
मैल ेWIC को एक सहभागीको रूपमा मेरो अध िकार र ज िम्मेवार ीमा िानकारी पाएको छु। मसँग तल द िएका कार््य गनने अध िकार छ भन् ेमैल े
बुझ्छु:

• WIC कम्यचार ी र क कराना पसलका कम्यचार ीहरुबाट उच चत र सम्मानिनक व्यवहार प्ाप्त गछु्य।

• मैल ेWIC कम्यचार ीहरुलाई क निी रहने िानकारी द िएको छु । मेरो अनुमक त क बना WIC कार््यक्रम बाक हर र्ो कसैलाई खुलासा गर रने 
छैन।

• पोषण च िक्ा र स्वास्थर् हेरक वचार एवं अन्र् सहर्ोगी सेवाहरूको बारेमा िानकारी च लन सक्छु।

• न्र्यूर्क्य  राज्र् (NYS)मा WIC स्वीकार गन्य अनुमक त भएका कुन ैपक न क कराना पसल वा फामनेसी प्र्ोग गनु्य सक्छु।

• मेरो वा मेरा बच्ाहरूको पौध टिक आवश्र्कताहरू पयूरा गन्य सक्न ेकुन ैखाद्य प्र्ाकेि प्ाप्त गन्य सक्छु।

• अकको WIC स्ानीर् एिेन्सीमा स्ानान्तरणको लाक ग कुराकानी गन्य सक्छु।

• मेरो WIC र्ोिनाको फाइिा कैल ेसमाप्त हुनेछ भन् ेिानकारी च लख खत रूपमा िनाइनेछ।

• र्द ि मेरो र्ोग्र्ता बार ेक नण्यर्हरूसँग म सहमत छैन भन ेउच चत सुनवाईको लाक ग भन् सक्छु।

WIC कार््यक्रमको लाक ग र्ोग्र् छु वा छैन भन् ेहेन्यका लाक ग मैल ेद िएको िानकारी मेरो ज्ानको आिारमा सव्यथा उच चत छ। म र्ो बुझ्छु:

• न्र्यूर्ोक्य  राज्र् WIC कार््यक्रमले मेरो WIC िानकारी क विेष स्वास्थर् र च िक्ा कार््यक्रमहरू िस्तै Medicaid, SNAP, TANF, र बाल 
हेरचाह सहार्ता कार््यक्रमसँग साझेिार ी गन्य अध िकार द िन सक्छ। र्स्तो िानकार ी राज्र् र स्ानीर् WIC एिेन्सीहरू र साव्यिक नक 
संस्ाहरूल ेWIC कार््यक्रमको लाक ग र्ोग्र् व्यच तिहरूलाई सेवा गनने आफ्ना कार््यक्रमहरूको प्िासनमा मात्र प्र्ोग गननेछन।् र्ी 
कार््यक्रमहरूले क नम्न उदे्श्र्का लाक ग र्ो िानकार ी प्र्ोग गन्य सक्छन:् क तनीहरूका कार््यक्रमहरूको लाक ग मेरो र्ोग्र्ता क निा्यरण गन्य; 
मलाई ती कार््यक्रमहरूको बारेमा िानकार ी प्िान गन्य र आवेिन प्क क्रर्ालाई सज िलो बनाउन; मेरो स्वास्थर्, च िक्ा, वा कल्र्ाण सिुार 
गन्य र्द ि म पक हले नै उनीहरूको कार््यक्रमहरूमा भना्य भएको छु भन;े र मेरो स्वास्थर् हेरचाह आवश्र्कताहरू पयूरा भएको सुक नश् चित गन्य।

