
 U.S. Department( وفاقی شہری حقوق کے قانون اور امریکی محکمۂ زراعت
of Agriculture, USDA( کے شہری حقوق کے ضوابط اور پالیسیوں کے 
مطابق، اس ادارے کو نسل، رنگ، قومی اصلیت، جنس )بشمول صنفی شناخت اور 

جنسی رجحان(، معذوری، عمر، یا شہری حقوق کی پیشگی رسگرمی کے لیے انتقام یا 
انتقامی کارروائی کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

پروگرام کی معلومات انگریزی کے عالوہ دیگر زبانوں میں دستیاب کرائی جا سکتی ہیں۔ 
جن معذور افراد کو پروگرام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مواصالت کے متبادل 

ذرائع )مثالً، بریل، بڑا پرنٹ، آڈیو ٹیپ، امریکی اشاراتی زبان( کی رضورت ہوتی ہے انہیں 
 پروگرام کا انتظام کرنے والی ذمہ دار ریاستی یا مقامی ایجنسی سے یا USDA کے

سے TARGET Center  2600-720 )202( )آواز اور TTY( پر رابطہ 
 USDA کرنا چاہیے یا  8339-877 )800( پر فیڈرل ریلے رسوس کے ذریعے

سے رابطہ کرنا چاہیے )Federal Relay Service(۔

پروگرام میں امتیازی سلوک کی شکایت درج کرانے کے لیے، شکایت کنندہ کو ایک 
فارم AD-3027, USDA پروگرام امتیازی شکایت کا فارم پُر کرنا چاہیے جو 
https://www.usda.gov/ :یہاں سے آن الئن حاصل کیا جا سکتا ہے

sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20
P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-

17Fax2Mail.pdf ، کے کسی بھی دفرت سے 9992-632 )866(  پر کال 
کر کے، یا USDA کو خط لکھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس خط میں شکایت 

کنندہ کا نام، پتہ، ٹیلی فون منرب، اور مبینہ امتیازی کارروائی کی تحریری تفصیل کافی 
 Assistant( تفصیل سے ہونی چاہیے تاکہ اسسٹنٹ سیکرٹری برائے شہری حقوق

Secretary for Civil Rights, ASCR( کو شہری حقوق کی مبینہ خالف 
AD- ورزی کی نوعیت اور تاریخ کے بارے میں مطلع کیا جا سکے۔ مکمل شدہ

3027 فارم یا خط USDA کو جمع کرایا جانا چاہیے بذریعہ:

 U.S. Department of Agriculture ڈاک:    )1(
 Office of the Assistant Secretary for   

 Civil Rights
 1400  Independence Avenue, SW   

Washington, D.C. 20250-9410؛ یا   
فیکس:   1665-256 )833( یا  7442-690 )202(؛ یا   )2(

program.intake@usda.gov۔ ای میل:    )3(

یہ ادارہ ایک مساوی موقع فراہم کنندہ ہے۔

دیگر شکایات کے لیے یا منصفانہ سامعت کی درخواست کرنے کے لیے رابطہ کریں:
WIC Program Director ڈاک:    )1(

NYSDOH, Riverview Center   
Broadway, 6th Floor 150   

Albany, NY 12204؛ یا   
فون:   7093-402 )518(؛ فیکس  7348-402 )518(؛ یا  )2(

NYSWIC@HEALTH.NY.GOV ای میل:    )3(

Department
of Health

آمدنی

اپنے گھرانے کے ہر فرد کے لیے آمدنی کا ایک 

ثبوت ساتھ الئیں جیسے کہ:

NYS Medicaid کامن بینیفٹس کا شناختی کارڈ 	 
)CBIC( یا Medicaid Managed Care پالن 

کارڈ مع CIN )کالئنٹ کا شناختی منرب( WIC کے لیے 
درخواست دینے والے ہر فرد کے لیے۔

SNAP )فوڈ اسٹیمٹ( فیصلے کا نوٹس/بجٹ کا خط مع 	 
تاریخیں جس میں گھرانے کے سبھی ممربان کا نام درج ہو

TANF فیصلے کا نوٹس جس میں گھرانے کے سبھی 	 
ممربان کا نام درج ہو

تنخواہ کی سبھی رسیدیں/ڈائرکٹ ڈپازٹ کی رسیدیں  	
)پچھلے 30 دن( گھرانے کے سبھی کام کررہے ممربان کے 

لیے

گزارہ خرچ/  چائلڈ سپورٹ 	

مالزمین کا معاوضہ 	

بے روزگاری/معذوری کے وظائف 	

بینک اسٹیٹمنٹ 	

بچتوں یا نقد اعانت کا استعامل 	

ویریفیکیشن آف رسٹیفیکیشن )VOC( کارڈ )رشکت  	
کنندگان کی منتقلی کے لیے(

اپنا روزگار والوں کے لیے انکم ٹیکس کا ریکارڈ 	

کسی دیگر آمدنی کے سلسلے میں اعانت کا خط 	

آجر کی جانب سے تحریری بیان 	

چھٹی اور آمدنی کا اسٹیٹمنٹ )L & E( )رصف ملٹری کے  	
لیے(

سوشل سیکیورٹی 	

پنشن 	

سود/متسکات کے منافع/رائلیٹیز کا اسٹیٹمنٹ 	

رضاعی نگہداشت کا وظیفہ )اگر Medicaid دستیاب  	
نہ ہو(

اگر آپ کو کوئی آمدنی نہ ہو، تو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پر  	
دستخط کرنے ہوں گے

اپنے WIC اپائنٹمنٹ پر 
 کیا لے کر آئیں

19062 )Urdu(



Record

WIC میں آپ کا خیر مقدم ہے

 WIC ایک ایسا ثبوت الئیں جو دکھاتا ہو کہ آپ

کے زیر خدمت افراد میں سے ایک ہیں

حاملہ خواتین:

مک{دودھ پالنے والی مائیں اور 6 مہینے سے کم  	

عمر کے بچوں کی مائیں:

مکمل کردہ اور دستخط شدہ WIC طبی حوالہ کا فارم 	

کسی نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی جانب سے  	
دستخط شدہ اور تاریخ ڈاال ہوا فارم

تاریخ کے ساتھ ہسپتال سے چھٹی کے کاغذات 	

نومولود اور بچے:

مکمل کردہ اور دستخط شدہ WIC طبی حوالہ کا فارم 	

سند والدت   	

بپتسمہ کا ریکارڈ 	

ہسپتال اور نگہداشت صحت فراہم کنندہ کا ریکارڈ 	

شناخت

اپنی شناخت کا  ثبوت ساتھ الئیں

بالتصویر شناختی کارڈ )مثالیں(: 	
ڈرائیور کا الئسنس یا لرنر پرمٹ	 
غیر ڈرائیور کا شناختی کارڈ	 
ملٹری شناختی کارڈ	 
روزگار کا شناختی کارڈ	 
اسکول کا شناختی کارڈ	 

سند والدت   	

بپتسمہ کا ریکارڈ 	

شہریت کا دستاویز )مثالیں(: 	
پاسپورٹ/ویزا	 
مستقل رہائش کا کارڈ )گرین کارڈ(	 
حاصل کردہ شہریت کی سند	 
شہریت کی سند	 

عدالتی دستاویز )مثالیں(: 	
گود لینے کے ریکارڈز	 
رضاعی نگہداشت میں رکھے جانے کا خط	 
تولیت کے کاغذات	 

نگہداشت صحت فراہم کنندہ یا ٹیکے کا ریکارڈ 	

ہسپتال کا ریکارڈ/نومولود کا کریب کارڈ/ہسپتال کا  	
شناختی کڑا )6 مہینے کی عمر تک(

میکسیکن میٹریکوالکونسولر آئی ڈی کارڈ 	

ووٹر رجسٹریشن کارڈ 	

سوشل سیکیورٹی کارڈ 	

رہائش

اپنی رہائش کا  تازہ ثبوت ساتھ الئیں

کرایے یا رہن کا تازہ دستاویز 	

تنخواہ کی تازہ رسید مع پتہ 	

پناہ گاہ/عبادت گاہ/سوشل رسوسز کی جانب سے ان رسنامہ  	
پر خط

وفاقی، ریاستی یا مقامی میونسپل ایجنسی کی جانب سے  	
خط یا اسٹیٹمنٹ

با  تصویر  شناخت مع   حالیہ پتہ  	

حالیہ ڈاک مہر، گھرانے کا نام اور گلی کے پتے کے ساتھ  	
ڈاک )مثالیں(: 

یوٹیلیٹی بل	 
سیل فون بل	 
حالیہ ڈاک کی مہر کے ساتھ لفافہ/پوسٹ کارڈ	 
WIC اپائنٹمنٹ کی یاد دہانی	 

رصف ملٹری )مثالیں(: 	
لیٹر ہیڈ پر کمپنی کامنڈر کی جانب سے خط	 
نیویارک انسٹالیشن سے متعلق ملٹری کے آرڈرز	 


