
सघंीय देवानी अधिकार काननु र य.ुएस कृषि षवभाग 
(U.S. Department of Agriculture, USDA) का देवानी 
अधिकारसम््बन्िी धनयमन तथा नीधतहरूका अनसुार, यो 
ससं्थालाई जाधत, रङ, राष्रिय मलू, यौन (लङै््गगक पहहचान 
र यौन झकुावसहहत) असक्षमता, उमेर वा प्रधतशोि वा 
अधघल्लो देवानी अधिकारहरूको गधतषवधिका आिारमा 
भेदभाव गन्न प्रधत्बन्ि लगाइएको छ।
काय्नक्रमसम््बन्िी जानकारी अ्गगे्जी्बाहेकका भािाहरू 
उपलब्ि गराइएको हुन सक्छ। काय्नक्रमसम््बङ्न्ि 
जानकारी प्राप्त गन्न सञ्चारका वैकङ्ल्पक माध्यमहरू 
(जस्तै, बे्ल, ठूलो अक्षरमा षप्रन््ट, अहियो्ेटप, अमेररकी 
सांकेधतक भािा) चाहहने असक्षमताहरू भएका व्यषतिहरूले 
काय्नक्रमको प्र्बन्ि धमलाउने ङ्जम्मेवार राज्य वा स्थानीय 
धनकायमा वा USDA को ्टागगे्ट सेन््टर (TARGET 
Center) लाई (202) 720-2600 (भ्वाइस र TTY) मा 
सम्पक्न  गनु्नपछ्न वा USDA लाई संघीय ररले सेवामार््न त 
(800) 877-8339 मा सम्पक्न  गनु्नपछ्न।
काय्नक्रममा भेदभाव उजुरी दायर गन्नका लाधग, 
उजुरीकता्नले https://www.usda.gov/sites/default/files/
documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-
0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, मा वा 
जुनसुकै USDA काया्नलयलाई (866) 632-9992 मा र्ोन 
गरेर वा USDA लाई सम््बोिन गरी पत्र पठाएर रे्ला 
पान्न सहकने र्ाराम AD-3027, USDA Program 
Discrimination Complaint Form (USDA काय्नक्रममा 
भेदभावको उजुरी र्ाराम) भनु्नपछ्न। यो पत्रमा 
उजुरीकता्नको नाम, ठेगाना, ्ेटधलर्ोन नम््बर र आरोप 
लगाइएका देवानी अधिकारहरूको उल्ल्गघनको प्रकृधत र 
धमधतका ्बारेमा देवानी अधिकारहरूको सहायक सधचव 
(Assistant Secretary for Civil Rights, ASCR) लाई 
जानकारी हदनका लाधग पया्नप्त मात्रामा षवस्ततृ ्बयान 
गररएको आरोषपत अनुशासनात्मक कारवाहीको धलङ्ित 
षववरण समावेश हुनुपछ्न। भररएको AD-3027  
र्ाराम वा पत्र USDA लाई धनम्नानुसार पेश गनु्नपछ्न:
(1) मेल:  U.S. Department of Agriculture 
   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) इ-मेल:  program.intake@usda.gov.
यो ससं्था समान अवसर प्रदायक हो।
अन्य उजरुी वा धनष्पक्ष सनुवुाई अनरुोि गन्नकa लाधग:
(1) मेल:  WIC काय्नक्रम धनदगेशक
  NYSDOH, Riverview Center
  150 Broadway, 6th Floor
  Albany, NY 12204; वा
(2) र्ोन:  (518) 402-7093; फ्याक्स (518) 402-7348; वा
(3) इमेल:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

Department
of Health

आय
तपाईंको घरका हरेक व्यक््ततको 
एउटा प्रमाण ल्याउनुहोस,् जस्ततै:
☐  WIC को लाधग प्रत्येक व्यषतिको आवेदनको लाधग 

CIN (ग्ाहक पहहचान संख्या) सहहत NYS 
मेहिकाइि सामान्य लाभ पहहचान काि्न (CBIC) वा 
मेहिकाइि प्र्बङ्न्ित हेरषवचार योजना काि्न

☐  स्ब ैपररवारका सदस्यहरू सचूी्बद्ध गररएको SNAP 
(िाद्य ह्टक्टहरू) धमधत सहहत धनण्नय / ्बजे्ट पत्रको 
सचूना

☐  स्ब ैपररवारका सदस्यहरू सचूी्बद्ध गररएको 
धनण्नयको TANF सचूना

☐  हरेक पररवारका काम गनगे सदस्यका स्ब ैभतुिानी 
स््ट्बहरू / प्रत्यक्ष हिपोङ्ज्ट स््ट्बहरू (पधछल्लो 30 
हदन)

☐  धनवा्नह व्यय / ्बाल सहायता
☐  कामदारको क्षधतपधूत्न
☐  ्ेबरोजगारी लाभ / अक्षमता
☐  ्बैंक षववरण
☐  ्बचत वा नगद आयको प्रयोग
☐  प्रमाङ्णकरण (VOC) काि्नको प्रमाङ्णकरण 

(प्रधतभागीहरुको स्थानान्तरणको लाधग)
☐  स्वरोजगारको लाधग आयकर रेकि्न
☐  कुन ैपधन अन्य आयको सम््बन्िमा समथ्नन पत्र
☐  धनयोतिा्बा्ट धलङ्ित ्बयान
☐  ष्बदा र कमाई षववरण (L & E) (सनै्यको मात्र)
☐  सामाङ्जक सरुक्षा
☐  पेन्सन
☐  ब्याज / लाभांश / रोयल््टीको षववरण
☐  लालनपालन हेरषवचार स््टाइपेन्ि (यहद मेहिकाइि 

उपलब्ि छैन भने)
☐  यहद तपाईंसँग कुन ैआय छैन भने, तपाईंलाई 

्बयानमा सही गन्न आवश्यक पद्नछ

तपाईंको WIC 
धनयुषतिको लाधग के 

ल्याउन ु
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Record

WIC ले तपाईंलाई स््वागत गर््दछ

तपाईं WIC द््वारा से्वा गररएकाहरू 
मध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण 
दर्नुहोस ्
गभ्द्वती मदहला:
☐  भरेर हस्ताक्षररत गररएको WIC मेहिकल 

रेर्रल र्ारम
☐  ्बच्चा जङ्न्मने अपेङ्क्षत धमधत सहहत धमधत 

लेिेर हस्ताक्षर गररएको स्वास््थ्य सेवा 
प्रदायकको षववरण

☐  स्वास््थ्य सेवा प्रदायकद्ारा परूा गरेर हस्ताक्षर 
गररएको मेहिकाइि अनमुाधनत पात्रता 
ङ्स्क्रधनङ र्ारम

☐  धमधत र आमाको नाम भएको अल्ट्ासाउन्िको 
तङ्स््बर

स्तनपान गराउने आमाहरू र 6 मदहनाभन्र्ा 
कम उमेरका शिि ुभएका आमाहरू:
☐  भरेर हस्ताक्षररत गररएको WIC मेहिकल 

रेर्रल र्ारम
☐  स्वास््थ्य सेवा प्रदायक्बा्ट धमधत र हस्ताक्षर 

लगाइएको ्बयान
☐  धमधत गररएको अस्पताल्बा्ट छु्टाइएका 

कागजात

शिि ुर बच््चाहरु:
☐  भरेर हस्ताक्षररत WIC मेहिकल रेर्रल र्ारम
☐  जन्मदता्न प्रमाणपत्र
☐  ब्याङ््ट्टस्मल रेकि्न
☐  अस्पताल वा स्वास््थ्य सेवा प्रदायकको रेकि्न

पदह्चान
तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने एउटा 
प्रमाण
☐  र्ो्टो आईिी काि्न (उदाहरणहरू):

• चालकको इजाजतपत्र वा धसकारूको 
अनमुधत

• गैर-चालकको आईिी काि्न
• सनै्य आइिी काि्न
• रोजगार आईिी काि्न
• स्कूल आइिी काि्न

☐  जन्मदता्न प्रमाणपत्र
☐  ब्याङ््ट्टस्मल रेकि्न
☐  नागररकता कागजात (उदाहरणहरू):

• पासपो्ट्न / धभसा
• स्थायी धनवासी काि्न (ग्ीन काि्न)
• प्राकृधतकरण प्रमाणपत्र
• नागररकता प्रमाणपत्र

☐  अदालतको कागजात (उदाहरणहरू):
• गोद धलएको रेकि्न
• पाल्ने हेरषवचार ्टलेसमेन््ट पत्र
• सरुक्षा कागजातहरू

☐  स्वास््थ्य सेवा प्रदायक वा श्ट रेकि्न
☐  अस्पतालको रेकि्न / धशश ुकोक्रो काि्न / 

अस्पताल आईिी बे्सले्ट  
(6 महहनाको उमेरसम्म)

☐  मेङ्क्सकन म्याहट्कुला  
कन्सलुर आईिी काि्न

☐  मतदाता दता्न काि्न
☐  सामाङ्जक सरुक्षा काि्न

आ्वास
तपाईं बसेको ठाउँको एउटा ्वत्दमान 
प्रमाण ल्याउनुहोस ्
☐  वत्नमान भािा वा ्बन्िकको कागजात
☐  ठेगाना सहहत वत्नमान भतुिानी स््ट्ब
☐  आश्रय / उपासना गहृ / सामाङ्जक सेवाहरू्बा्ट 

आफ्नो ले्टरहेिमा पत्र
☐  संघीय, राज्य वा स्थानीय नगरपाधलका 

एजेन्सी्बा्ट पत्र वा कथन
☐  वत्नमान ठेगाना सहहत र्ो्टो आईिी
☐  हालको पोष्टमाक्न , घरको नाम र सिक ठेगाना 

सहहत मेल (उदाहरणहरू):
• उपयोधगता ष्बल
• सेल र्ोन ष्बल
• हालको पोष्टमाक्न  सहहत धलर्ार्ा / 
पोस््टकाि्न

• WIC धनयुषति सम्झौ्टो
☐  सनै्य मात्र (उदाहरणहरू):

• धल्टरहेिमा कम्पनी कमान्िर्बा्ट पत्र
• न्ययूक्न  स्थापनाको साथ सनै्य अि्नर