• WIC र्ोिनाका कम्यचार ीले मैल ेक तनीहरूलाई द िएको िानकारी सही छ वा छैन भनेर िाँच गन्य सक्छन्। क तनीहरूले मेरो आर्को 
सम्बन्धमा मेरो माच लक वा अन्र् स्ोतहरूलाई सम्पक्य  गन्य सक्िछन्। क तनीहरूल ेक वत्त एव ंकर क वभाग NYS बाट मेरो कर रेकर््य प्ाप्त 
गन्य सक्छन्। िब म WIC मा भाग च लन सक्छु भन् ेक नण्यर् गिा्य, मैल ेआवेिन गनु्य भन्िा पक हले 12 मक हना भन्िा बढ ी समर्को िानकारी 
उक नहरूल ेमाग्ने छैनन।् र्द ि कुन ैपक न WIC क नर्महरू क वचे्िन भएको क तनीहरू हेन्य खोज िरहेका छन ्भने, उनीहरूल ेमैल ेWIC 
फाइिाहरू प्ाप्त गरेको कुन ैपक न अवध िको लाक ग िानकारीको लाक ग अनुरोि गन्य सक्छन् ।

• र्द ि मैल ेअन्र् WIC स्ानीर् एिेन्सीमा सरूवा हुन चाहे, मेरो पर रवारमा कसैको लाक ग आर् पर रवत्यनहरू भए, मेरो फोन नम्बर पर रवत्यन 
भएमा मैल ेमेरो WIC स्ानीर् एिेन्सीलाई सयूच चत गनु्य पछ्य।

• र्द ि मैल ेसत्र् भक नन वा र्द ि WIC फाइिाहरू प्ाप्त गनने उदे्श्र्ले िानकारी लुकाए, मैल ेआफयू  र्ोग्र् न ठहनने फाइिाहरूको लाक ग राज्र् 
क फता्य क तनु्य पननेछ। न्र्यूर्ोक्य  राज्र् वा संघीर् अध िकारीहरूले मलाई अिालतमा पक न लैिान सक्छन्।

• म केवल एक WIC कार््यक्रममा नामाकरण गन्य सक्छु। म पुध टि गि्यछु क क हाल कुन ैअन्र् WIC र्ोिना मेरो नामाकरण गर रएको छैन।

• WIC का खाद्यहरू केवल नामांक कत पर रवारका सिस्र्का लाक ग हुन्। WIC का लाभहरू म बेच्न सक् क्िन, बेच्न प्स्ताव गन्य वा मनपर र 
बाँर्न सक् क्िन।

• र्द ि मेरो खाद्य प्र्ाकेि पर रवत्यन गनु्य पर ेवा छोटो समर्का लाक ग र्ो रोक कर्ेमा, म मेरो WIC स्ानीर् एिेन्सीलाई कल गननेछु।

WIC स्ानीर् एिेन्सीले मेरो स्वास्थर् सेवा र पोषण च िक्ालाई उपलब्ध गराउनेछ भन् ेकुरा प्क त म सचेत छु, र र्ी सेवाहरूमा भाग च लनका 
लाक ग मलाई उत्साक हत गर रएको छ।

WIC र्ोिनामा सहभाक गताका लाक ग पात्रता र क नर्महरू िाक त, रङ, राध ्रिर् मयूल, उमेर, द िव्याङ्ग, वा च लङ्गभेिलाई नहेर ी सबैका लाक ग समान 
हुन्छ भन् ेकुराप्क त म सचेत छु।

WIC सहभागी अधिकार र जिम्मेवारी
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िारी राख्नुहोस्



