
Wic چیک

کا شناختی WIC نمبر

اس شخص یا خاندان کا نام جس کے 
لیے غذا مطلوب ہے.

"اس سے پہلے اچھا نہیں ہے 
(Not Good Before)" والی تاریخ وه 

اولین تاریخ ہوتی ہے جب چیک کو استعمال 
کیا جا سکتا ہے.

"اس کے بعد اچھا نہیں ہے 
(Not Good After)" والی تاریخ 

وه آخری تاریخ ہوتی ہے جب چیک 
کو استعمال کیا جا سکتا ہے.

"قطعی طور پر ادا کریں 
(Pay Exactly)" واال 

باکس وه جگہ ہے جہاں 
وینڈر چیک پر درج آئڻم 
کے لیے کل قیمت خرید 

درج کرتا ہے.

وه غذائیں جو شرکت کننده کو اس چیک سے 
خریدنا ضروری ہے۔ درست غذاؤں کی توثیق کرنے 

کے لیے NYS WIC کے قابل غذائی کارڈ کا 
استعمال کریں.

وه لکیر جہاں شرکت کننده یا نائب "قطعی طور پر 
ادا کریں (Pay Exactly)" والے باکس میں ڈالر 

کی درست رقم درج کرنے کے بعد نیلی یا کالی 
روشنائی سے دستخط کرتا ہے.
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اس سے پہلے اچھا نہیں ہے/اس 
کے بعد اچھا نہیں ہے

وه لکیر جہاں پر شرکت کننده یا نائب نیلی یا کالی روشنائی سے 
تاریخ لکھتا ہے؛ "قطعی طور پر ادا کریں (Pay Exactly)" والے 
باکس میں ڈالر کی درست رقم درج کرنے کے بعد، تاریخوں کا وہی 

فارمیٹ استعمال کرتے ہوئے جو  
                           والے باکس میں ہے.



تیار ہیں؟ آگے بڑھیں؟ خریداری شروع کریں!

•  پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ چیک پر تاریخ مہینہ/دن/سال 
   (مثال: 2015/12/04) کی شکل میں درج ہو.

•  ریاستہائے متحدہ میں مستعمل تاریخ کی دیگر عام شکلیں 
   بھی (مثالیں: 15/12/4، 15/12/04) استعمال کرنا ڻھیک ہے.

•  مہینہ لکھنے کے لیے حروف کا استعمال کرنا 
   (مثال: 12 اپریل 2015) ڻھیک نہیں ہے.

•  اگر کوئی شرکت کنندہ یا نائب چیک پر تاریخ درج کرنے 
   میں غلطی کر جاتا ہے تو، شرکت کنندہ/نائب کو تاریخ پر 
   ایک لکیر کھینچ دینا، اور غلطی کے اوپر دستخط کرکے 

   درست تاریخ درج کر دینا چاہیے.

•  چیک پر "تاریخ" ڈالنے کے لیے تاریخ والی مہر کا استعمال 
   نہیں کیا جا سکتا ہے.

اپنے WIC چیکس پر تب تک دستخط مع 
تاریخ درج نہ کریں جب تک کیشیئر چیک 

پر آپ کی کل رقم درج نہ کر دے۔
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خریداری کرنے سے قبل، یہ یقینی بنائیں کہ:
•  آپ کے پاس اپنا کا شناختی WIC کارڈ ہے.

•  آپ کے پاس WIC پروگرام کا قابل قبول غذائی کارڈ ہے.
•  آپ نے WIC چیکس پر دستخط مع درست تاریخیں درج کر دی ہیں.

خریداری کرتے وقت:
•  چیک پر جو چیز درج ہے اس کو بغور دیکھیں.

•  اپنے چیک پر درج WIC کی منظور شدہ غذائیں منتخب کرنے 
   میں اپنی مدد کے لیے WIC پروگرام کے قابل قبول غذائی کارڈ 

   کا استعمال کریں.
•  آپ کا WIC چیک آپ کو بتائے گا کہ ہر پروڈکٹ کی کتنی مقدر 

   (1 ڈبہ) اور کتنا سائز (64 اونس) آپ کو ملتا ہے.

خریداری کرتے وقت:
•  ایکسپریس، صرف نقدی یا سیلف چیک آؤٹ والی لین کا استعمال 

   نہ کریں.
•  اپنے WIC آئڻمز چیک کے لحاظ سے گروپ بنائے ہوئے چیک 

   آؤٹ کاؤنڻر پر رکھیں.
•  ملتے جلتے غیر دستخط شده WIC چیک ان آئڻمز کے ہر گروپ کے 

   اوپر رکھیں.
•  کیشیئر کو بتائیں کہ آپ اپنے WIC چیکس استعمال کریں گے.

•  کبھی بھی اپنے WIC چیکس پر پیشگی دستخط نہ کریں.
•  قطعی طور پر ادا کرنے والے باکس میں کیشیئر کے ذریعہ پوری 

   قیمت درج کر دیے جانے کے بعد، یروپ هعیرذ ےک رئیشیک ںیم سکاب 
   کیچ ںیم یئانشور یالک ای یلین ںیرک جرد خیرات عم طختسد رپ.

چیک آؤٹ سے پہلے:
• ہر چیک پر مندرج سبھی غذائیں لے لیں.

نکات اہم 


