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قبل أن تتسوقي:
.WICShopper قومي بتنزيل تطبيق •

• راجعي قائمة المزايا األسرية الخاصة بك، أو اإليصال األخير أو تحققي من مزاياي (My Benefits) على تطبيق WICShopper للتحقق من رصيدك المتاح.
• تعرفي على القيمة النقدية لمزايا الفواكه والخضروات.

• تحققي من تواريخ بدء وانتهاء فترة استحقاق المزايا الخاصة بك.

أثناء التسوق:
• ابحثي عن عالمات الرف المعتمدة من برنامج Connecticut WIC أو استخدمي تطبيق WICShopper للمساعدة في تحديد العناصر واألصناف المتاحة في 

.WIC برنامج
• اختاري فقط العناصر المعتمدة من برنامج WIC من دليل الطعام هذا وتأكدي من أن لديِك الكميات الصحيحة المشار إليها في قائمة المزايا األسرية أو اإليصال األخير.

الدفع:
• استخدمي بطاقة التوفير بالمتجر الخاصة بِك.

• أخبري موظف الخزينة أن لديك كوبونات قبل إجراء المعاملة. 
• استخدمي مزايا برنامج WIC قبل أي طريقة سداد أخرى )SNAP، أو TFA، أو نقًدا، أو بطاقة االئتمان/بطاقة المدين(.

 .(Yes) "اطلبي اإليصال في وسط المعاملة وراجعيه قبل اختيار "نعم •

لمزيد من المعلومات، قومي بزيارة الموقع اإللكتروني
W W W. C T. G O V / D P H / W I C

قد ال تظهر جميع األطعمة المعتمدة من برنامج WIC في هذا الكتيب.  
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نصائح للتسوق الناجح
الحبوب الباردة

الحبوب الساخنة
الخبز

خبز التورتيال
الباستا المصنوعة من القمح الكامل

األرز البني
العصير السائل
العصير المركز

البقوليات: البازالء والفاصوليا والعدس
زبدة الفول السوداني

اللبن والجبن والبيض وجبن التوفو
الزبادي

السمك المعلب
طعام الرضع

الفواكه والخضروات
نصائح للتمتع بتجربة تسوق إيجابية

الحقوق والمسؤوليات
األسئلة

جدول 
المحتويات

نصائح للتسوق الناجح
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اإلجمالي

GENERAL MILLS

KELLOGGʼS

POST

QUAKER

ذرة 
فليكس

شراء فقط
12 أوقية أو أكثر

سبيشيال كيه

أوتميل سكويرز براون 
شوجار

الحبوب الباردة

رايس كريسبيز كريسبكس

تشيريوس

كورن تشيكس

أو # = خاٍل من الجلوتين

فروستد شريدد ويت أول بران كومبليت 
ويت فليكس

مالتي جرين 
تشيريوس

كيكس هاني كيكس

 MOM عالمات
)موم( التجارية

فروستد ميني سبونرز

فايبر وان كلسترز فانيال تشيكسسينامون تشيكس

ويتيز

ألموندز

ويت تشيكسرايس تشيكس

هول جرين هاني كرانشهاني روستد جريت جرين كرانشي جريب نت فليكس
بيكانز

فانيال بانشز جريب نتس

 21 
أوقية

 15
أوقية

18
أوقية

إجمالي 36 أوقية

إجمالي 36 أوقية

قومي بشراء أي مزيج من الحبوب الساخنة أو 
الباردة المعتمدة من برنامج WIC، بإجمالي 

36 أوقية

طرق الشراء بحد 
أقصى 36 أوقية من 

الحبوب

إجمالي 36 أوقية

12
أوقية 12

 أوقية
12

 أوقية

18
أوقية

بيكان أند مابل براون 
شوجار

فانيال مالتي جرين

جميع الحبوب المدرجة باللون البرتقالي هي حبوب كاملة.

