في برنامج WIC في الشیك الخاص بك.

•  سیوضح لك شیك برنامج WIC كمیة (عبوة واحدة) وحجم (64 أوقیة) 
   كل منتج تحصل علیھ.

أثناء التسوق:
•  ال تستخدم ممرات الدفع السریع أو الدفع النقدي فقط أو الدفع الذاتي.

•  ضع عناصر برنامج WIC الخاصة بك على منضدة الدفع مجمعة مع 
   بعضھا حسب الشیك.

•  ضع الشیك غیر الموقع المقترن ببرنامج WIC فوق كل مجموعة من 
   ھذه األشیاء.

•  أخبر الصراف أنك تستخدم شیكات برنامج WIC الخاصة بك.
•  ال توقع على شیكات برنامج WIC الخاصة بك مسبًقا.

•  بعد كتابة الصراف إلجمالي التكلفة في مربع "ادفع بالضبط" 
   (PAY EXACTLY)، وقع الشیك واكتب التاریخ بالحبر األزرق 

   أو األسود.

قبل الدفع:
• تأكد من أن لدیك جمیع األطعمة في كل شیك.

مھمة نصائح 


