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WIC को लागि योगय हुनको लागि:

• तपाईले हुनुपर्छ: • गर्छवती महिला,
  •  र महिना पहिलेसमम नानी जनमाएकी महिला,
  •  एक सालसमम उमेरको बच्ालाई दुध खुवाउने आमा,
  •  पाँच वर्छसममको शििु या बच्ा;

• नययूयक्छ  राजयमा बसोबास गनु्छहुनर;
• संघीय सरकारद्ारा हनधा्छररत सतर वा हनमन सतरमा आय प्ापत गनने, वा खाना टिकििरू (SNAP), मेहिकाइि वा अनावशयक पररवारका लाहग अस्ायी 

सियोग (TANF) बाि लार प्ापत गनु्छहुनर;
• शचहकतसा वा पोरण आवशयकता र;
• पहिचानको प्माण र।

यटि लारका लाहग गररएको तपाईंको आवेिन बनि गररयो वा तपाईंको लारिरू बनि गररए रने, तपाईंले हनण्छयलाई बिलने बैठकको लाहग (अपील) गन्छ 
सकनुहुनर। यो बैठकलाई सममेलन रहननर। यटि समसया कननफिगरेसनमा िल गररएको रैन रने, तपाईंसंग उशचत सुनवाईको अधधकार र। हनषपक्ष सुनवाई 
रन्ाले तपाईंको हवरयमा सुनाइएको हनण्छय गलत शियो रन्े कुरा एक नयायाधीि अधघ राखने तपाईको लाहग एउिा मौका िो।

सम् मेलन

तपाईं, वा तपाईंको लाहग बोलने कसैले, WIC स्ानीय एजेनसीलाई (व्यशतिगत वा शलखखत रूपमा) सममेलनको लाहग अनुरोध गन्छ सकर। तपाईंले आफनो 
आवेिन बनि गररएको वा तपाईंलाई आफना लारिरू रोकने कुरा गररएको सात टिनभरत्र बैठकको लाहग अनुरोध गन्छ सकनुहुनर। यटि तपाईंले सात टिनभरत्र 
अनुरोध गनु्छरएन रने सममेलनको मौका गुमाउनु हुनेर।

एकपिक तपाईंले अनुरोध गरेपशर, WIC स्ानीय एजेनसीले तपाईंलाई सममेलनको धमहत, र स्ान िािा गराउनेर। तपाईंले, वा तपाईंको लाहग बोलने व्यशतिले, 
सममेलनमा तपाईंको पक्षमा बोलन सकर। तपाईंको लाहग बोलने व्यशति तपाईंको आफिनत, सािी, वकील वा अनय व्यशति हुन सकर। यो सममेलन तपाईंले अनुरोध 
गरेको िस टिनभरत्र गनु्छ पर्छ।

तपाईंले सममेलनमा आफनो आवेिन हकन बनि गररयो, वा तपाईंको लार हकन रोहकयो रनेर सोधन सकनुहुनर। तपाईंले आफनो फिाइलको जानकारी िेन्छ अनुरोध 
गन्छ सकनुहुनर र तपाईले एजेनसीको हनण्छय गलत र रन्े िेखाउन अरू जानकारी लयाउन सकनुहुनर।

उचित सुनुवाई

तपाईं, वा तपाईंको लाहग बोलने कसैले, हनषपक्ष सुनुवाईको लाहग (व्यशति वा शलखखतमा) अनुरोध गन्छ सकनुहुनर। यटि तपाईंको आवेिन बनि गररयो वा तपाईंले 
पाउने फिाइिािरूमा रोक लगाइयो रन्े कुराको जानकारी गराइएमा तपाईंले 60 टिन भरत्र सुनुवाईको लाहग अनुरोध सकनुहुनेर। यटि तपाईंले 60 टिन भरत्र 
आवेिन नगरेमा तपाईले हनषपक्ष सुनवाईको लाहग मौका गुमाउनुहुनेर।