بيري بير كيكس

بلوبيري تشيكس

العالمات التجارية للمتجر

BEST YETBIG Y
بران فليكس
كورن فليكس

كريسبي رايس
فروستد شريدد ويت

شريدد ويت

بران فليكس
كورن فليكس

كريسبي كورن سكويرز
فروستد شريدد ويت

GOOD & GATHER
هاني أند أوت ميكسرز

كريسبي رايس

بران فليكس
كريسب رايس

كرانشي ناجتس
فروستد شريدد ويت

توستد كورن
توستد أوتس

توستد رايس#
توستد ويت

GREAT VALUE

5 الحبوب
العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر



بران فليكس
سيريال كورن بوكيتس

سيريال ناتي ناجتس
سيريال رايس بوكيتس

كريسبي رايس 
فروستد شريدد ويت

أوت أند ألموندز سيريال
أوت أند مور ويذ هاني PARADE

PICS/PRICE CHOPPER

SHOPRITE BOWL & BASKET

SHURFINE

STOP & SHOP

توستد أوتس

كورن فليكس
فروستد شريدد ويت

جود تشويس أوت كرانش
ناتي ناجتس

توستد كورن كريسبس
توستد أوتس

ويت بران فليكس
كورن فليكس

فروستد شريدد ويت
أوتس أند مور

توستد روستد أوتس 
ويت بران فليكس

بران فليكس
كورن فليكس

كورن سكويرز
كريسبي رايس

فروستد شريدد ويت
هاني كرانشن أوتس

ناتي ناجتس
أوت سكويرز
أوتس أند أوز

ميبو فيرمونت ستايل 
مابل أوتميل

موم فارينا أوريجينال

الحبوب الساخنة

بران فليكس
كورن فليكس

كريسبي كورن سكويرز
فروستد شريدد ويت

أوتس أند مور ويذ هاني
شريدد ويت

SIGNATURE SELECT

كريم أوف ويت

PRICE RITE BOWL & BASKET
بايت سايز شريدد ويت

بران فليكس
توستد أوتس

موم أوريجينال هوت ويت 
سيريال

كريم أوف ويت 
هول جرين

كريم أوف رايس

HY-TOP

IGA

بران فليكس
كورن فليكس

كريسبي رايس
توستد أوتس

بران فليكس
كورن فليكس#

كورن سكويرز#
كريسبي رايس#

فروستد شريدد ويت
شريدد ويت

تاستيوز
توستد أوتس

KIGGINS
بران فليكس
كورن فليكس

كريسبي رايس

KRASDALE
كورن فليكس
توستد أوتس

شراء فقط
12 أوقية أو أكثر الحبوب الباردة

WHITE ROSE
كورن فليكس

كريسبي رايس

فوري التحضير
ممنوع شراء

رالستون كريمي ويت

هوت ويت سيريال

7 الحبوب
العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر



 ALVARADO STREET
BAKERY

قمح كامل

قمح كامل

قمح كامل قمح مع بذور 
الكتان

100% قمح كامل قمح كاملقمح كامل

قمح كامل

قمح كامل

GEISSLER’S

رقيق جًدا 100% قمح كامل 

شراء فقط
•خبز 100% من القمح الكامل/الحبوب الكاملة* 

قمح كاملقمح كامل

ممنوع شراء

خبز البيجل وخبز الديلي 
والخبز األبيض وخبز المتاجر

قمح كامل

 SHOPRITE 
BOWL & BASKET

  NATURE’S
HARVEST

قمح كامل

BIG Y

قمح كامل

BEST YET

ستون جراوند هاموتز 100% قمح كاملستون جراوند مينزانوس

GREAT VALUE WONDER

قمح كاملقمح كامل

SUNBEAM

 ARNOLD
STONEGROUND

BIMBOCOUNTRY KITCHENGOLD MEDAL BAKERYHOLSUMKRASDALE

PAS YISROELPENN STREETPEPPERIDGE FARM

100% قمح كامل

SARA LEE

قمح كامل

STERN’SWEIGHT WATCHERS

WINDMILL FARMS

قمح كامل

 CENTRAL 
MARKET CLASSICS

SHOP & STOP

قمح كامل مع بذور 
الكتان

قمح كامل بدون إضافة 
ملح

الخبز

قمح كامل

KEY FOODS

قمح كامل

 URBAN
MEADOW

خبز جاودار اليهودي بدون قمح كامل ستون جراوند
بذور/ببذور من القمح الكامل*

قمح كاملقمح كامل

قمح كامل

• الحجم 16 أوقية = 1 رطل فقط

 SIMPLY
BALANCED

قمح كامل

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر

9 الخبز



ORTEGA

10

DON PANCHO CHI CHI’S

قمح كاملذرة بيضاء قمح كاملذرة بيضاء

LA FE

ذرة

LA BANDERITA

قمح كاملذرة

BIG Y
قمح كامل

MAYAN FARMS

قمح كاملذرةقمح كامل

MISSION

قمح كامل

PEPITO

IGA

NATURE’S PROMISE
قمح كامل

حبوب ذرة كاملة

ذرة بيضاء
قمح كامل

ذرة صفراء

STOP & SHOP

SHOPRITE

SIGNATURE SELECT

قمح كامل

قمح كامل

شراء فقط
• خبز تورتيال من ذرة طرية أو قمح كامل

• كيس 1 رطل أو 16 أوقية

LA POBLANITA

ذرة

FOOD CLUB

ذرة بيضاء

 QUESOS LA
RICURA

قمح كامل

TROPICAL

قمح كامل ذرة

خبز التورتيال

تحضير األنشيالدا بطريقة سهلة
طريقة اإلعدادالمكونات

1.  ضعي اللحم المفروم في وعاء آمن لالستخدام في الميكروويف، وغطيه، واطهيه 
عند مستوى طاقة 100% لمدة 2-1 دقيقة.

2. قلبي اللحم المفروم واخلطيه بالبصل. اطهيه لمدة 3-2 دقائق أو حتى يختفي اللون 
الوردي من اللحم. صفيه جيًدا.

3. امزجي الفاصوليا السوداء وصوص التاكو وبودرة الثوم في خليط اللحم. 
4. ضعي أرغفة التورتيال بشكل مسطح ثم ضعي ¼ كوب من خليط اللحم في وسط 

كل رغيف تورتيال؛ ثم لفيه بإحكام.
5. اسكبي صوص األنشيالدا في طبق خبز مقاس 8×8 آمن لالستخدام في 

الميكروويف. قومي بلف خبز التورتيال المحشو في صوص األنشيالدا. ضعي 
األرغفة على الجزء الذي قمِت بإغالقه عنده في طبق الخبز. قومي بتغطية الطبق 

 وضعيه في الميكروويف عند مستوى طاقة 70% لمدة 15-10 دقيقة.
**مالحظة: قومي بتدوير الطبق بعد 5 دقائق، إذا لم يكن الميكروويف الخاص بِك 

يحتوي على قرص دوار. **
6. رشي الجبن فوق كل أنشيالدا. ضعيها في الميكروويف بدون تغطيتها مع ضبط 

مستوى الطاقة عند 70% لمدة 3-1 دقائق حتى يذوب الجبن.
7. قدميها دافئة.

MY ESSENTIALS

KEY FOODS

قمح كامل

قمح كامل

قمح كامل

قمح كامل

¼ رطل من اللحم الخالص المفروم
¼ كوب من البصل، مفروم

1 كوب من الفاصوليا السوداء
2 ملعقة كبيرة من صوص التاكو 
1/8 ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

½ كوب من صوص األنشيالدا
4 أرغفة من خبر التورتيال المصنوع من 

القمح الكامل، طري
¼ كوب جبن شيدر، مبشور

العناصر المكتوبة بخط سميك هي أغذية معتمدة من برنامج 
.)WIC( التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر
11خبز التورتيال



شراء فقط
• كيس/علبة 1 رطل أو 16-14 أوقية

• أرز بني سادة

BEST YET
فوري التحضير

طويل الحبة

CAROLINA
األرز البني

GOYA
األرز البني

MINUTE

األرز البني
MAHATMA

األرز البني

SUCCESS
األرز البني

C&F
للسلق في كيس

طويل/قصير الحبة
فوري التحضير

RICELAND
طبيعي

UNCLE BEN’S

BIG Y
فوري التحضير

IGA
طويل الحبة سريع 

التحضير

FOOD CLUB
للسلق في كيس

PICS/PRICE CHOPPER
للسلق في كيس

األرز البني

شراء فقط
• عبوة 1 رطل أو 16 أوقية

• باستا من القمح الكامل/الحبوب الكاملة 
%100

BARILLAGIA RUSSA

قمح كامل

 HODGSON MILL

قمح كامل

 RONZONI HEALTHY
HARVEST

 SHOPRITE 
BOWL & BASKET

قمح كامل 

SHURFINE

قمح كامل

SIGNATURE SELECT

قمح كامل

حبوب كاملة سريعة وطبيعية فورية التحضير 
حبوب كاملة طبيعية

حبوب كاملة للسلق في كيس

المكونات

طريقة اإلعداد

STOP & SHOP
للسلق في كيس
فوري التحضير

WHITE ROSE
األرز البني

SHURFINE
األرز البني

أرز بني فوري التحضير

GREAT VALUE
األرز البني

SIGNATURE SELECT
األرز البني

GOOD & GATHER
األرز البني

MY ESSENTIALS
األرز البني

قمح كامل عضويقمح كاملقمح كامل حبوب كاملة

FULL CIRCLE

LUIGI VITELLI

قمح كامل
قمح كامل عضوي

DELALLO

قمح كامل عضوي

RACCONTO O ORGANICS

قمح كامل قمح كامل

ممنوع شراء

أرز أبيض، أرز بالتوابل، سائب، أرز عضوي

الباستا المصنوعة من القمح الكامل

PARADE
األرز البني

URBAN MEADOW

قمح كامل قمح كامل
قمح كامل عضوي

SIMPLY BALANCED

3 أكواب باستا مصنوعة من القمح الكامل، 
مطبوخة ومصفاة

2 علبة من التونة المعبأة بالماء وزن 5 
أوقية، مصفاة

3 أعواد كرفس، مفروم
3/4 كوب مايونيز قليل السعرات الحرارية

2 كوب بازالء مجمدة، مذابة

العناصر المكتوبة بخط سميك هي أغذية 
معتمدة من برنامج التغذية التكميلية للنساء 

والرضع واألطفال )WIC(. يمكن لفئات 
معينة من الحوامل والمرضعات تناول 

األسماك المعلبة.

امزجي الباستا المطبوخة والمصفاة مع التونة المصفاة والكرفس المفروم   .1
والبازالء والمايونيز.

ضعيها في الثالجة قبل التقديم بساعة أو اثنتين على األقل.  .2

سلطة الباستا بالتونة

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر
13المعكرونة واألرز البني



طرق الشراء
64 أوقية = 1 زجاجة 
128 أوقية = زجاجتان

شراء فقط
زجاجة 64 أو 128 أوقية، عصير 100%، 120% فيتامين سي على األقل 

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي

HY-TOP التفاح 
العنب األبيض

عصير/كوكتيالت الجريب فروت
األناناس

العنب البنفسجي

FOOD CLUB

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
جوس ألوت 

جميع كوكتيالت العصائر

BIG Y

التفاح
األناناس

SAVE-A-LOT/RUBY KIST

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
عصير/كوكتيالت الجريب فروت

األناناس
جميع كوكتيالت العصائر

PICS/PRICE CHOPPER

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي

KRASDALE

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
عصير/كوكتيالت الجريب فروت

األناناس

BEST YET

التفاح 
العنب األبيض

العنب البنفسجي
جميع كوكتيالت العصائر

GREAT VALUE

التفاح
HARVEST CLASSIC

التفاح
العنب األبيض

عصير/كوكتيالت الجريب فروت
العنب البنفسجي

جميع كوكتيالت العصائر

IGA

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
جميع كوكتيالت العصائر

GOOD & GATHER

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
عصير/كوكتيالت الجريب فروت

PARADE

التفاح
العنب األبيض

عصير/كوكتيالت الجريب فروت
العنب البنفسجي

SHOPRITE BOWL & BASKET

التفاح
العنب األبيض

عصير/كوكتيالت الجريب فروت
العنب البنفسجي

SHURFINE

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي
عصير/كوكتيالت الجريب فروت

جميع كوكتيالت العصائر

STOP & SHOP

التفاح
العنب األبيض

العنب البنفسجي

TIPTON GROVE

العنب األبيض
العنب البنفسجي

VALU TIME

التفاح
WHITE HOUSE

التفاح
العنب األبيض

عصير/كوكتيالت الجريب فروت
العنب البنفسجي

WHITE ROSE

العصير السائل

التفاح
سيدر التفاح

كوكتيالت التوت البري
العنب

الجريب فروت
األناناس

العنب األبيض

SIGNATURE SELECT

التفاح
Juicy Juice

Old Orchard
Mott’s

Welch’s

الكريز
Juicy Juice

Welch’s

المانجو
Juicy Juice

Welch’s

العنب األبيض
Juicy Juice

Old Orchard
Welch’s

العنب البنفسجي
Juicy Juice

Old Orchard
Welch’s

األناناس
Langers
Libby’s

Welch’s

كوكتيالت العصائر
Juicy Juice

Old Orchard
Welch’s

البرتقال
جميع العالمات التجارية

عصير الخضراوات 
PICS/Price

Chopper
Signature Select

V8

عصير الطماطم
منخفض الصوديوم فقط  

Campbell’s

التفاح
العنب

NATURE’S NECTAR

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر
15العصير السائل



غير مجمد

يمكن شراء: 
أي نوع واحد من حبوب البازالء أو الفاصوليا أو العدس المجففة

يمكن شراء: 
عادية أو نباتية

الفاصوليا والبازالء المعلبة

حبوب البازالء والفاصوليا والعدس المجففة

شراء فقط
أكياس 1 رطل )16 أوقية(

شراء فقط
علب 16-15 أوقية

البقوليات: البازالء 
والفاصوليا والعدس

جميع العصائر ممنوع شراء

عصير كوكتيل أو مشروبات أو عصير 
مضاف إليه السكر أو المحليات

زبدة الفول السوداني

يمكن شراء: 

برطمان 18-16 أوقية بدون نكهة 

ناعمة أو مقرمشة أو كريمية أو 
مقطعة أو طبيعية

ممنوع شراء

األصناف المضاف إليها السكريات أو 
الدهون أو الزيوت أو الخضروات أو 

الفواكه أو اللحوم أو الفاصوليا المحمصة

ممنوع شراء

ذات نكهة، عضوية

العصير المركز

طرق الشراء
1 علبة = 0.25 رطل

4 علب = 1 رطل

شراء فقط
علب 12-11.5 أوقية، عصير %100، 

120% فيتامين سي على األقل

مجمد
   	 	   Best Yet

    	 	  Clear Value
     	 	   Dole

   	 	  Food Club
       	 	  Good & Gather

     	 	  Great Value
  	 	   HY-TOP
  	 	   IGA

       	 	   Langers
       	 	  Old Orchard

  	 	   Parade
  	 	  Price Chopper

 	 	 	   Seneca
   	   ShopRite

  	 	   Shurfine
  	   Signature Select

 	 	 	  Stop & Shop
  	 	  Tipton Grove
  	 	   Tree Top
	 	 	   Valu Time

 	 	 	      Welch’s
)غطاء أصفر(

األناناسكوكتيالت العنبالتفاح البرتقالالجريب فروت
مدعم بالكالسيوم 

طرق الشراء
48 أوقية = 1 علبة، 

96 أوقية = 2 علبتين، 
144 أوقية = 3 علب

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر
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يمكن شراء: 
• منزوع الدسم )خاٍل من الدسم(

• 1% )قليل الدسم(
• 2% )مخفض الدسم(

 • كامل الدسم 
)لألطفال من سن 12 إلى 23 شهًرا(

لبن

أي عالمة تجارية

يمكن شراء: 
أي حجم، 1 دستة، كرتونة، أبيض أو بني

البيض

يمكن شراء: 

لبن الصويا
64 أوقية/نصف جالون، مبرد

اختيارات اللبن اإلضافية

 • لبن قليل الالكتوز/خاٍل من الالكتوز، 64 أوقية/
    نصف جالون، منزوع الدسم، 1%، 2%، كامل

   الدسم

• لبن كوشير منزوع الدسم، 2%، كامل الدسم

• لبن مجفف خاٍل من الدسم

 • لبن ماعز 
   مينبيرج )سائل معلب أو مسحوق(

يمكن شراء: 

الجبن

جبن ديلي، شرائح جبن ملفوفة بشكل فردي، طعام 
الجبن، منتج الجبن أو الجبن القابل للفرد، الجبن 

الكريمي أو الجبن القريش، الجبن المستورد، الجبن 
المنكه، الجبن العضوي

أوريجينال
SILK

أوريجينال
8TH CONTINENT

أوريجينال )قابل للحفظ في درجة 
الحرارة العادية، 32 أوقية(

PACIFIC ULTRA SOY

يمكن شراء: 
عبوة 16-8 أوقية، عادية

جبن التوفو

مكعبات، صلب، لين، ناعم، شديد الصالبة، 
مكعبات شديدة الصالبة

NASOYA

شديد الصالبة، صلب
AZUMAYA

شديد الصالبة، صلب

شديدة الصالبة، صلب، ناعم، قطع صغيرة 
شديدة الصالبة

NATURE‘S PROMISE

O ORGANICS

اللبن والجبن والبيض وجبن التوفو

ممنوع شراء

• أمريكي 
• كولبي/كولبي جاك

• شيدر 
• مونتري جاك

• موزاريال
• ميونستر

• جبن موزاريال خاٍل من الدسم، معبأ مسبقًا: كاالبرو، بولي-أو

ممنوع شراء

اللبن الرائب أو العضوي أو 
المنكه أو الخام

شراء فقط 
عبوة 8 أو 16 أوقية

حجم ونوع الشراء الموضحان في 
WIC قائمة المزايا األسرية لبرنامج

للحصول على الفائدة الكاملة من جبن التوفو، قومي 
بشراء عبوات سعة 8 أو 16 أوقية. 

لبن مبخر
علبة 12 أوقية، خاٍل من الدسم، 2%، كامل الدسم )مضاف إليه فيتامين دي(

طرق الشراء
1 علبة سائل = 0.18 جالون 

5 علب = 1 جالون

طرق الشراء
1 علبة سائل = 0.18 جالون 

5 علب = 1 جالون
4 علب بودرة = 3 جالون

عضوي
ممنوع شراء

اللبن المعالج بدرجة حرارة عالية
قابل للحفظ في درجة الحرارة العادية، بدون نكهات، 

عادي أو خاٍل من الالكتوز، منزوع الدسم، %1، 
2%، كامل الدسم 

راجع أخصائي التغذية لمعرفة اإلصدار

العالمة التجارية الوطنيةالعالمة التجارية للمتجر
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حبوب الرضع
يمكن شراء: 

• حاوية حجم 8 أو 16 أوقية فقط
• اختاري أي عالمة تجارية

ممنوع شراء
• أكياس أو سكر مضاف

يمكن شراء: 
• حاويات فردية أو عينات أو عبوات متنوعة

• اختاري أي عالمة تجارية

• اختاري من بين األصناف التالية:
• اللحم البقري ومرق/صوص اللحم البقري

• الدجاج ومرق/صوص الدجاج 
• لحم الخنزير ومرق/صوص لحم الخنزير

• الديك الرومي ومرق/صوص الديك الرومي

لفئات معينة من الحوامل والمرضعات 
معبأ في الماء أو الزيت. يُسمح بإضافة أنواع الصوص 

أو المنكهات.

سمك التونة
علبة 5 أوقية - تشنك اليت فقط

سمك السلمون 
الوردي

علب 15-5 أوقية

السردين
علبة 3.75 أوقية

متوفر فقط للرضع الذين يرضعون رضاعة 
طبيعية من عمر 6 إلى 11 شهًرا فقط

لحوم الرضع

يمكن شراء: حاوية 1 كوارت أو 32 أوقية، 4 عبوات 4 أوقيات، 
8 عبوات 4 أوقيات

زبادي كامل الدسم )لألطفال من سن 12 
إلى 23 شهًرا(

Axelrod*
Best Yet

Big Y
Brown Cow*

Butterworks Farm*
Cabot

Coburn Farms
Cream O Land

Crowley
*Dannon

*Dannon All Natural
Desi Natural Dahl*

Food Club
Friendship 

Good & Gather
Great Value

Green Mountain 
Creamery*

J & J Kosher
La La

قليل الدسم / خاٍل من الدسم
La Yogurt

La Yogurt Probiotic*
Lucerne Dairy Farms

Maple Hill*
Mountain High*

My Essentials
Nature’s Promise*

PICS/Price Chopper
Price Rite Bowl & Basket

*Romis
Seven Stars Farm*

ShopRite Bowl & Basket*
Shur Fine

Stop & Shop
Stonyfield*

Super A
 Yoplait

  Yoplait Grande

* متوفر أيًضا في شكل زبادي بلبن 
كامل الدسم

الزبادي

الزبادي اليوناني، المحليات الصناعية

ممنوع شراء

السمك المعلب

طعام الرضع

األكياس والحلويات ووجبات العشاء والطواجن واألخالط 
المضاف إليها حمض الدوكوساهيكسانويك/حمض 

األراكيدونيك أو الملح أو السكر أو الجبن أو الحبوب أو 
المكرونة

ممنوع شراء

أي نكهة

ممنوع شراء
• األصناف التي تحتوي على حمض الدوكوساهيكسانويك 

والفواكه واللبن الصناعي و/أو الزبادي

يمكن شراء: 
• حاوية 4 أو 8 أوقيات، أو عينات أو عبوات متنوعة

اختاري مكونات فردية أو مجموعة من الفواكه والخضروات )مثل التفاح والموز 
والبطاطا الحلوة مع التفاح وما إلى ذلك(

• اختاري أي عالمة تجارية

الفواكه والخضروات للرضع
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يمكن شراء: 
• أي مجموعة متنوعة

• كاملة، أو مقطعة مسبقًا، أو مبشورة أو معبأة - تباع بالكيس أو العلبة أو القطعة أو الرطل أو العبوة
• سلطة و/أو خضروات مشكلة في كيس

• اعرفي رصيد المزايا الخاصة بِك قبل التسوق.

• سيكون لشراء الفواكه والخضروات حد أقصى بالدوالر، كما هو موضح في قائمة المزايا األسرية لبرنامج WIC الخاصة بِك. 

• إذا كانت تكلفة شراء الفواكه والخضروات الخاصة بك تزيد عن الحد األقصى للمبلغ المحدد بالدوالر، يمكنك إرجاع شيء ما أو دفع الفرق بطريقة دفع 
أخرى )SNAP، أو الدفع النقدي أو الدفع ببطاقة ائتمان/مدين(.

• إذا كانت تكلفة شراء الفواكه والخضروات أقل من الحد األقصى للمبلغ المحدد بالدوالر، فسيظل رصيدك في بطاقة eWIC الخاصة بك حتى تنتهي فترة 
استحقاق المزايا. 

الفواكه والخضروات المجمدة
يمكن شراء: 

• أي عالمة تجارية/أي نوع وحجم
• الفواكه العادية أو الخضار أو الخلطات السادة

الفواكه والخضروات المعلبة
يمكن شراء: 

• أي عالمة تجارية وأي حجم
• يجب تعبئتها في الماء أو العصير

• قد تكون عادية أو منخفضة الصوديوم
• علب أو عبوات بالستيكية

صلصة الطماطم المعلبة
• طماطم معلبة سادة/صلصة سباجيتي 

الفواكه 
والخضروات

األصناف التي تحتوي على محليات مضافة، أو سكر، أو 
دهون/زيوت مضافة، أو بطاطس مقلية، أو هاش براون، أو 

تاتر توتس، أو بطاطس مشكلة أخرى. يجب أال تكون معبأة مع 
الصلصة أو المعكرونة أو األرز.

ممنوع شراء

أصناف بار السلطة وصواني الحفالت وسالل الفواكه 
والفواكه المجففة والوجبات الخفيفة من الفواكه. 
السلطات/تشكيالت الطعام المعبأة المضاف إليها 

الصلصات واللحوم والمكسرات والخبز المحمص 
والجبن وما إلى ذلك.

ممنوع شراء

األصناف التي تحتوي على محليات مضافة 
أو سكريات أو شراب مركز أو دهون 

مضافة أو زيوت أو ملح )فواكه( أو صلصة 
توت بري أو حشوات فطائر أو كوكتيل 

الفواكه أو مخلل )خضروات( أو خضروات 
مطبوخة أو مقلية أو زيتون

ممنوع شراء

الفواكه والخضروات الطازجة
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نصائح للتمتع بتجربة 
تسوق إيجابية

ال تُقبل بطاقة eWIC الخاصة بك إال لدى البائعين المعتمدين في والية كونيتيكت وال يمكن استخدامها في أي •
والية أخرى. 

 للحصول على قائمة البائعين المعتمدين لبرنامج WIC، اسألي موظفي الوكالة المحلية، أو قومي بزيارة 
www.ct.gov/dph/wic تحت عالمة تبويب Retailers )تجار التجزئة(، أو استخدمي تطبيق 

.WICShopper

ارجعي إلى قائمة المزايا األسرية الخاصة بك للحصول على المنتجات التي تم اختيارها خصيًصا الحتياجات كل 
مشارك. ال يمكنك شراء كل منتج مدرج في دليل الطعام هذا. 

على سبيل المثال: على الرغم من أن دليل الطعام يحتوي على لبن كامل الدسم كعنصر معتمد في برنامج 
WIC، إذا كان لديك طفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر، فستتمكنين فقط من شراء لبن منزوع الدسم/خاٍل من 

الدسم بنسبة 1% لهذا الطفل. 

 	 WICShopper استخدمي تطبيق ،WIC للتأكد من أن أحد العناصر معتمد في برنامج
وقم بالبحث في المنتجات. 

لتحديد األطعمة المعتمدة في برنامج WIC في المتجر، ابحثي عن عالمة الرف المعتمدة 	 
 .Connecticut WIC من

يجب أن يقوم موظف الخزينة بفحص جميع العناصر واألصناف المحددة. ال يمكن للمتاجر 	 
 .WIC أن تقيّد اختياراتك للعالمات التجارية المعتمدة من برنامج

تذكري أن تستخدمي مزايا برنامج WIC قبل أي طريقة سداد أخرى )SNAP، أو TFA، أو نقًدا، أو بطاقة االئتمان/بطاقة المدين(.	 

عندما يكون ذلك متاًحا، راجعي اإليصال وسط المعاملة قبل التأكيد باختيار "نعم" (Yes). إذا كنت قد دفعت مقابل عنصر أو صنف كان يجب إزالته من بطاقة 	 
eWIC، يمكنك طلب استرداد األموال في مكتب خدمة العمالء قبل مغادرة المتجر.

ولتقديم خدمة أفضل لك إذا كانت لديك مشكلة في شراء عنصر أو صنف، فاسأل عن مدير المتجر. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فاتصل بمكتب WIC التابع 	 
للوالية على الرقم 2142-741-800-1 أثناء تواجدك في المتجر.

W
Connecticut

NUTRITION IS JUST  the  BEGINNING.

معتمد

•

•
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هل يمكنني تغيير األطعمة المدرجة في قائمة مزايا عائلتي؟ 
يمكن فقط لمكتب WIC المحلي تغيير حزمة طعامك. إذا كانت لديك مخاوف أو احتياجات خاصة، فتأكدي 

من التحدث إلى خبير التغذية التابع لبرنامج WIC قبل إصدار المزايا الخاصة بك. فقد يكون قادًرا على ضبط 
عبوة طعامك.

هل أحتاج إلى شراء كل شيء مدرج في قائمة مزايا األسرة الخاصة بي؟
يمكن لخبير التغذية المتابع لحالتك أن يصمم قائمة مزايا عائلتك إلصدار الطعام الذي ستشترينه وتستخدمينه 

فقط. ال، لست مطالبة بشراء كل شيء في قائمة مزايا األسرة الخاصة بك. إذ أننا نشجعك على التسوق 
بمسؤولية وشراء فقط األطعمة التي تعرف أنك ستستخدمينها.

ماذا لو نفد الطعام واستخدمت جميع مزايا WIC الخاصة بي؟
يهدف برنامج WIC فقط إلى "استكمال" نظامك الغذائي. وال يُقصد من األطعمة التي تستلمينها في برنامج 

WIC تلبية جميع احتياجاتك الغذائية. ومن ثم، سوف تحتاجين إلى شراء أطعمة إضافية بنفسك. ويمكن 
للمكتب المحلي الذي تتبعينه مساعدتك في العثور على برامج مساعدة غذائية إضافية إذا لزم األمر.

هل يمكنني توفير المزايا التي لم أستخدمها للشهر القادم؟ 
ال. إذ تنتهي صالحية المزايا في منتصف الليل في تاريخ 

انتهاء الصالحية الموجود في كل إيصال.

هل يمكنني المشاركة في أكثر من برنامج WIC في 
نفس الوقت؟ 

ال.

ماذا يحدث إذا انتقلت؟ 
حاول االتصال بمكتب WIC المحلي قبل 

االنتقال. فهم يمكنهم إعطاؤك معلومات 
التحويل ألخذها إلى مكتب WIC في منطقتك 

الجديدة.

األسئلة

حقوقك:
يوفر برنامج WIC التثقيف التغذوي ومعلومات الرضاعة الطبيعية والدعم واألغذية الصحية.   •

HUSKY A/ على التواصل مع الموارد األخرى التي قد تساعد أسرتك بما في ذلك WIC سيساعدك برنامج  •
Medicaid وبنوك الطعام المحلية والخدمات الصحية. 

.WIC سيتم الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تقدمها إلى برنامج  •

إذا شعرت أنك تعرضت للتمييز، يمكنك تقديم شكوى.  •

معايير المشاركة في برنامج WIC هي نفسها للجميع، بغض النظر عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو   •
اإلعاقة أو الجنس. 

.WIC إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو خدمات إعاقة، يُرجى االستفسار من موظفي  •

مسؤولياتك:
تعاملي مع موظفي برنامج WIC وموظفي المتجر بلطف واحترام. إذا شعرِت أن أحد المتاجر أو   •
أحد المشاركين في برنامج WIC أو أحد الموظفين يرتكب خطأً ما، فاتصلي بوكالة WIC التابعة 

للوالية على الرقم 1-800-741-2142. 

• احتفظي ببطاقة eWIC ودليل الطعام في مكان آمن. 

• أبلغي عن التغييرات التي تطرأ على العنوان و/أو الهاتف لدى مكتب WIC في أقرب وقت ممكن.

أنت تفهمين اآلتي:
لتزويدك بإحاالت معينة، قد نحتاج إلى مشاركة اسمك و/أو معلومات االتصال الخاصة بك مع مؤسسات خارجية.   •

سنطلب إذنك الخاص عندما نحتاج إلى مشاركة اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك مع أي شخص خارج برنامج 
.WIC

إذا كذبِت عمًدا للحصول على مزايا WIC أو إذا انتهكت قواعد البرنامج، فستكونين عرضة لتعليق حسابك أو   •
االستبعاد.

• ال يُسمح ببيع أو محاولة بيع أو التخلي عن مزايا WIC أو الطعام أو اللبن الصناعي. إذا قمِت بذلك، فسيُطلب منك 
سداد قيمة العناصر واألصناف وقد تتعرضين لتعليق حسابك أو استبعادك. 

• يعتبر نشر عناصر WIC على أي من وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
Facebook و Craigslist وEbay محاولة للبيع. 

الحقوق 
والمسؤوليات

27الحقوق والمسؤوليات واألسئلة



 ،(USDA) وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية
يُحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة 

األمريكية أو التي تديرها ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو 
االنتقام لوجود نشاط سابق للحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تنفذه أو تموله وزارة الزراعة األمريكية. 

يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل 
طريقة برايل، والطباعة الكبيرة، واألشرطة الصوتية، ولغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك(، االتصال بالوكالة )التابعة 

للوالية أو المحلية( حيث قاموا بتقديم طلب الحصول على المزايا. كما يمكن لألفراد الصم أو ضعاف السمع أو الذين 
يعانون من إعاقات في النطق االتصال بوزارة الزراعة األمريكية (USDA) من خالل خدمة الترحيل الفيدرالية على 

الرقم 8339-877 (800). باإلضافة إلى ذلك، قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية. 

 لتقديم شكوى في البرنامج بشأن التمييز، أكملي نموذج شكوى التمييز في برنامج وزارة الزراعة األمريكية
 )AD-3027( الموجود على اإلنترنت على العنوان: 

وفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية، أو اكتبي خطابًا موجًها إلى وزارة الزراعة األمريكية واذكري في 
الخطاب جميع المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل على الرقم -632 (866)

9992. أرسل النموذج المكتمل أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية عن طريق: 

 U.S. Department of Agriculture :(1) البريد
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

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

(2) الفاكس: 7442-690 (202)؛ أو 

 .program.intake@usda.gov :(3) البريد اإللكتروني
هذه المؤسسة هي مقدم خدمات يعمل على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

W
Connecticut

NUTRITION IS JUST  the  BEGINNING.

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20
P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf

