
 
 

 الحلیب
" الخاصة WICأحجام وأصناف الشراء موضحة بقائمة "

 بمخصصات شراء األسرة
 -% 1منزوع الدسم بنسبة –اللبن السائل: خالي الدسم 

 كامل الدسم -% 2منزوع الدسم بنسبة 
 نكھاتلبن رائب أو عضوي أو لبن خام أو   بدون:

 
 حلیب الصویا 

 مثلج –أونصة/نصف جالون  64لتر =  1.9جم/ 1800
 8th Continent Originalماركة 
 Silk Original ماركة
 Pacific Ultra Soy Original Non Dairy ماركة

Beverage (shelf stable) 900 = أونصة 32جرام 
 

 خیارات الحلیب اإلضافیة المتاحة:
 Lactose Reduced/Lactose Free milk ماركة

أونصة/نصف  64لتر =  1.9جم/ 1800علبة كرتون  –:
 الدسمكامل  -% 1 –جالون:  منزوع الدسم 

 12جم = 340علبة  –: Evaporated milkماركة 
 % أو كاملة الدسم2 –أونصة: خالیة الدسم 

 كاملة أو منزوعة الدسم  -% Kosher milk :2ماركة 
 270: عبوة  Nonfat Dry milkماركة 

 أونصة9.6جم=
 –نكھات بدون :  UHT (shelf stable) milkماركة 

 أو كاملة الدسم -% 2 -% 1
 

 حلیب الماعز
 940 –عبوات  –(معلبة  Meyenbergماركة 

 كوارت)1مللي لتر = 
 

 الجبن
رتل (أو كما ھو محدد بقائمة  1أونصة/ 16جم =  450 –عبوة واحدة فقط 

 مخصصات األسرة)
 ,American, Colby, Cheddar, Monterey Jackأي عالمة تجاریة: 

Mozzarella, Muenster 
 Calabro, Polly-Oمغلفة:   – جبنة موزاریال خالیة الدسم

O 

 البیض
 كرتونة - دستة واحدة - كبیر

 أبیض أو بني
 

 بیض عضوي  بدون:
 

 التوفو
 أونصة 16-14جرام =  452-395عبوة  –أملس 
 -صلبة  -شدیدة الصالبة  -مكعبة  :Nasoya ماركة

 .رخوة -لینة  -خفیفة اللیونة  -خفیفة الصالبة 
 شدیدة الصالبة-: صلبة Azumayaماركة 
شدیدة  -: صلبة Nature’s Promiseماركة 

 الصالبة
 

 الزبادي
 32جرام =  905كوارت أو  1مللي لتر =  940

 أونصة
 سادة أو بطعم الفانیلیا فقط

 قلیل الدسم أو منزوع الدسم
 منزوع الدسم زبادي كامل الدسم/ غیر

 سنة حتي سنتین) 1(لألطفال عمر 
 

 زبادي یوناني أو عضوي  بدون:
 محلیات صناعیة  بدون:

 
 

 

 
 
 
 
 

اإللكترونیة الخاصة " WIC"تذكر المحافظة علي بطاقة 
مخصصات الشراء المتبقیة لك  لمعرفةبك وأخر إیصال 

 .وأخر یوم الستخدامھا
 

 العصائر

  %100عصیر فقط بنسبة  -العصیر المعبأ بالزجاجات
 أونصة 64جم =  1800بالستیك وزن  زجاجات

 
 الماركات المحلیة

، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Juicy Juice ماركة
 %100وكل خلطات العصائر بنسبة 

، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي تفاح - Old Orchard Juice ماركة
 %، وأناناس100العصائر بنسبة (أحمر)، وكل خلطات 

 تفاح – Mott’s ماركة
 جمیع األصناف – Welch’s ماركة
 أناناس – Langersماركة 
 أناناس - Libby’sماركة 

 

 بالمتجر الماركات التجاریة الخاصة
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Best Yetماركة 

 وعصیر/ مخلوط جریبفروت، وأناناس
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، وكل تفاح - Big Yماركة 

 A lotوعصیر  %100خلطات العصائر بنسبة 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Food Clubماركة 

 وعصیر/ مخلوط جریبفروت، وأناناس
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي تفاح - Great Valueماركة 

 %100مخلوط جریبفروت، وكل خلطات العصائر بنسبة  (أحمر)، وعصیر/
 تفاح – Harvest Classicماركة 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - HY-TOPماركة 

 وعصیر/ مخلوط جریبفروت
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، وعصیر/ تفاح - IGAماركة 

العنب، وعصیر الفواكھ والتوت وخلطات العصائر من  -مخلوط جریبفروت 
 والكرز
 ، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)تفاح - Krasdale ماركة
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي تفاح - Market Pantryماركة 

 %100(أحمر)، وكل خلطات العصائر بنسبة 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Paradeماركة 

 مخلوط جریبفروتوعصیر/ 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي تفاح - Price Chopperماركة 

%، وأناناس، وعصیر/ مخلوط 100(أحمر)، وكل خلطات العصائر بنسبة 
 جریبفروت

 ، وأناناستفاح - Sav-a-Lot/Ruby Kistماركة 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Shop Riteماركة 

 مخلوط جریبفروتوعصیر/ 
، وعنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر)، تفاح - Shurfineماركة 

 وعصیر/ مخلوط جریبفروت
 

 أو تحلیة.إضافات سكر أو شراب أو  مزیج العصیر، أو مشروبات  بدون:
 

 

 العصائر
، (أحمر) ، وعنب بنفسجيأبیض (أخضر)عنب ، وتفاح -Stop & Shop ماركة

 %100ر بنسبة ائالعص خلطات، وأناناس، وكل وعصیر/ مخلوط جریبفروت

 (أحمر) وعنب بنفسجيعنب أبیض (أخضر)،  تفاح، و -Tipton Grove ماركة

 عنب أبیض (أخضر)، وعنب بنفسجي (أحمر) -Valu Timeماركة 

 تفاح -White House ماركة

، وعصیر/ مخلوط جریبفروت، وعنب أبیض (أخضر) تفاح، -White Roseة مارك
 بنفسجي (أحمر)وعنب 

 

 عصائر الخضروات
 أونصة 64جم =  1800عبوات بالستیك وزن 

 عصیر خضروات خفیف الصودیوم V8ماركة 
 عصیر خضروات خفیف الصودیوم Price Chopperماركة 
 خفیف الصودیوم طماطمعصیر  Campbell’s ماركة 

 

 عصائر مثلجة
 ونصةأ 128أو  64جم =  3600أو  1800وزن % 100عصیر برتقال 

 

 أونصة 12-11.5جم =  340-325تركیز العصیر 
 مجمدات

 ,Best Yet, Clear Value, Food Club, Great Valueماركات  - التفاح
HY-TOP, IGA, Langers, Market Pantry, Old Orchard, 
Parade, Price Chopper, Seneca, ShopRite, Shurfine, Stop & 

Shop, Tipton Grove, Tree Top, Valu Time 
 Best Yet, Great Value, Langers, Market ماركات –العنب 

Pantry, Old Orchard, Seneca, ShopRite, Stop & Shop, 
Welch’s  

 أي ماركة – جریبفروتال
 أي ماركة - البرتقال

 فقط) نساءعصیر برتقال بالكالسیوم (لل
 Welch’s وماركة%، 100عصیر  Doleجمیع النكھات ماركة  – خلطات العصیر

 Great Value, Langers, Marketوماركات (ذات الغطاء األصفر)  100%
Pantry, Old Orchard,  

 Dole, Langers, Old Orchard, Market Pantryماركات  –األناناس 
 

 الغیر مجمدة
 جمیع األصناف -Welch’s ماركة

 الفواكھ والخضروات

 الفواكھ والخضروات الطازجة
 تشكیلةأي  •
 یمكن شرائھا بالقطعة أو بالعبوة أو بالوزن •
 قطعة واحدة أو مقطعة •
 خلیط السلطة المغلفة أو الخضروات المغلفة •

 
قطع من السلطة أو أطباق الحفالت أو سالل الفاكھة أو الفاكھة المجففة أو وجبات  بدون:

 الفاكھة الخفیفة أو لفائف الفاكھة أو األعشاب أو التوابل أو الزیتون
 

 
 الفواكھ المجمدة

 أو حجمأي ماركة/ تشكیلة  •
 أي فاكھة لینة أو خلیط من الفواكھ اللینة •

 
 الخضروات المجمدة

 أو حجمأي ماركة/ تشكیلة  •
 أي خضروات لینة أو خلیط من الفواكھ اللینة •

 
أو إضافات دھون أو بطاطس مقلیة أو بطاطس  شرابإضافات تحلیة أو سكر أو  بدون:

 بوریھ أو بطاطس مھروسة أو شكل من أشكال البطاطس
 ال یجب تعبئتھا مع صلصة أو معكرونة أو أرز

 
 الفواكھ المعلبة

 أو حجمأي ماركة  •
 قد تكون معبئة في ماء أو عصیر •
 
صلصة  زیوت أو ملح أو أو إضافات دھون أو شرابإضافات تحلیة أو سكر أو  بدون:

 التوت البري أو حشوات الفطیر أو مزیج الفواكھ.
 

 صلصة الفواكھ المعلبة
 صلصة الطماطم اللینة المعلبة/ صلصة المعكرونة االسباجتي اللینة  •
 
 إضافات تحلیة أو سكر أو شراب أو إضافات دھون أو زیوت بدون:

 
 الخضروات المعلبة

 أو حجمأي ماركة  •
 مضبوطقد تحتوي علي صودیوم خفیف أو  •

 
 إضافات تحلیة أو سكر أو شراب أو إضافات دھون  بدون:

 أو مخلل (خضروات) أو صلصة أو دھان خضروات  أو زیوت
 أو فاصولیا مطبوخة أو لحم خنزیر أو فول أو شوربة أو كاتشب 

 أو نكھات أو زیتون
 

 الخاص بك والفاكھة واتالخضر شراء مخصصكیف یمكن استخدام 
 ظاھرة قصوىقیمة دوالریھ  سیكون لھ والفاكھة واتالخضرشراء  مخصص •

 " الخاصة باألسرة.WIC" مخصصاتفي قائمة 

 القصوىدوالریة القیمة ال والفاكھة  واتتخطي تكالیف شرائك للخضرت ماعند •
عن طریق نقل فسیكون لدیك االختیار بدفع فرق التكلفة نقدا أو  لذلكمخصصة ال

" SNAPبرنامج الدعم التكمیلي لألغذیة "" أو من خالل EBTالمنفعة اإللكتروني "
 طریقة دفع أخري یقبلھا المتجر.أي أو 

والفاكھة أقل من القیمة الدوالریة  واتعندما تكون تكالیف شرائك للخضر •
". برجاء التأكد من WICفإن باقي رصیدك سیبقي ببطاقتك اإللكترونیة "القصوى 

 الشھریة. شرائكتجرك لمعرفة تاریخ انتھاء مخصصات إیصال مفحص 

 منتجات األطفال حدیثي الوالدة والرضع
 بالحدید - لبن صناعي

 األسرة.بشراء " الخاصة WICمة مخصصات "في قائسیظھر الحجم والنوع 

 أونصة 8 =جم  225(جافة) عبوات حبوب للرضع 
 BEECH-NUTماركة 
 حبوب متعددة -مطحون الشوفان  -األرز

 
 لبن صناعي إضافات فواكھ أو مقرمشات أو  بدون:

 أو أي أحماض دھنیة
 

 فواكھ وخضروات -طعام للرضع 
 أونصة 4 =جم  112برطمان واحد فقط 

 
 للمرحلة العمریة الثانیة  BEECH-NUT – CLASSICSماركة 

 
 مخفوق تفاح

 بطاطا حلوة ®Chiquitaموز ماركة 
 جزر حلو كمثري  

 بازالء حلوة مانجو
 فاصولیا خضراء خوخ

 
خلیط مع الحبوب أو حلوي أو أطعمة أو مجموعات (علي سبیل المثال: لحمة  بدون:

 .وخضروات أو أرز او مكرونة أو زبادي أو معجنات)
لحمة مشویة أو مركبات عضویة أو إضافات سكر أو ملح أو نشا أو مركبات  بدون:
 دھنیة

 – INFANT FOOD لفئات معینة من األطفال ذوي الرضاعة الطبیعیة

 لحمة -طعام للرضع 
 أونصة 2.5جم =  71برطمان واحد فقط 

 للمرحلة العمریة األولي  BEECH-NUT – CLASSICSماركة 
 لحم بقري وشوربة لحم بقري

 دجاج وشوربة دجاج
 لحم دیك رومي وشوربة دیك رومي

 
 " اإللكترونیة WICالتسوق مع بطاقة "

ومناسبة الطریقة األكثر أمانا وسھولة 
 ! للتسوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "WICبرنامج التغذیة مع "
 قسم الصحة العامة بوالیة كونكتیكت

 www.ct.gov/dph/wic 

1-800-741-2142 
 

توفر ھذه المؤسسة مبدأ تكافؤ 
 الفرص

 
 2016ینایر 

 

 غیر مسموح

http://www.ct.gov/dph/wic


 
 منتجات الحبوب

 .مع بعضھا عبواتالبدون خدمة تغلیف  –أونصة أو أكبر  14جرام= 395العبوات 
 الماركات المحلیة

 متعدد الحبوب) –(عادي  General Mills Cheeriosماركة 
 قمح*) -أرز*  - ذرة*( Chex Cerealماركة 
 (األصلي) Kixماركة 
 Total ماركات
 رقائق الذرة (العادیة) –: رقائق نخالة القمح الكاملة  Kellogg’sماركة 

المخصوص  K  –غیر المكبوس)  –القمح المجروش (مكبوس  –
 " Special K (Original)(األصلي) "

 رقائق مكسرات العنب –مكسرات العنب  – رقائق النخالة : Post ماركة
 نخالة الشوفان : Quakerماركة 
 life ماركات
مكبوس قطع  – مقرمشأرز  :   MOM Brands ماركات

 عسل ومخلوط الشوفان –صغیرة 
 جرانوال خفیفة أو قلیلة الدسم : Sunbelt Bakeryماركة 

 

 الحبوب الحارة
  القمح الكریمي Best Yet ماركة

 كریمة األرز*
 دقائق) 10 –دقیقة  ½ 2 –دقیقة  1كریمة القمح (

 كریمة القمح كاملة الحبة
 Farina Mills Originalماركات 

Farina Maltex 
 حبوب القمح الحارة األصلیة MOMماركة 
 وجبة الشوفان علي طریقة القیقب Maypo Vermontماركة 

 Price Chopper Enriched Quick Creamالقمح الكریمي ماركة 
Farina Ralston 

 
 *حبوب خالیة من الغلوتین

" اإللكترونیة الخاصة بك إلي الماكینة قبل إجراء أي عملیة من عملیات WICأدخل بطاقة "

الدفع

 منتجات الحبوب
 بالمتجرالماركات التجاریة الخاصة  .بدون خدمة تغلیف العبوات مع بعضھا –أونصة أو أكبر 14جرام=395العبوات 

القمح  –األرز المقرمش  –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  – Best Yetماركة 
الشوفان بأنواعھ  –قطع المكسرات الصغیرة  – غیر مكبوس) –المجروش (مكبوس 

 القمح المقرمش –الشوفان المحمص (العادي)  – مع الرقائق الشوفان بالعسل–
القمح  -مكعبات الذرة المقرمشة  –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - Big Yماركة 

 الشوفان المحمص (العادي) -المجروش (مكبوس) 
 األرز المقرمش –القمح المجروش (مكبوس)  - Clear Valueماركة 
 -القمح المجروش (مكبوس)  –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - Food Clubماركة 

 الشوفان المحمص (العادي)
 رقائق النخالة  - Essential Choiceماركة 
 األرز المقرمش –رقائق الذرة  – Great Valueماركة 
غیر  –القمح المجروش (مكبوس –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - HY-TOPماركة 
الرقائق متعددة  – الشوفان المحمص (العادي) -رقائق الشوفان بالعسل  -) مكبوس
 الحبوب
أرز  –البسكویت مربع الشكل (ذرة  –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - IGAماركة 

 -الشوفان بالعسل مع الرقائق –غیر مكبوس)  –القمح المجروش (مكبوس -مقرمش) 
 الشوفان المحمص (العادي)