तपाईंले WIC फिाइिािरू कहत लामो अवधधसमम प्ापत गन्छ सकनुहुनेर रन्े कुरालाई प्माभणकरण अवधध रहननर। यटि तपाईंले प्ापत गनने फिाइिािरू 
प्माणीकरण अवधधको बीचमा रोहकए र तपाईले 15 टिनभरत्र सुनुवाईको लाहग आवेिन गनु्छ रए, सुनुवाईको नहतजा ज्ात नरएसमम वा प्माभणकरण अवधधको 
अनतय नरएसमम WIC बाि प्ापत हुने फिाइिािरू जारी रिनेरन जुन पहिलोपलि हुनेर। 

WIC स्ानीय एजेनसीमा सुनुवाईका लाहग आवेिन गनु्छिोस् (सिाफिले तपाईंलाई सियोग गननेर) वा NYS WIC काय्छक्रममा सम्पक्छ  गनु्छिोस्:
मेल: WIC Program Director फिोन:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center फयाकस: (518) 402-7348; वा 
 Room 650, 150 Broadway, इमेल:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
 Albany, NY 12204

तपाईलाई सुनुवाईको धमहत, समय र स्ान पठाइनेर। एक हनषपक्ष नयायाधीि सुनुवाईको चाज्छमा हुनेर। नयायाधीिले तपाईंको हनण्छय रद्द गनु्छ वा तपाईंको WIC 
लारिरू रोकनु सिी िो िोइन रन्े हनण्छय गननेर। तपाईं, वा तपाईंको लाहग बोलने व्यशतिले सुनुवाईमा तपाईंको पक्षमा बोलन सकर। तपाईंको लाहग बोलने व्यशति 
तपाईंको आफिनत, सािी, वकील वा अनय व्यशति हुन सकर।

सुनुवाईरनिा पहिले, तपाईंले वा तपाईंको लाहग बोलने व्यशतिले तपाईंको हवरुद्ध हकन यसतो हनण्छय गररयो रन्े जानकारी िेन्छ सकनुहुनेर। सुनुवाई रएको बेला 
तपाईंले बोलन, साक्षी र प्माण लयाउन, प्श्न सोधन वा तपाईंले सुनेको वा िेखेकोलाई गलत बनाउन सकनुहुनर र गवाििरूलाई प्श्न गन्छ सकनुहुनेर। सुनुवाई 
अंग्ेजीमा हुनेर। यटि तपाईंलाई िोरारे चाहिनर रने तपाईंलाई हनिुलक प्िान गररनेर तर तपाईंले यसको लाहग कमसे कम सुनुवाईरनिा 10 टिन अधघ 
हवरागलाई अनुरोध गरेको हुनुपर्छ। यटि तपाईं सुनुवाईमा जानुरएन, वा आफनो वकीललाई पहन पठाउनुरएन रने, तपाईंको सुनुवाई रद्द गररनेर।

िप जानकारीको लाहग 7 CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; 10 CRR-NY 60-1.1 बाि 1.6; NYS WIC काय्छक्रम माग्छिरिशिका #1047, #1100, 
#1130, #1136 िेनु्छिोस्
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यटि फिाइिाका लाहग तपाईंको आवेिन बनि गररयो वा तपाईंको फिाईिािरू रोहकयो रने, तपाईलाई हनषपक्ष सुनवाईको अधधकार र। हनषपक्ष सुनवाई रन्ाले 
तपाईंको हवरयमा सुनाइएको हनण्छय गलत शियो रन्े कुरा एक नयायाधीि अधघ राखने तपाईको लाहग एउिा मौका िो। यटि तपाईंको आवेिन बनि गररयो वा 
तपाईंले पाउने फिाइिािरूमा रोक लगाइयो रन्े कुराको जानकारी गराइएमा तपाईंले 60 टिन भरत्र सुनुवाईको लाहग अनुरोध सकनुहुनेर। यटि तपाईंले 60 टिन 
भरत्र आवेिन नगरेमा, तपाईले हनषपक्ष सुनवाईको लाहग मौका गुमाउनुहुनेर।

तपाईंले WIC फिाइिािरू कहत लामो अवधधसमम प्ापत गन्छ सकनुहुनेर रन्े कुरालाई प्माभणकरण अवधध रहननर। यटि तपाईंले प्ापत गनने फिाइिािरू 
प्माणीकरण अवधधको बीचमा रोहकए र तपाईले 15 टिनभरत्र सुनुवाईको लाहग आवेिन गनु्छ रए, सुनुवाईको नहतजा ज्ात नरएसमम वा प्माभणकरण अवधधको 
अनतय नरएसमम WIC बाि प्ापत हुने फिाइिािरू जारी रिनेरन जुन पहिलोपलि हुनेर।

WIC स्ानीय एजेनसीमा सुनुवाईका लाहग आवेिन गनु्छिोस् (सिाफिले तपाईंलाई सियोग गननेर) वा NYS WIC काय्छक्रममा सम्पक्छ  गनु्छिोस्:
मेल: WIC Program Director फिोन:  (518) 402-7093;   
 NYSDOH, Riverview Center फयाकस: (518) 402-7348; वा 
 Room 650, 150 Broadway इमेल:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
 Albany, NY 12204

कृ्पया तल दिएको जानकारी ्पूर्ण िनु्णिोस्

धमहत

आवेिक / प्हतरागीको नाम (मुटरित) 

ठेगाना WIC ID # (यटि लागयू रएमा)

  िेशलफिोन: (               )  -

स्ानीय एजेनसीको नाम

ठेगाना िेशलफिोन: (               )  -

सुनुवाई अनुरोधको कारण (वैकललपक)

सङ्घीय नागररक अधधकार कानयून र ययूएसए अनुसार कृहर हवराग (USDA) नागररक अधधकार हवहनयमन र नीहतिरू, USDA, यसका एजेनसीिरू, काया्छलयिरू, र 
कम्छचारीिरू, र USDA काय्छक्रमिरू व्यवस्ापन गनने र राग शलने संस्ािरूलाई जाहत, रङ्ग, राध्रिय मयूल, शलङ्ग, अक्षमता, उमेर, वा कुनै पहन काय्छक्रममा नागररक अधधकारका 
लाहग प्हतहिशिसा वा प्हतिोध वा USDA द्ारा हवत्त पोहरत वा संचाशलत कुनै पहन काय्छक्रममा रेिराव गन्छ हनरेधधत गररनर।
योजनाको जानकारीका लाहग वैकललपक सञचार माधयमको आवशयकता (जसतै ब्ेल, ठयूलो हप्नि, अहियोिेप, अमेररकी सोकेहतक-रारा, आटि), परेका अक्षम व्यशतििरूले 
फिाइिाका लाहग आवेिन गरेका एजेनसीमा (राजय वा स्ानीय) सम्पक्छ  गनु्छपि्छर। कान नसुन्े, सुन् गाह्ो पनने वा बोलन अक्षम रएका व्यशतििरूले USDA मा फेििरल ररले सेवा 
(800) 877-8339 माफि्छ त सम्पक्छ  गन्छ सकिरन्। िप रूपमा, योजनाको जानकारी अङ्ग्ेजी बािेक अनय रारािरूमा उपलब्ध हुन सकर।
रेिरावको उजुरी गनने काय्छक्रम िता्छ गन्छ, अनलाइन प्ापत हुने USDA प्ोग्ाम हिस्सक्रधमनेिन फिारम (AD-3027), रनु्छिोस्: जुन 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै USDA काया्छलयमा उपलब्ध र, वा फिारममा अनुरोध गररएको सबै जानकारी पत्रमा प्िान गिदै 
USDA काया्छलयलाई समबोधन गरेर पत्र लेखनुिोस् । उजुरी फिारमको प्हतशलहप अनुरोध गन्छ, (866) 632-9992 मा कल गनु्छिोस्। आफनो पयूरा ररेको फिारम वा USDA लाई 
लेखेको पत्र तल टिएको ठेगाना माफि्छ त बुझाउनुिोस्:
मेल: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410;

फयाकस: (202) 690-7442; वा 
इमेल: program.intake@usda.gov.
यो संस्ा समान अवसर प्िायक िो।
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