
मैले WIC को एक सहभागीको रूपमा मेरो अध िकार र ज िममेवार ीमा िानकारी पाएको छु। मसँग तल द िएका कार्य गनने अध िकार छ भन्े मैले 
बुझछु:

• WIC कम्यचार ी र क कराना पसलका कम्यचार ीहरुबाट उध चत र सममानिनक व्यवहार प्ापत गछु्य।

• मैल ेWIC कम्यचार ीहरुलाई क निी रहने िानकारी द िएको छु । मेरो अनुमक त क बना WIC कार्यक्रम बाक हर रो कसैलाई खुलासा गर रने 
छैन।

• पोषण श िक्ा र सवास्थर हेरक वचार एवं अनर सहरोगी सेवाहरूको बारेमा िानकारी श लन सकछु।

• नरयूरक्य  राजर (NYS)मा WIC सवीकार गन्य अनुमक त भएका कुनै पक न क कराना पसल वा फामनेसी प्रोग गनु्य सकछु।

• मेरो वा मेरा बचचाहरूको पौक टिक आवशरकताहरू पयूरा गन्य सकने कुनै खाद्य पराकेि प्ापत गन्य सकछु।

• अकको WIC स्ानीर एिेनसीमा स्ानानतरणको लाक ग कुराकानी गन्य सकछु।

• मेरो WIC रोिनाको फाइिा कैले समापत हुनेछ भन्े िानकारी श लख खत रूपमा िनाइनेछ।

• रद ि मेरो रोगरता बार ेक नण्यरहरूसँग म सहमत छैन भन ेउध चत सुनवाईको लाक ग भन् सकछु।

WIC कार्यक्रमको लाक ग रोगर छु वा छैन भन्े हेन्यका लाक ग मैले द िएको िानकारी मेरो ज्ानको आिारमा सव््य ा उध चत छ। म रो बुझछु:

• WIC रोिनाका कम्यचार ील ेमैल ेक तनीहरूलाई द िएको िानकारी सही छ वा छैन भनेर िाँच गन्य सकछन्। क तनीहरूल ेमेरो आरको 
समबनिमा मेरो माश लक वा अनर स्ोतहरूलाई समपक्य  गन्य सकिछन्। क तनीहरूल ेक वत्त एवं कर क वभाग NYS बाट मेरो कर रेकर्य प्ापत 
गन्य सकछन्। िब म WIC मा भाग श लन सकछु भन्े क नण्यर गिा्य, मैल ेआवेिन गनु्य भनिा पक हल े12 मक हना भनिा बढ ी समरको िानकारी 
उक नहरूल ेमागने छैनन्। रद ि कुनै पक न WIC क नरमहरू क वचछेिन भएको क तनीहरू हेन्य खोज िरहेका छन ्भने, उनीहरूल ेमैल ेWIC 
फाइिाहरू प्ापत गरेको कुनै पक न अवध िको लाक ग िानकारीको लाक ग अनुरोि गन्य सकछन् ।

• रद ि मैल ेअनर WIC स्ानीर एिेनसीमा सरूवा हुन चाहे, मेरो पर रवारमा कसैको लाक ग आर पर रवत्यनहरू भए, मेरो फोन नमबर पर रवत्यन 
भएमा मैल ेमेरो WIC स्ानीर एिेनसीलाई सयूध चत गनु्य पछ्य।

• रद ि मैल ेसतर भक नन वा रद ि WIC फाइिाहरू प्ापत गनने उदे्शरल ेिानकारी लुकाए, मैल ेआफयू  रोगर न ठहनने फाइिाहरूको लाक ग राजर 
क फता्य क तनु्य पननेछ। नरयूरोक्य  राजर वा संघीर अध िकारीहरूल ेमलाई अिालतमा पक न लैिान सकछन्।

• म केवल एक WIC कार्यक्रममा नामाकरण गन्य सकछु। म पुक टि गि्यछु क क हाल कुनै अनर WIC रोिना मेरो नामाकरण गर रएको छैन।

• WIC का खाद्यहरू केवल नामांक कत पर रवारका सिसरका लाक ग हुन्। WIC का लाभहरू म बेचन सक किन, बेचन प्सताव गन्य वा मनपर र 
बाँरन सक किन।

• रद ि मेरो खाद्य पराकेि पर रवत्यन गनु्य परे वा छोटो समरका लाक ग रो रोक करेमा, म मेरो WIC स्ानीर एिेनसीलाई कल गननेछु।