غیر  –القمح المجروش (مكبوس –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - Kigginsماركة 
 Rollinالشوفان  –مكبوس) 

 الشوفان المحمص (العادي) -رقائق الذرة  - Krasdaleماركة 
 -العسل وخلطات الشوفان  –القمح المجروش (مكبوس)  - Market Pantryماركة 

 الشوفان المحمص (العادي)
 -القمح المجروش (مكبوس)  –رقائق الذرة  –رقائق النخالة  - Paradeماركة 

 الشوفان المحمص (العادي)
شوفان  –رقائق الذرة  -رقائق النخالة عالیة األلیاف  - Price Chopperماركة 

رقائق الذرة  –االختیار الجید من مربعات الشوفان  –العسل المقرمش والرقائق 
 -قطع المكسرات الصغیرة  -غیر مكبوس)  –القمح المجروش (مكبوس -المحمصة 

 الشوفان المحمص (العادي)
القمح المجروش المكبوس بحجم  –الشوفان  - قطع الذرة المربعة - PriceRiteماركة 

 رقائق النخالة –القضمة 
مربعات الذرة  –رقائق الذرة  –األرز المقرمش  - رقائق النخالة - ShopRiteماركة 

القمح المجروش  -الشوفان مع كثیر من العسل  –قطع شوفان العسل  –المقرمشة 
 الشوفان المحمص (العادي) -القمح الطبیعي مع القطع الصغیرة جدا  –(مكبوس) 

نخالة  –الشوفان وغیره  –قطع الذرة المربعة  –رقائق الذرة  - Shurfineماركة 
 الشوفان المحمص (العادي) -القمح 
 –المربعة الذرة  قطع –األرز المقرمش  – رقائق النخالة - Shop & Shopماركة 

القمح المجروش  - O’sالشوفان و  –قطع الشوفان المربعة  –شوفان العسل المطحون 
 (مكبوس)

 - القمح المجروش (مكبوس) -رقائق الذرة خالیة الدسم  – Valu Time  ماركة
 الشوفان المحمص (العادي)

 الشوفان المحمص (العادي) - رقائق الذرة - White Roseماركة 

 

 

 
 

 

 الخبز/كل الحبوب
/ كل الخبز المصنوع من  %100الخبز المصنوع من القمح بنسبة كل 

 الحبوب*
 رتل 1أو  أونصة 16جم =  450وزن  الخبز

 
 الماركات المحلیة

 Alvarado Street Bakeryماركة 
 Arnold Stonegroundماركة 
 Bimboماركة 
 Country Kitchenماركة 
 *Country Kitchen Wheat Italianماركة 
 Geissler’s Whole Wheat Breadماركة 
 Gold Medal Bakeryماركة 
 Gold Medal Bakery Wheat with Flaxseedماركة 
 Holsumماركة 
 Krasdale 100% Whole Wheat Breadماركة 
 Pas Yisroelماركة 
 Penn Streetماركة 
 Pepperidge Farm Light Styleماركة 
 Pepperidge Farm Stonegroundماركة 
 Pepperidge Farm Very Thin Sliced Softماركة 
 *Pepperidge Farm Whole Grain Seeded Ryeماركة 
 Sara Leeماركة 
 Stern’sماركة 
 Sunbeamماركة 
 Weight Watchersماركة 
 *Weight Watchers Multi-Grainماركة 
 Windmill Farms Stone Ground-Menzanosماركة 
 Windmill Farms Stone Ground-Hamotzeماركة 
 Wonderماركة 

 

 الماركات التجاریة الخاصة بالمتجر
Best Yet, Big Y, Central Market Classics, Great Value, Nature’s 
Harvest, ShopRite Whole Wheat, ShopRite 12 Grain*, Stop & 
Shop, Stop & Shop Whole Wheat with Flaxseed, Stop & Shop 

No-Salt Added Whole Wheat 
 
 

 
 
 
 

 

 التورتیال (الرقاق)
 رتل 1أو  أونصة 16جم =  450وزن  شنطة

 أو الذرة الناعم الرقاق المصنوع بالكامل من القمح
 

 الماركات المحلیة
Chi-Chi’s, Chi-Chi’s White Corn, Don Pancho, Don Pancho 
White Corn, LaFe, La Banderita, La Banderita Corn, La 

Poblanita Corn, Mayan Farms, Mission, Mission Yellow 
Corn, Ortega, Pepito, Pepito Corn Tortilla, Tropical 

 
 الماركات التجاریة الخاصة بالمتجر

Big Y, Food Club, IGA, Nature’s Promise Whole Grain, 
Nature’s Promise Whole Grain Corn, ShopRite, Stop & 

Shop, Stop & Shop White Corn 
 
 
 

 األرز البني
 أو  أونصة 16-14جم = 450-395وزن شیكارة/عبوة

 رتل 1وزن 
 

 الماركات المحلیة
Best Yet Instant, Best Yet Long Grain, Carolina, Goya, 

Minute, Mahatma, Success, C & F Boil-in-Bag, C & F 
Instant, C & F Long/short grain, Riceland Natural, Uncle 
Ben’s Fast & Natural Whole Grain Instant, Uncle Ben’s 
Natural Whole Grain, Uncle Ben’s Whole Grain Boil-in-Bag 

 
 التجاریة الخاصة بالمتجر الماركات

Big Y Instant, Food Club Boil-in-Bag, Food Club Instant, 
IGA Instant Long Grain, Price Chopper Boil-in-Bag, Price 
Chopper Instant, Shurfine, Stop & Shop Boil-in-Bag, Stop 

& Shop Instant, White Rose 
 

 %100الحبوب بنسبة المعكرونة المصنوعة من القمح أو 
 أونصة 16جرام =  450عبوة 

 Barilla, Gia Russa, Hodgson Mill Whole Wheat ماركات
Whole Grain, Ronzoni Healthy Harvest, ShopRite 100% 

Whole Wheat Pasta, Shurfine 
 
 
 
 
 
 
 

 زبدة الفول السوداني
 أونصة 18-16جرام =  510-450برطمانات 

 طبیعیة مسموح بھا –قطع  –كریمي  –بدون نكھات ولینة 
 

 نكھات أو عضویة بدون:
 

DRIED BEANS, PEAS AND LENTILS 
1 pound bag 

Any variety 
 

 الفاصولیا المجففة والبازالء والعدس
 أونصة 16-16جرام =450-425علبة 

 عادیة أو نباتیة
 

زیوت أو خضروات أو فواكھ أو لحم أو فاصولیا  إضافات سكر أو دھون أو بدون:
 مطبوخة.

 
 
 

 
 

 
 

لبن األم صدیق للبیئة فھو مخزن وموجود بداخل األم دون أي 
 یذكر تلف أو ضرر

 

 
 معلب داخل ماء أو زیت

 مسموح بھما النكھاتإضافات الصلصة أو 
 

 أونصة5جرام =  145علبة 

 قطع التونة الفاتحة فقط

 السلمون
جرام  420-170علبة 

 
 جرام 107علبة 

 " الخاص بكWICأسباب احتمال رفض عملیة الشراء من خالل كارت "
 عدم وجود مخصصات شراء لھذا الشھر.

تم غلق الرمز لشخصي الخاص بك. سیتم غلق الرمز الشخص الخاص بك إذا 
خاطئة. إلعادة الضبط یجب علیك االتصال أدخلت الرقم الشخصي ثالث مرات 

 " اإللكترونیة الخاصة بك.WICبالرقم الموجود علي ظھر بطاقة "
 "WICقد یكون صنف/أصناف األغذیة التي قمت باختیارھا غیر معتمدة بداخل "

 " اإللكترونیة:WICنصائح خاصة بشرائك من خالل بطاقة "

إلي الماكینة قبل إجراء أي عملیة من " اإللكترونیة الخاصة بك WICأدخل بطاقة "
 عملیات الدفع.

 اعرف بالضبط رصیدك الخاص بشراء الخضروات والفاكھة.
 " المعتمدة.WICجمیع السجالت مبرمجة اآلن لكي تسمح فقط بأغذیة "

 والیة كونیكتیكت

 دلیل األغذیة 
 "WICالمعتمد من "
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