
אײנקױפן מיט מײן )eWIC( קַארטל

עס איז מעגליך ַאז איר װעט נישט קענען קױפן עטליכע 
ּפרָאדוקטן מיט )WIC( אױב׃

דָאס דָאזיקע עסנװַארג איז נישט ַארײנגערעכנט צװישן  ✓
אײערע משּפחה'ס )WIC( בענעפיטן.

אײערע בענעפיטן זענען שױן אױסגעגַאנגען. ✓
✓ -)WIC( דָאס עסנװַארג געפינט זיך נישט אױף דער

בַאשטעטיגטע רשימה.

קען איך קױפן זַאכן פַאר װָאס )WIC( גילט נישט בײם 
זעלבן צײט?

יָא. ניצט אײער )eWIC( קַארטל צו ערשט. דַאן בַאצָאל פַאר 
ַאנדערע זַאכן מיט ַאן ַאנדערן מיטל. ניצט )SNAP( ,ַא מתנה־

קַארטל, מזומן, ָאדער ַא דעביט־קַארטל.  

װָאס געשעט אױב איך מײן ַאז ַא )WIC( ּפרָאדוקט פעלט 
פון דער )WIC(-בַאשטעטיגטע רשימה?

אױב איר מײנט ַאז ַאן עסנװַארג װָאס װערט גערעכענט אין 
 )WIC Foods Guide( עסן )WIC( דעם װעגװײזער פון

-)WIC( איז געװען על ּפי טעות ַארױסגעלָאזט פון דעם
בַאשטעטיגטע רשימה׃

װענדט זיך צו צו דעם געשעפט ✓
רעדט מיט אײער ָארטיגער )WIC( ַאגענטור ✓
✓ )https://nyswicvendors.com( גײט צו

פרעגט אױב דָאס עסנװַארג דַארף צוגעלײגט װערן צום 
)WIC(-בַאשטעטיגטער רשימה. 

װיַאזױ קען איך געפינען ַא געשעפט װָאס איז בעשטעטיגט 
?)WIC( פַאר

ניצט )WIC2Go( ,דער מָאבילער ַאּפ ✓
פרעגט בײ דער ָארטיגער )WIC( ַאגענטור ✓
✓ )www.health.ny.gov/wic( בַאזוכט
✓ )www.nyswicvendors.com( בַאזוכט

װָאס געשעט טָאמער איך דַארף ַאן ַאנדערע זָאל אײנקױפן 
מײנע )WIC( זַאכן פַאר מײנעט־װעגן?

גיט אײער )eWIC( קַארטל און )PIN( נָאר פַאר מענטשן 
װעמען איר געטרױט. 

ָאּפהיטן מײן )eWIC( קַארטל

װָאס געשעט װען מײן )eWIC( קַארטל װערט פַארלױרן, 
גע'גנב'ט ָאדער צעשעדיגט?

ַאנולירט דעם קַארטל דורך רופן )WIC( קליענט־בַאדינונג 
)קָאסטָאמער סערװיס( אױף 1-844-540-3013. בַאשטעלט 

ַאן ַאּפױנטמענט בײ דער ָארטיגער ַאגענטור צו בַאקומען ַא 
נײען קַארטל.

װיַאזױ בַאהיט איך מײן )eWIC( קַארטל?
איר זָאלט יָא׃

הַאלטן דעם קַארטל. איר װעט עס ניצען יעדען מָאנַאט ✓
הַאלט דָאס קַארט פַארזיכערט און זױבער ✓
־פַארזיכער ַאז דָאס שװַארצע שטרײפל זָאל נישט געקרַא ✓

צט װערן
איר זָאלט נישט׃

ַאװעקװַארפן דעם קַארטל װען איר הױט אױסגענוצט  ✓
ַאלע בענעפיטן. איר װעט ניצן דעם זעלבן קַארטל יעדען 

מָאנַאט.
הַאלטן דעם קַארטל לעבן מַאגנעטן ָאדער עלקטרישע  ✓

זַאכען װי מָאבילע טעלעפָאנען.
לָאזען דיעם קַארטל אונטער'ן זון ָאדער ַאנדערע הײסע  ✓

ּפלעצער,ַאזױ װי צ.ב.ש. דער דעשבָארד פון קַאר.

װען זָאל איך רופן קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמער 
סערװיס(?

אױב אײער )eWIC( קַארטל װערט פַארלױרן ָאדער  ✓
גע'גנב'ט

אױב אײער )eWIC( קַארטל ַארבײט נישט ✓
אױב עמעצער ניצט אײער )eWIC( קַארטל ָאהן רשות ✓
אױב איר דַארפט װיסן אײער )WIC( בענעפיטן־בַאלַאנס  ✓

ָאדער אױסגַאנג־דַאטע
✓ )PIN( אױב איר פַארגעסט אײער
אױב איר װילט שטעלן אײער )PIN( אױף ס'נײ ✓
אױב איר דַארפט הילף מיט אײער )eWIC( קַארטל ✓

בײ דער אינסטיטוציע הָאט יעדער גלײכע מעגליכקײטן.

װעגװײזער פַאר דעם 
ניו־יָארק־שטַאטישער 

eWIC קַארטל
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די בענעפיטן פון מײן )eWIC( קַארטל
 )WIC( בענעפיטן אױף מײן )WIC( װיַאזױ בַאקום איך די

קָאנטע?
בײ אײער )WIC( ַאּפױנטמענט, )WIC( מיטַארבײטערס װעלן 
צושטעלען אײערע בענעפיטן צו אײערע )WIC(–חשבון. איר 

)WIC( בענע־  װעט בַאקומען ַא רשימה פון אײער משפחה'ס
פיטן אױף די קומענדיגע דרײ חדשים. די רשימה װעט װײזן די 

ָאנהײב־דַאטע און די סוף־דַאטע פון אײערע בענעפיטן. 
צי מוז איך קױפען ַאלע מײנע )WIC( בענעפיטן אױף ַא 

מָאל? 
נײן. איר קענט אײנקױפן אײערע )WIC( עסנװַארג לױט װי 

איר דַארפט עס.
איז מײן )eWIC( קַארטל איבערניצעװדיג?

יָא. הַאלט אײער )eWIC( קַארטל און ברענגט עס מיט צו ַאלע 
אײערע ַאּפױנטמענט'ס.

)WIC( בענ־  װי ַאזױ װעל איך װיסן דעם בַאלַאנס פון מײן
עפיטן און די דַאטע ביז װען זײ װעלן אױסגײן?

עס זענען פַארַאן 5 װעגן צו בַאקומען די אינפָארמַאציע׃
✓ )WIC2Go( ,דער מָאבילער ַאּפ
דָאס לעצטן קבלה־צעטל פון געשעפט ✓
פרעגט בײם קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמער סערװיס(  ✓

טָאמבַאנק אין אײער געשעפט
רופט ָאן קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמער סערװיס( אױף  ✓

1-844-540-3013
✓ )www.WICconnect.com( בַאזוכט

מװָאס װעט זײן װען איך הָאב ַא פרַאגע װעגן מײנע 
בענעפיטן? װָאס װעט געשען אױב איך דַארף טױשן מײנע 

בענעפיטן ָאדער מײן קינד'ס מילך־פָארמל?
פרעגט די מיטַארבײטערס בײם ָארטיגער )WIC( ַאגענטור װעגן 

טױשן אײערע בענעפיטן ָאדער אײער קינד'ס מילך־פָארמל.

  )PIN( קַארטל און )eWIC( מײן
װָאס הײסט ַאן )eWIC( קַארטל?

איר קענט ניצן דעם קַארטל אײנצוקױפן )WIC(-בַאשטעטיגטע 
)WIC( געשעפטן. אײער ָארטיגע )WIC( ַאגע־  עסנװַארג בײ
נטור װעט ַארױפלײגן אײער משּפחה'ס בענעפיטן ַארױף אױף 

אײער קַארטל.

?)PIN( װָאס הײסט ַא
)PIN( בַאטײט "ּפערזענליכע אינדענטיפיקַאציעס נומער". דָאס 

איז ַא געהײמע שיפער פון 4 ציפערן װָאס לָאזט אײך ניצען 
 )PIN( קַארטל. איר װעט אױסקלױבן אײער )eWIC( אײער

װען איר שטעלט ָאן אײער )eWIC( קַארטל.

 ?)PIN( װיַאזױ בַאקום איך מײן
 )PIN( און שטעלן ַא )eWIC( ּכדי ָאנצושטעלן אײער נײען
,רופט ָאן דעם קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמער סערװיס( אױף 

1-844-540-3013. איר װעט דַארפן װיסן׃ 
דעם 16-ציפר'דיקן נומער פון דעם )eWIC( קַארטל ✓
דעם זיּפ-קָאד פון אײער ּפָאסט־ַאדרעס ✓
אײער געבױרן־דַאטע ✓

?)PIN( װיַאזױ קלױב איך אױס מײן
קלױבט אױס ַא 4-ציפר'דיגן )PIN( װָאס איז אײך גרינג צו 

געדענקען, ָאבער שװער פַאר ַאן ַאנדערער צו טרעפן.

?)PIN( װיַאזױ טו איך פַארזיכערן מײן
בַאװָארענט אײך ַאז קײנער קוקט זיך נישט צו ✓
✓  )eWIC( אױף אײער )PIN( שרײבט נישט ַארױף דעם

קַארטל
הַאלט נישט דעם NIP אין בײטל ָאדער טעשל ✓

װָאס געשעט טָאמער איך פַארגעס מײן )PIN( ָאדער איך 
דַארף עס שטעלן אױף'ס נײ?

 רופט ָאן קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמער סערװיס( אױף 
.WICconnect.com( 1-844-540-3013 ָאדער בַאזוכט

www(. איר װעט דַארפן װיסן אײער געבױרען־דַאטע און 
דעם זיּפ־קָאד פון אײער ּפָאסט־ַאדרעס.

װָאס געשעט טָאמער איך מַאך ַא טעות װען איך קלַאּפ 
ַארײן דעם )PIN( בײם געשעפט?

איר הָאט נָאך 3 געלעגענהײטן דָאס ריכטיג איבערצומַאכן. 
אױב איר מַאכט ַא טעות אױפן 4-ן ּפרואװ, אײער קָאנטע װערט 

־פַארשלָאסן. איר װעט נישט קענען ניצען דעם קַארטל ביז'ן נע
־קסטן טָאג. ָאדער, איר קענט רופן קליענט־בַאדינונג )קָאסטָאמ

ער סערװיס(. זײ װעלן שטעלן אײער )PIN( אױף ס'נײ.  

?)WIC2Go( װָאס איז
)WIC2Go( איז ַא מָאבילער ַאּפליקַאציע )ַאּפ( פַאר ניו־
יָארק־שטַאטישע )WIC( מיטגלידער. )WIC2Go( קען 

אײך העלפן צו׃
מַאכן ַא רשימה פון אײערע ַאּפױנטמענט'ס ✓
בַאקוקן דעם בַאלַאנס פַאר'ן יעצטיגן חודש און דע  ✓

אױסגַאנג־דַאטע
סקַאנירן ּפרָאדוקטן צו זען צי זײ זענען בַאשטעטיגט פון  ✓

)WIC(
 Store קען ַארָאּפגעלָאדן װערן בײ דעם )WIC2Go(

.Google Play ָאָדער Apple App

אײנקױפן מיט מײן )eWIC( קַארטל 

כיװיַאזױ צו ניצען אײער )eWIC( קַארטל װען איר קױפט אײן׃

די טריט קענען זײן ַאנדערש פון אײן געשעפט ביז צום צװײטן.

 )WIC( עסנװַארג, ניצנדיג אײער )WIC( קלױבט אױס  .1
אײנקױפ־רשימה )שָאּפינג ליסט(, בַאלַאנס פון בענעפיטן, 

.)WIC2Go( עסנװַארג־װעגװײזער, און

.)WIC( קלױבט אױס ַא בַאצָאלרײ װָאס איז מקבל  .2

זָאגט דעם קַאסירער ַאז איר ניצט ַאן )eWIC( קַארטל.  .3

לײגט ַארױף די )WIC( ּפרָאדוקטן קודם אױפן טָאמבַאנק,   .4
פַאר די ַאנדערע עסנװַארג.

פירט ַאדורך )סװײּפט( אײער )eWIC( קַארטל און קלַא־ .5 
.)PIN( ּפט אױס אײער 4-ציפערדיגן

ניצט ַאן ַאנדער בַאצָאל־מיטל פַאר ּפרָאדוקטען פַאר   .6
װעלכע )WIC( גילט נישט.

הַאלט די קבלה־צעטל פון דעם געשעפט און אײער   . 7
)eWIC( קַארטל פַארן נעקסטן מָאל װָאס איר קױפט 

אײן.