WIC स्ानीर एिेनसीले मेरो सवास्थर सेवा र पोषण श िक्ालाई उपलबि गराउनेछ भने् कुरा प्क त म सचेत छु, र री सेवाहरूमा भाग श लनका 
लाक ग मलाई उतसाक हत गर रएको छ।

WIC रोिनामा सहभाक गताका लाक ग पात्रता र क नरमहरू िाक त, रङ, राक ्रिर मयूल, उमेर, द िव्याङ्ग, वा श लङ्गभेिलाई नहेर ी सबैका लाक ग समान 
हुनछ भन्े कुराप्क त म सचेत छु।

WIC सहभागी अधिकार र जिममेवारी
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िारी राखनुहोस्



न िष्पक्ष सुिवाई अिुरोध गर्दै
रद ि फाइिाका लाक ग तपाईंको आवेिन बनि गर ररो वा तपाईंको फाईिाहरू रोक करो भन,े तपाईलाई क नषपक् सुनवाईको अध िकार छ।  
क नषपक् सुनवाई भन्ाल ेतपाईंको क वषरमा सुनाइएको क नण्यर गलत श ्रो भन्े कुरा एक नरारािीि अध घ राखने तपाईको लाक ग एउटा मौका 
हो। रद ि तपाईंको आवेिन बनि गर ररो वा तपाईंल ेपाउने फाइिाहरूमा रोक लगाइरो भन्े कुराको िानकारी गराइएमा तपाईंल े60 द िन भ भत्र 
सुनुवाईको लाक ग अनुरोि सकनुहुनेछ। रद ि तपाईंल े60 द िन भ भत्र आवेिन नगरेमा, तपाईल ेक नषपक् सुनवाईको लाक ग मौका गुमाउनुहुनेछ।
तपाईंल ेWIC फाइिाहरू कक त लामो अवध िसमम प्ापत गन्य सकनुहुनेछ भन्े कुरालाई प्माभ णकरण अवध ि भक ननछ। रद ि तपाईंल ेप्ापत 
गनने फाइिाहरू प्माणीकरण अवध िको बीचमा रोक कए र तपाईल े15 द िनभ भत्र सुनुवाईको लाक ग आवेिन गनु्य भए, सुनुवाईको नक तिा ज्ात 
नभएसमम वा प्माभ णकरण अवध िको अनतर नभएसमम WIC बाट प्ापत हुने फाइिाहरू िारी रहनेछन िुन पक हलोपलट हुनेछ। WIC स्ानीर 
एिेनसीमा सुनुवाईका लाक ग आवेिन गनु्यहोस ्(सटाफल ेतपाईंलाई सहरोग गननेछ) वा NYS WIC कार्यक्रममा समपक्य  गनु्यहोस:्
मेल: WICProgram Director फोन:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center फराकस: (518) 402-7348; वा
 Room 650, 150 Broadway, इमेल:   NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

यो मैले मेरो WIC फाइर्ाहरू प्ाप्त गिुनु अघ ि कमपययूटर प्णालीमा साइि इि गरेको प्माण णकरणको कथि हो।
WIC कार्यक्रम अनतग्यत मेरो अध िकार र िाक रतवहरूको बारेमा मलाई सललाह द िइएको छ। म प्माभ णत गि्यछु क क मैले आफनो रोगरताको 
दृटिानतको लाक ग प्िान गरेको िानकारी मेरो ज्ानको आिारमा सबै पयूण्य र सही छ। रो िानकारी WIC फाइिाहरू प्ापत गन्यका लाक ग द िइनछ 
र राजर वा स्ानीर WIC एिेनसी अध िकारीहरूल ेआवशरक परेमा रो िानकारी क नरोक्ा वा मेरो आरका अनर स्ोतहरू, वा NYS कर एवं 
क वत्त क वभागबाट मेरो कर रेकर्य प्ापत गरेर िाँच गन्य सकनेछन् भन्े कुरा मैले बुझेको छु। म क विेष गरी रस प्रोिनको लाक ग NYS को कर एवं 
क वत्त क वभागबाट मेरो कर रेकर्य खुलासा गन्यको लाक ग प्ाध िकृत गि्यछु, रसमा कर एवं क वत्त नरयूरक्य  राजर क वभागलाई क नरोक्ाल ेनराँ भारा 
र मिदुरी आवेिनको िानकारी प्िान गर रएका केही रोिगारमयूलक िानकारीहरू समाविे हुन सकछन्। रद ि िानीबुझी गलत व्याखरा गरेमा 
मलाई राजर र / वा संघीर कानयून अनतग्यत नागर रक वा आपराध िक अभ भरोग लागनेछ भने् कुरा मैले बुझेको छु। िानीबुझी गलत व्याखरा 
गनु्यमा, तर सीध मत होइन, िानी गलत बनाउने प्रास गनु्य, घरपर रवारको आर, पर रवारको आकार, मेध रकल राटा, ध चक कतसा क स्क त र 
क नवासको स्ान लुकाउनु वा हटाउनु समाविे हुनछ। मैले रो पक न बुझेको छु क क झयूटो वा भ्ामक बरानबािी गनु्य वा गलत तर रकाल ेप्सतुत गनु्य, 
त्थरहरू लुकाउनु वा हटाउनु िसता कार्य मेरो अरोगरता ठहर हुने पर रणाम हुन सकछ र मैले बेवासता सक हत लाभहरू प्ापत गरेको वा गलत 
तर रकाल ेप्ापत न गरेको भए पक न मैले WIC लाभको मयूलर रलरको क हसाबमा पुनभु्यक्ान गनु्य पननेछ। अनतमा, मैले रो बुझेको छु क क म केवल 
एउटा WIC रोिनामा मातै्र नामाकरण गन्य सकछु। म रसैले प्माभ णत गछु्य क क मेरो हालमा कुनै अनर WIC कार्यक्रममा नामाकरण गर रएको 
छैन। म रो अनुरोि गि्यछु क क मैले पाउने फाइिाहरू आि िारी गर ररोस।्

सङ्घीर नागर रक अध िकार कानयून र रयूएसए अनुसार कृक ष क वभाग (USDA) नागर रक अध िकार क वक नरमन र नीक तहरू, USDA, रसका एिेनसीहरू, कारा्यलरहरू, 
र कम्यचार ीहरू, र USDA कार्यक्रमहरू व्यवस्ापन गनने र भाग श लने संस्ाहरूलाई िाक त, रङ्ग, राक ्रिर मयूल, श लङ्ग, अक्मता, उमेर, वा कुनै पक न कार्यक्रममा नागर रक 
अध िकारका लाक ग प्क तह हंसा वा प्क तिोि वा USDA द्ारा क वत्त पोक षत वा संचाश लत कुनै पक न कार्यक्रममा भेिभाव गन्य क नषेध ित गर रनछ।

रोिनाको िानकारीका लाक ग वैकक लपक सञचार माधरमको आवशरकता (िसतै बे्ल, ठयूलो क प्नट, अध ररोटेप, अमेर रक ी सोकेक तक-भाषा, आद ि), परेका अक्म व्यश क्हरूल े
फाइिाका लाक ग आवेिन गरेका एिेनसीमा (राजर वा स्ानीर) समपक्य  गनु्यपि्यछ। कान न सुनन,े सुन् गाह्ो पनने वा बोलन अक्म भएका व्यश क्हरूले USDA मा फेररल र रले 
सेवा (800) 877-8339 माफ्य त समपक्य  गन्य सकिछन्। ्प रूपमा, रोिनाको िानकारी अङ््ेिी बाहेक अनर भाषाहरूमा उपलबि हुन सकछ।

भेिभावको उिुर ी गनने कार्यक्रम िता्य गन्य, अनलाइन प्ापत हुने USDA प्ो्ाम ध रस् सक्रध मनिेन फारम (AD-3027), भनु्यहोस:् िुन http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html, र कुनै USDA कारा्यलरमा उपलबि छ, वा फारममा अनुरोि गर रएको सबै िानकारी पत्रमा प्िान गिदै USDA कारा्यलरलाई समबोिन गरेर 
पत्र लेखनुहोस ्। उिुरी फारमको प्क तश लक प अनुरोि गन्य, (866) 632-9992 मा कल गनु्यहोस।् आफनो पयूरा भरेको फारम वा USDA लाई लेखेको पत्र तल द िएको ठेगाना 
माफ्य त बुझाउनुहोस:्
(1) मेल: US Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) फराकस: (202) 690-7442; वा 
(3) इमेल: program.intake@usda.gov.
रो संस्ा समान अवसर प्िारक हो।

अनर उिुर ीका लाक ग वा क नषपक् सुनुवाईको अनुरोिका लाक ग समपक्य  गनु्यहोस:् 
(1) मेल: WIC Program Director 

NYSDOH, Riverview Center 
Room 650, 150 Broadway 
Albany, NY 12204; or

(2) फोन: (800) 522-5006 फराकस: (518) 402-7348; वा
(3) इमेल: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV


