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צו בַאפעלן ֿפַאר וויק איר מוזט:

א שוואנגערע פרוי  • זיין:   •
א פרוי וואס געהאט א געבראכט ווי זעקס מאנאטען צוריק,  •   

ַא ברעסטפידינג מוטער פון ַא בעיבי צו די עלטער פון איין יָאר,  •   
ַא פיצל קינד ָאדער קינד ביז פינף יאר;  •   

לעבט אין ניו יארק סטעיט;  •
•  איר הָאט האכנאסע גלייך אדער אונטן די ראנג פון  די פעדעראלע רעגירונג, אדער באקומסט בענעפיטן פון פוד סטעמפס (SNAP), מעדיקעיד 

;(TANF) אדער צייטווייליגע הילף פאר נויטיגע פאמיליעס
האסט ַא מעדיצינישע ָאדער נוטרישַאנַאל נויטיג;  •

האסט דערווייַז פון אידענטיטעט.  •

אויב דיין ַאנווענדונג ֿפַאר בענעפיטן איז געלייקנט  ָאדער דיין בענעפיטן האבן געווען פארהרלטן, איר קען פרעגן ֿפַאר ַא זיצונג צו טוישן (ַאּפעלירן) די 
בַאשלוס. דעם בַאגעגעניש איז גערופן ַא קָאנֿפערענץ. אויב די ּפרָאבלעם איז נישט אויגעקלארט בייַ די קָאנֿפערענץ, איר האסט ַא רעכט צו ַא גערעכטע 

פארהער. א גערעכטע פארהער איז א געלעגנהייט צו דערציילן א ריכטער פארוואס איר טראכט אז דער באשלוס איז אומרעכט.

קאנפערערנץ

איר, ָאדער עמעצער וואס רעדט ֿפַאר איר, קען בעטן (פערזאנליך ָאדער אין שרייבן) די וויק היגע ַאגענטור ֿפַאר ַא קָאנֿפערענץ. איר דַארפסט  פרעגן פאר די 
בַאגעגעניש אין זיבן טעג פון ווען דיין ַאנווענדונג איז געווען געלייקנט, ָאדער ווען איר האסט געווען דערציילט אז  דיין בענעפיטן וועלן זיין פארהאלטן. אויב איר 

פארלאנגטס ניט אין די זיבן טעג, איר וועט פַארלירן די געלעגנהייַט ֿפַאר ַא קָאנֿפערענץ.

ַאמָאל איר מַאכסט די פארלאנג די וויקס היגע ַאגענטור וועט לָאזן איר וויסן די דַאטע, צייַט, און ּפלַאץ פון די קָאנֿפערענץ. איר, ָאדער דער מענטש וואס 
רעדט ֿפַאר איר, זאל רעפרעזאנטירן דיין זייַט בייַ די  קָאנֿפערענץ. דער מענטש וואס רעדט ֿפַאר איר קען זיין ַא קָארעוו, פרייַנד, ַאדווָאקַאט ָאדער א אנדערע 

	מענטש. די קָאנֿפערענץ מוז זיין געהאלטן אין צען טעג פון דיין בקשה.

אין די קָאנֿפערענץ, איר קען פרעגן פארווָאס איז דיין פארווענדונג געווען געלייקנט, ָאדער פארווָאס דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן. איר קענסט פרעגן פאר 
די אינֿפָארמַאציע אין דיין דאסיע. און איר קען ברענגען אינֿפָארמַאציע צו ווייַזן ַאז די בַאשלוס ַאגענטור איז אומגערעכט.

גערעכט פארהער

איר, ָאדער עמעצער וואס רעדט ֿפַאר איר, קען פרעגן (פערזענלאך ָאדער אין שרייבן) ֿפַאר ַא גערעכט פארהער. איר מוזט פארלאנגען די פארהער אין 60 
טעג פון ווען דיין פארלאנג איז געווען פארלייקנט ָאדער ווען איר ביסט געווען דערציילט דיין בענעפטן זיינען פארהאלטן. אויב איר וועט ניט עס בעטן אין די 

 60 טעג איר וועט פַארלירן די געלעגנהייַט ֿפַאר ַא גערעכט פארהער.

די סערטיפיקעיישן צייַט איז ווי לַאנג איר וועט בַאקומען וויק בענעפיטן. אויב דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן אין די מיטל פון די סערטיַפאיקיישַאן, 
צייַט און איר פארלאנגט  ַא פארהער אין 15 טעג, דיין וויק בענעפיטן וועלן פָארזעצן ביז דער פארהער רעזולטַאט איז באווסט, ָאדער ביז די סוף פון די 

	סערטיַפאיקיישַאן צייַט, אדער וואס פאסירט  ערשטנס.
 

פארלאנג ַא פארהער ביים לאקאלע וויק אגענטור (די איינגעשטעלטע וועלן אייך העלפן) אדער קָאנטַאקט די NYS WIC פראגראם:

 ;(518) 402-7093 טעלעפאן:    WIC Program Director 	פאסט 
402-7348 (518); אדער פאקס:   NYSDOH, Riverview Center   

NYSWIC@HEALTH.NY.GOV אימעייל:    ,Room 650, 150 Broadway   
Albany, NY 12204  

איר וועט זיין געשיקט די דַאטע, צייַט, און ּפלַאץ פון די פארהער. א גערעכט ריכטער וועט זיין בארעכטיגט פאר דעם פארהער. דער ריכטער וועט בַאשליסן 
	אויב די בַאשלוס פאר אוועקצומאכן דיין ַאּפלַאקיישַאן ָאדער פארהַאלטן דיין וויק בענעפיץ איז רעכט.

 איר, ָאדער דער מענטש וואס רעדט ֿפַאר איר, וועט דערציילן דיין זייַט אין די פארהער. דער מענטש וואס רעדט ֿפַאר איר קען זיין ַא קָארעוו, פרייַנד, 
ַאדווָאקַאט ָאדער א אנדערע מענטש.

איידער און בשעת דער פארהער איר, ָאדער דער מענטש וואס רעדט ֿפַאר איר, קען קוקן אויף די אינֿפָארמַאציע פארווָאס די בַאשלוס איז קעגן איר. בשעת 
די פארהער איר מעגסט רעדן, ברענגען עדות און באוויזונג, פרעגן ָאדער בַאווייַזן פַאלש ווָאס איר הערסט ָאדער זעסט, און פרעגן עדות. די פארהער וועט זיין 

געפירט אין ענגליש. אויב איר דארף ַא אינטערּפרַאטער, איר וועט זיין צו געשטעלט איינער, אויב איר פארלאנגסט עס פון די דעּפַארטמענט אין מינדסטער צען 
טעג איידער די פארהער. אויב איר וועסט נישט גיין צו די פארהער, אין פערזאנלאך ָאדער סיי ַא ַאדווָאקַאט, דיין רעכט צו ַא פארהער וועט זיין אויפגעגעבן.

ֿפַאר נָאך אינֿפָארמַאציע, זען CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; 10 CRR-NY 60-1.1-1.6; NYS WIC 7 ּפרָאגרַאם מַאנוַאל # 1047, # 1100, # 1130, # 1136.

)WIC( ֿפרויען, אינפאנטן און קינדער 
  קָאנפערענץ\גערעכט פארהער פארלאנג
)Conference/Fair Hearing Request( 
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אויב דיין פארלאנג ֿפַאר בענעפיטן איז פארלייקנט ָאדער דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן, איר האסט די רעכט צו ַא געריכט פארהער.   א גערעכטע 
פארהער איז א געלעגנהייט צו דערציילן א ריכטער פארוואס איר טראכט אז דער באשלוס איז אומרעכט. איר מוזט פארלאנגען די פארהער אין 60 טעג פון 

ווען דיין פארלאנג איז געווען פארלייקנט ָאדער ווען איר ביסט געווען דערציילט דיין בענעפטן זיינען פארהאלטן. אויב איר וועט ניט פארלאנגען אין די 60 טעג, 
איר וועט פַארלירן די געלעגנהייַט ֿפַאר ַא גערעכט פארהער.

די סערטיפיקעיישן צייַט איז ווי לַאנג איר וועט בַאקומען וויק בענעפיטן. אויב דיין בענעפיטן זיינען פארהאלטן אין די מיטל פון די סערטיַפאיקיישַאן, 
צייַט און איר פארלאנגט  ַא פארהער אין 15 טעג, דיין וויק בענעפיטן וועלן פָארזעצן ביז דער פארהער רעזולטַאט איז באווסט, ָאדער ביז די סוף פון די 

סערטאיפאיקעיישאן צייַט, אדער וואס פאסירט  ערשטנס.

פארלאנג ַא פארהער ביים לאקאלע וויק אגענטור (די איינגעשטעלטע וועלן אייך העלפן) אדער קָאנטַאקט די NYS WIC פראגראם:

  ;(518) 402-7093 טעלעפאן:    WIC Program Director 	פאסט 
402-7348 (518); אדער פאקס:   NYSDOH, Riverview Center   

NYSWIC@HEALTH.NY.GOV אימעייל:    Room 650, 150 Broadway   
 Albany, NY 12204  

ביטע פארענדיקט די אינֿפָארמַאציע אונטן

דאטע

ַאּפּפליקַאנט / ּפַארטיסיּפַאנט נָאמען (דרוק) 

WIC ID #  (אויב ָאנווענדלעך)  אדרעס 

טעלעפָאן: (                )   

לאקאלע ַאגענטור נָאמען

טעלעפָאן: (                ) אדרעס 

סיבה ֿפַאר בעטן א פארהער (ַאּפשַאנַאל)

אין לויט מיט די Civil Rights Law און יו. עס. דער דעּפַארטמענט פון ַאגריקולטורע (USDAַ) ציווילע רעכט רעגיַאליישַאנז און ּפַאלטיק, די USDAַ, זייַן ַאגענטורן, ביוראוס, און 
איינגעשטעלטע, און אינסטיטוציעס וואס נעמען א טיילן אין ָאדער ַאדמיניסטערונגרינג USDAַ פראגרמען זיינען ּפארפבראכט פון דיסקרימינעאצייע באזירט אויף רַאסע, 
קָאלירן, נאציאנאלע ָאנהייב, געשלעכט, אומפעאיקייט, עלטער, ָאדער רעּפריזַאל ָאדער ריטַאלייישַאן ֿפַאר פריערדיק ציווילע רעכט טעטיקייט אין קיין פראגראם ָאדער 

.USDAַ ַאקטיוויטעט פירט ָאדער פַאנדַאד דורך

מענטשן מיט אומפעייקייטן וואס דַארֿפן ַאן אנדער ברירה מיטל פון קָאמוניקַאציע, ֿפַאר א ּפרָאגרַאם אינֿפָארמַאציע (ַאזַא ווי בריייל, גרויס דרוק, ַאודיָא טייַּפטן, אמעריקאנער צייכן 
שּפרַאך, אאז"וו), זָאלן קָאנטַאקט מאכן מיט  די ַאגענטור (שטַאט ָאדער היגע) ווו זיי האבן פארלאנגט די בענעפיץ. מענטשן וואס זיינען טויב, הארט פון הערן ָאדער הָאבן רעדן 

או0פעייקייטן, קענען קָאנטַאקטן די USDA  דורך די פעדעראלע ריליי סערוויס בייַ 877-8339 (800). אין דערצו, ּפרָאגרַאם אינֿפָארמַאציע קען זיין בנימצא אין אנדערע שּפרַאכן ווי ענגליש.

צו פארלעגן א פראגראם באקלאגונג פון דיסקרימינאציע, פארענדיקט די USDA פראגראם דיסקרימינאציע קלעמענטע פארלאנג, (AD-3027) געפונען זיך ביי: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, און אין אלע USDA אפיס, אדער שרייב א בריוו צו USDA און פארזאג אין די בריוו ַאלע פון די אינֿפָארמַאציע וואס איז 

געבעטן אין די פָארעם. צו בעטן ַא קָאּפיע פון די קלָאג פָארעם, איינרוף 632-9992 (866). פָארלייגט דיין געענדיקטע פָארעם ָאדער בריוו צו USDA דורך:

U.S. Department of Agriculture  	פאסט	
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

Independence Avenue, SW 1400 
;Washington, D.C. 20250-9410

690-7442 (202); אדער  פאקס:  

program.intake@usda.gov אימעייל: 

דאס	אינסטיטוצייע	איז	ַא	גלייַך	געלעגנהייט	שּפייַזער

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition

)WIC( ֿפרויען, אינפאנטן און קינדער 
 קָאנפערענץ\גערעכט פארהער פארלאנג 
 )Fair Hearing Request(