न िष््पक्ष सुिवाई अिुरोध गर्दै
र्द ि फाइिाका लाक ग तपाईंको आवेिन बन्ि गर रर्ो वा तपाईंको फाईिाहरू रोक कर्ो भन,े तपाईलाई क नष्पक् सुनवाईको अध िकार छ।  
क नष्पक् सुनवाई भन्ाले तपाईंको क वषर्मा सुनाइएको क नण्यर् गलत च थर्ो भन् ेकुरा एक न्र्ार्ािीि अध घ राख्ने तपाईको लाक ग एउटा मौका 
हो। र्द ि तपाईंको आवेिन बन्ि गर रर्ो वा तपाईंले पाउन ेफाइिाहरूमा रोक लगाइर्ो भन् ेकुराको िानकारी गराइएमा तपाईंले 60 द िन श् भत्र 
सुनुवाईको लाक ग अनुरोि सक्नुहुनेछ। र्द ि तपाईंले 60 द िन श् भत्र आवेिन नगरेमा, तपाईले क नष्पक् सुनवाईको लाक ग मौका गुमाउनुहुनेछ।
तपाईंले WIC फाइिाहरू कक त लामो अवध िसम्म प्ाप्त गन्य सक्नुहुनेछ भन् ेकुरालाई प्माश् णकरण अवध ि भक नन्छ। र्द ि तपाईंले प्ाप्त 
गनने फाइिाहरू प्माणीकरण अवध िको बीचमा रोक कए र तपाईले 15 द िनश् भत्र सुनुवाईको लाक ग आवेिन गनु्य भए, सुनुवाईको नक तिा ज्ात 
नभएसम्म वा प्माश् णकरण अवध िको अन्त्र् नभएसम्म WIC बाट प्ाप्त हुन ेफाइिाहरू िारी रहनेछन िुन पक हलोपल्ट हुनेछ। WIC स्ानीर् 
एिेन्सीमा सुनुवाईका लाक ग आवेिन गनु्यहोस् (स्टाफले तपाईंलाई सहर्ोग गननेछ) वा NYS WIC कार््यक्रममा सम्पक्य  गनु्यहोस:्
मेल: WIC Program Director फोन:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center फ्र्ाक्स: (518) 402-7348; वा
 150 Broadway, 6th Floor इमेल:   NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

यो मैले मेरो WIC फाइर्ाहरू प्ाप््त गिुनु अघ ि कम्प्ययूटर प्णालीमा साइि इि गरेको प्माण णकरणको कथि हो।
WIC कार््यक्रम अन्तग्यत मेरो अध िकार र िाध र्त्वहरूको बारेमा मलाई सल्लाह द िइएको छ। म प्माश् णत गि्यछु क क मैल ेआफ्नो र्ोग्र्ताको 
दृटिान्तको लाक ग प्िान गरेको िानकारी मेरो ज्ानको आिारमा सब ैपयूण्य र सही छ। र्ो िानकारी WIC फाइिाहरू प्ाप्त गन्यका लाक ग द िइन्छ 
र राज्र् वा स्ानीर् WIC एिेन्सी अध िकारीहरूले आवश्र्क परेमा र्ो िानकारी क नर्ोतिा वा मेरो आर्का अन्र् स्ोतहरू, वा NYS कर एव ं
क वत्त क वभागबाट मेरो कर रेकर््य प्ाप्त गरेर िाँच गन्य सक्नेछन् भन् ेकुरा मैल ेबुझेको छु। म क विेष गरी र्स प्र्ोिनको लाक ग NYS को कर एव ं
क वत्त क वभागबाट मेरो कर रेकर््य खुलासा गन्यको लाक ग प्ाध िकृत गि्यछु, र्समा कर एव ंक वत्त न्र्यूर्क्य  राज्र् क वभागलाई क नर्ोतिाले नर्ा ँभार्ा 
र मिदुरी आवेिनको िानकारी प्िान गर रएका केही रोिगारमयूलक िानकारीहरू समाविे हुन सक्छन्। र्द ि िानीबुझी गलत व्याख्र्ा गरेमा 
मलाई राज्र् र / वा संघीर् कानयून अन्तग्यत नागर रक वा आपराध िक अश् भर्ोग लाग्नेछ भन् ेकुरा मैल ेबुझेको छु। िानीबुझी गलत व्याख्र्ा 
गनु्यमा, तर सीध मत होइन, िानी गलत बनाउने प्र्ास गनु्य, घरपर रवारको आर्, पर रवारको आकार, मेक र्कल र्ाटा, च चक कत्सा क् स्क त र 
क नवासको स्ान लुकाउन ुवा हटाउनु समाविे हुन्छ। मैल ेर्ो पक न बुझेको छु क क झयूटो वा भ्ामक बर्ानबािी गनु्य वा गलत तर रकाले प्स्तुत गनु्य, 
तथ्र्हरू लुकाउन ुवा हटाउनु िस्ता कार््य मेरो अर्ोग्र्ता ठहर हुन ेपर रणाम हुन सक्छ र मैल ेबेवास्ता सक हत लाभहरू प्ाप्त गरेको वा गलत 
तर रकाले प्ाप्त न गरेको भए पक न मैल ेWIC लाभको मयूल्र् र्लरको क हसाबमा पुनभु्यतिान गनु्य पननेछ। अन्तमा, मैल ेर्ो बुझेको छु क क म केवल 
एउटा WIC र्ोिनामा मात्रै नामाकरण गन्य सक्छु। म र्सैल ेप्माश् णत गछु्य क क मेरो हालमा कुन ैअन्र् WIC कार््यक्रममा नामाकरण गर रएको 
छैन। म र्ो अनुरोि गि्यछु क क मैल ेपाउन ेफाइिाहरू आि िारी गर रर्ोस्।

संघीय नागरिक अधिकाि कानून ि यएूस डिपार््टमेन्र् अफ एग्ीकल््चि (USDA) नागरिक अधिकाि धनयमहरू ि नीधिहरू अनुसाि, यस संस््थालाई जाधि, 
िंग, िाष्ट्रिय मलू, धलङ्ग (लङै्ङ्गक पडह्चान ि यौन झुकाव सडहि), असक्षमिा, उमेि, वा पूव्ट नागरिक अधिकाि गधिष्टवधिको बदला वा प्रधिशोि।
काय्टक्रम जानकािी अगें्जी बाहेक अन्य भाषाहरूमा उपलब्ि गिाउन सडकन््छ। काय्टक्रम जानकािी (जस्ि,ै बे्ल, ठूलो ष्टप्रन्र्, अडियोरे्प, अमेरिकी 
साङ्केधिक भाषा) प्राप्त गन्टका लाधग सञ््चािको वकैङ्ल्पक माध्यम ्चाडहने अपाङ्गिा भएका व्यष्टतिहरूले (202) 720-मा काय्टक्रम व्यवस््थापन गनने 
ङ्जम्मेवाि िाज्य वा स््थानीय धनकाय वा USDA को TARGET केन्द्रलाई सम्पक्ट  गनु्टप्छ्ट। 2600 (आवाज ि TTY) वा संघीय रिले सेवा माफ्ट ि USDA 
लाई (800) 877-8339 मा सम्पक्ट  गनु्टहोस।्
काय्टक्रम भेदभाव उजिुी दिा्ट गन्ट, उजिुीकिा्टले फािम AD-3027, USDA काय्टक्रम भेदभाव उजिुी फािम भनु्टप्छ्ट जनु अनलाइनमा प्राप्त गन्ट सडकन््छ: 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, कुन ै
पधन USDA काया्टलयबार्, (866) 632-9992 मा कल गिेि वा USDA लाई सम्बोिन गरिएको पत्र लेखेि। पत्रमा उजिुीकिा्टको नाम, ठेगाना, रे्धलफोन 
नम्बि, ि कध्थि नागरिक अधिकाि उल्लङ्घनको प्रकृधि ि धमधि बािे नागरिक अधिकािका लाधग सहायक सध्चव (Assistant Secretary for Civil 
Rights, ASCR) लाई जानकािी डदन पया्टप्त ष्टवविणमा कध्थि भेदभावपणू्ट काय्टको धलङ्खि ष्टवविण समावेश हुनपु्छ्ट। पूिा गरिएको AD-3027 फािम वा 
पत्र USDA मा पेश गनु्टप्छ्ट:
(1)    मेल:   अमेरिकी कृष्टष ष्टवभाग (U.S. Department of Agriculture) 
   नागरिक अधिकािका लाधग सहायक सध्चवको काया्टलय (Office of the Assistant Secretary for Civil Rights) 
  1400 Independence Avenue, SW 
  Washington, D.C. 20250-9410;
(2)  फ्याक्स:  (833) 256-1665 वा (202) 690-7442; वा
(3)  ई-मेल: program.intake@usda.gov.

यो संस््था समान अवसि प्रदायक हो।
अन्य उजिुीहरूका लाधग वा धनष्पक्ष सुनवुाइको लाधग सम्पक्ट  गनु्टहोस:्
(1)    मेल:  WIC Program Director
  NYSDOH, Riverview Center
  150 Broadway, 6th Floor 
  Albany, NY 12204; वा
(2)   फोन: : (518) 402-7093; फ्याक्स (518) 402-7348; वा
(3)  ई-मेल: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV


