
 U. S. לויט די פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעץ און די
 U.S. Department of( דעפארטמענט אוו אגריקולטור
Agriculture, USDA( ציווילע רעכטן רעגולאציעס און 

פאליסיס,איז די אינסטיטוציע פארבאטן צו דיסקרימינירן באזירט 
אויף ראסע, קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, מין )אריינגערעכנט 

דזשענדער אידענטיטעט און געשלעכטליכע אויסשטעל(, 
דיסאביליטי, יארגאנג, אדער שטראף אדער נקמה פאר 

פריערדיגע ציווילע רעכטן שריט.
פראגראם אינפארמאציע קען זיין עוועילעבל אין אנדערע שּפראכן 

אויסער ענגליש. מענטשן מיט דיסאביליטיס, וואס פאדערן 
אנדערע מיטלען פון קאמיוניקאציע צו באקומען פראגראם 

אינפארמאציע )צ.ב. ברעיל, גרויס דרוק, אודיאטעפ, אמעריקאנער 
צייכן שּפראך(, זאלן זיך פארבינדן מיט די פאראנטווארטליכע 

סטעיט אדער ארטיגע אגענטור וואס געבט דער פראגראם אדער 
USDA'ס TARGET סענטער אויף 720-2600 )202( )רעדן און 

TTY( אדער ארבינדט זיך מיט USDA דורך די פעדעראלע רילעי 
סערוויס אויף 877-8339 )800(.

צו פיילן א פראגראם דיקסרימינירונג קלאגע, זאל א קלעגער 
 AD-3027, USDA Program Discrimination אויספילן פארעם
https:// :וואס קען געפינען ווערן אנליין אויף Complaint Form
www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-

OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-
17Fax2Mail.pdf, פון סיי וועלכע USDA אפיס, דורך רופן )866( 
632-9992, אדער דורך שרייבן א בריוו צו די USDA. די בריוו מוז 

ענהאלטן דער קלאגער'ס נאמען, אדרעס, טעלעפאן נומער, און א 
שריפטליכע שילדערונג פון די געקלאגטע דיסקרימינאטארי שריט 

אין גענוג איינצלהייטן צו מעלדן פאר'ן אסיסטענט סעקרעטארי 
 Assistant Secretary for Civil Rights,( פאר ציווילע רעכטן

ASCR( איבער די נאטור און דארטום פון די געקלאגטע ציווילע 
רעכטן פארלעצונג. די אויסגעפולטע AD-3027 פארם אדער בריוו 

מוז ווערן אריינגעגעבן צו די USDA דורך:
 U.S. Department of Agriculture פאסט:   )1(

 Office of the Assistant Secretary for   
 Civil Rights

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

256-1665 )833( אדער 690-7442 )202(; אדער  פאקס:     )2(
.program.intake@usda.gov  :3(  אימעיל(

די אינסטיטוציע שטעלט צו גלייכע מעגליכקייטן.
פאר אנדערע קלאגעס אדער צו פארלאנגען א יושר’דיגע הירינג 

פארבינדט זיך מיט:
WIC Program Director פאסט:     )1(

NYSDOH, Riverview Center   
150 Broadway, 6th Floor   
;Albany, NY 12204 אדער   

402-7093 )518(; פאקס 402-7348 )518(; אדער טעלעפאן:    )2(
NYSWIC@HEALTH.NY.GOV )3(  אימעיל:  

Department
of Health

אינקאם
ברענגט איין באווייז פון 

אינקאם פאר יעדער אין אייער 
הויזגעזונד ווי: 

NYS מעדיקעידקאמאןבעניפיטן	 
אידענטיפיקאציעקארטל )CBIC( אדער

מעדיקעידמענעזדשדקעירפלאןקארטל
מיטא CIN )קליענטאידענטיפיקאציענומער( 

 פאריעדערמענטשוואסגעבטזיךאיין
WIC פאר

SNAP )פודסטעמפס( מעלדונגפוןבאשלוס\	 
בודזשעטבריוומיטדאטומס, וואסרעכנט

אויסאלעהויזגעזונדמיטגלידער
TANF מעלדונגפוןבאשלוסוואסרעכנט	 

אויסאלעהויזגעזונדמיטגלידער
אלעפעיסטאבס\דירעקטדעפאזיטסטאבס 	

)לעצטע 30 טעג( פאריעדעהויזגעזונד
מיטגלידוואסארבעט

אלימאני\טשיילדסופארט 	
ארבעטער'סקאמפענסעישאן 	
ארבעטסלאזיגקייטבענעפיטן/דיסאביליטי 	
באנקסטעיטמענט 	
באנוץפוןסעיווינגסאדערקעשאינקאם 	
	   )VOC( וועריפיקאציעפוןסערטיפיקאציע

 קארטל )פאראנטיילנעמערוואס
גייעןאריבער(

אינקאםשטייעררעקארדפארזעלבסט- 	
איינגעשטעלטע

בריוופוןשטיצעבנוגעיעדעאנדערעאינקאם 	
שריפטליכעסטעיטמענטפוןארבעטסגעבער 	
	   )L&E( אוועקגייןאוןפארדינסטןסטעיטמענט

)נארמיליטערישע(
סאושעלסעקיוריטי  	
פענסיע 	
 סטעיטמענטפוןאינטערעסט\ 	

דיווידענדס\רויעלטיעס
פאסטערקעירסטיפענד )אויבמעדיקעידאיז 	

נישטאוועילעבל(
אויבאירהאטנישטקייןשוםאינקאם, וועט 	

אירדארפןאונטערשרייבןאסטעיטמענט

ווָאס צו ברענגען 
 WIC צו אײער
ַאּפוינטמענט

7/22 19064 )Yiddish(



Record

WIC באגריסט אייך

ברענגט איין באווייז אז איר 
זענט איינע פון די מענטשן 

 WIC באדינט דורך
שוואנגערדיגע פרויען:

	  WIC אויסגעפולטעאוןאונטערגעשריבענע
מעדיקעלרעפערעלבויגן

אונטערגעשריבענעהעלטקעירפראוויידער 	
סטעיטמענטמיטאדאטוםמיט

ערווארטערטעדאטוםפוןגעבורט
מעדיקעידפריזאמטיוועבארעכטיגונג 	

סקרינינגבויגןאויסגעפולטאון
 אונטערגעשריבןדורךאהעלט

קעירפראוויידער
אןאלטראסאוינדבילדמיטאדאטוםאוןדי 	

מאמע'סנאמען

זייגעדיגע מאמעס & מאמעס מיט א קינד 
אונטער 6 מאנאטן:

	  WIC אויסגעפולטעאוןאונטערגעשריבענע
מעדיקעלרעפערעלבויגן

אונטערגעשריבענעסטעיטמענטמיטא 	
דאטוםפוןאהעלטקעירפראוויידער

 שפיטאלדיסטשארזשפאפירןמיט 	
אדאטום

בעיביס, און קינדער:
	  WIC אויסגעפולטעאוןאונטערגעשריבענע

מעדיקעלרעפערעלבויגן
געבורטסערטיפיקעיט 	
באפטיסמאלרעקארד 	
 שפיטאלאדערהעלטקעיר 	

פראוויידער'סרעקארד

אידענטיטעט
ברענגט איין באווייז פון ווער 

איר זענט
בילד ID קארטל )ביישפילן(: 	

 דרייווער'סלייסענסאדער	 
לערנער'ספערמיט

נאן-דרייווער ID קארטל	 
מיליטערישע ID קארטל	 
ארבעטער ID קארטל	 
שולע ID קארטל	 

געבורטסערטיפיקאט 	
באפטיסמאלרעקארד 	
בירגערשאפטדאקומענטן )ביישפילן(: 	

פאספארט\וויזא	 
 פערמינענטרעזידענטקארטל 	 

)גריןקארד(
סערטיפיקאטפוןנאטוראליזאציע	 
סערטיפיקאטפוןבירגערשאפט	 

געריכטדאקומענט )ביישפילן(: 	
אדאפטירונגרעקארד	 
פאסטערקעירפלאצירונגבריוו	 
קאסטאדיפאפירן	 

העלטקעירפראוויידעראדעראימיוניזאציע 	
רעקארד

שפיטאלרעקארד\קינדבעטלקארטל\ 	
 שפיטאל ID ברעיסלעט )ביז 6 

מאנאטןאלט(
 מעקסיקאנערמאטריקולעקאנסולאר 	

ID קארטל
וויילעררעגיסטראציעקארטל 	
סאשעלסעקיוריטיקארטל 	

וואוינארט
ברענגט איין באווייז אויף וואו 

איר וואונט
יעצטיגערענטאדערמארטגעזשדאקומענט 	
יעצטיגעפעיסטאבמיטאדרעס 	
בריוופוןשעלטער/הויזפוןגעבעט/סאשעל 	

סערוויסעסאויףזייערלעטערהעד
בריוואדערסטעיטמענטפוןפעדעראלע,  	

שטאטישע, אדערלאקאלערעגירונגאגענץ
בילד ID מיטיעצטיגעאדרעס 	
פאסטמיטאלעצטיגעפאסטמארק,  	

הויזגעזונדנאמעןאוןאדרעס )ביישפילן(:
יוטיליטיביל	 
סעלפאוןביל	 
 קאנווערט\פאסטקארטלמיט	 

לעצטיגעפאסטמארק
WIC אפוינטמענטדערמאנונג	 

נארמיליטערישע )ביישפילן(: 	
 בריוופוןפירמעקאמאנדיר	 

אויף לעטערהעד
מיליטערישעפארארדענונגעןמיט	 

אינסטאלאציעאיןניויארק


