
 

अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू 
संशोधित 06/01/20 

हामी आज तपाईंलाई WIC मा देख्न पाउँदा उत्सायहत छ  ंर तपाईंलाई सहिोग गर्न पाउँदा खुसी छ !ं 

 

मसँग यर्म्न कुराको अधिकार छ: 

 

• स्वस्थकर खारे्कुराहरू खररद गर्न लाभहरू प्राप्त गर्े। मलाई चायहर्े सबै खार्ाहरू WIC ले प्रदार् गदैर् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। 

• स्वास्थ खार्ा र सयिि जीवर्को बारेमा जार्कारी धलर् पाउर्े। 

• स्तर्पार्सँग सम्बन्धित सहिोग र समथनर् प्राप्त गर्े। 

• मलाई सहिोग पुर् िाउर् सके्न खोप तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूको बारेमा जार्कारी प्राप्त गर्े। 

• WIC कमनचारी र स्टोर कमनचारीहरूबाट उधचत र सम्मार्जर्क उपचार सेवा धलर् पाउर्े। मेरो उपचार राम्रोसँग र्गररएको खण्डमा, 

म WIC यर्रीक्षकसँग कुरा गर्न सकु्छ। म मेरो िोग्यता सन्दभनको यर्र्निमा असहमत भएको खण्डमा, WIC यर्देशक वा WIC 

राज्य कािानलिसँग सम्मेलर् वा सुर्ुवाइको माग गर्न सकु्छ। 

• र्ागररक अधिकारको संरक्षर्। WIC कािनिमको िोग्यताका मार्कहरू जात, रङ्ग, मूल रायरििता, धलङ्ग, उमेर वा असक्षमतालाई 

ध्यार्मा र्राखी सबैका लायग एउटै हुरे्छर््। 

• गोपर्ीिता। WIC को गोपर्ीिता सम्बिी र्ीयत िस फाराम पछायि पाइन्छ। 

 

मेरा उत्तरदायित्वहरू: 

 

म तल यदएका तथ्यहरूको बारेमा साँचो र पूर्न जार्कारी यदर् सहमत छु: 
 

• मेरो आम्दार्ी। म मेरो घरको सबै आि स्रोतहरूको बारेमा कमनचारीलाई बताउरे् छु। कुरै् पररवतनर्हरू भएमा, म ररपोटन गरे्छु। 

• Medicaid, पूरक पोषर् सहािता कािनिम (SNAP) वा पररवार रोजगार कािनिम (TANF) मा मेरो सहभायगता। मलाई 

WIC कािनिमका लायग िोग्य ठहर् िाउर्े कुर्ै कािनिममा सहभागी हुर् छोिे भर्े, म WIC लाई िसको बारेमा जार्कारी यदरे्छु। 

• मेरो स्तर्पार्को न्धस्थयत। मैले स्तर्पार् कम गरें वा रोकेको खण्डमा, म WIC लाई सूधचत गरे्छु। 

• मेरो गभानवस्थाको न्धस्थयत। 

• मेरो ठेगार्ा। मेरो ठेगार्ा वा सम्पकन  जार्कारी पररवतनर् भएको खण्डमा म ररपोटन गरे्छु। म मेरो र्िाँ राज्यमा WIC प्राप्त गर्न सहज 

बर्ाउर्का लायग राज्यभन्दा बायहर गएमा, म प्रमार्पत्रको प्रमार्ीकरर् (VOC) का लायग अरु्रोि गर्न सकु्छ। 

 

म यर्िमहरू पालर्ा गरे् सहमत छु। म यर्म्न गरे्छु: 
 

• न्धियर्क कमनचारी र स्टोरका कामदारहरूसँग सम्मार्जर्क व्यवहार गरे्छु। म वाचा गरे्, धचच्च्याउरे्, िम्की यदरे् वा कसैको पयर् 

हायर् हुरे् कािन गर्ेछैर्। 

• जारी गररएका पररवारका सदस्यहरूका लायग मेरा WIC खार्ाहरू प्रिोग गर्ुनहोस्। 

• प्रिोग गर्न र्सकेको अयतररक्त खाद्यान्न न्धियर्कमा फकानउरे्छु। 

• मेरो खाद्यान्न, धशशुको फमुनला वा eWIC कािन कयहल्यै बेच्र्े छैर्, यदर्े छैर् वा त्यसको व्यपार गर्े छैर्। िसमा यतर्ीहरूलाई 

अर्लाइर् पोस्ट गर्े वा यतर्ीहरूलाई स्टोरमा फकानउर्े कुराहरू पदनछर््। मैले प्राप्त गरेको WIC खार्ा वा फमुनला जस्तै मैले बेच्र् वा 



यदर् प्रस्ताव गरेको कुर्ै पयर् खार्ा वा फमुनलालाई WIC खार्ा मायर्रे्छ। मलाई कािनिमलाई खार्ा र फमुनलाको लायग भुक्तार्ी 

यफतान गर्न अरु्रोि गररर्ेछ। 

• एकपटकमा एउटा मात्र WIC न्धियर्कबाट लाभहरू प्राप्त गर्ुनहोस्। दोहोरो सहभायगता अवैि छ भने्न कुरा मैले बुझेको छु। 

• आफ्र्ो भेटघाटका बारेमा सबै जार्कारीहरू राखे्नछु वा पुर्ः  कािनसूची बर्ाउरु् परेमा न्धियर्कमा फोर् गरे्छु। मैले दईु मयहर्ासम्म 

लाभहरू प्राप्त गररर् भरे्, मलाई कािनिमबाट हटाउर् सयकन्छ भने्न कुरा मैले बुझेको छु। 

• म न्धियर्कमा जाँदा मैले आफूसँग मेरो eWIC कािन लैजारु्पछन जसकारर् मेरा लाभहरूलाई कािनमा लोि गर्न सयकन्छ। 

• िेयबट कािन जस्ता eWIC कािनलाई हराउर्, चोरी हुर्, खराब हुर् वा र्र हुर् र्यदएर त्यसको सुरक्षा गरे्छु। 

• मेरो eWIC कािन हराएमा वा चोरी भएमा तुरून्तै WIC कमनचारीलाई भने्नछु। म बुझ्दछु यक मेरो कािन प्रयतस्थापर् गर्न तीर् यदर्को 

अवधि हुरे्छ। मैले हराएको भर्ी ररपोटन गररएको कािन प्रिोग गर्े प्रिास गर्े छैर्। 

• मैले न्धियर्कमा हँुदा अधिकार यदएका व्ययक्तहरू बाहेक अरू कसैलाई पयर् मेरो कािन वा PIN र्म्बर साझा गर्े छैर्। 

• आधिकाररक Utah WIC खाद्यान्नको पुन्धस्तकामा उले्लख गरीएका यर्िम तथा यर्देशर्हरू पालर्ा गरे्छु। 

सम्झ ता: 
 

मैले मेरा अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरूको (अगायि छायपएको छ) बारेमा पढेको वा सुझाव यदएको छु। तपाईंले िी यर्िमहरू पालर्ा गरु्नहुन्न 

भर्े, मैले मेरो पररवारले प्राप्त गरेका कुर्ै पयर् लाभहरूका लायग WIC लाई पुर्: भुक्तार्ी गर्न अरु्रोि गर्न सकु्छ भर्ी म बुझ्दछु। मैले थप 

लाभहरू गुमाउर् सकु्छ र WIC कािनिमबाट यर्स्कर् सकु्छ भने्न कुरा पयर् म बुझ्दछु। 
 

िो प्रमार्ीकरर् संघीि सहािताको प्रायप्तमा पूरा गररदैं छ। मेलै यदएको जार्कारी मैले जारे् सम्म सयह छ भरे्र प्रमाधर्त गदनछु। कािनिमका 

कमनचारीहरूले मैले न्धियर्कमा यदएका सबै जार्कारीहरूलाई प्रमाधर्त गर्न सक्छर््। मैले गलत वा भ्रामक यववरर् बर्ाउर्े वा गलत 

व्ययक्तलाई प्रयतयर्धित्व गराउर्े वा तथ्यहरू लुकाउर्े वा र्देखाउर्े कारर्ले तपाईंले अर्ुधचत तवरले पाएको खाद्यान्न सहुधलित राज्य 

एजेन्सीलाई भुक्तार्ी यफतान गर्ुनपर्े तथा राज्य र संघीि कार्ुर् अन्तगनत तपाईंलाई र्ागरीक वा आपराधिक अधभिोग लाग्न सके्न सयहत मलाई 

WIC खाद्य लाभहरू प्राप्त गर्नका लायग यदइएका कुरै् पयर् झुटा जार्कारी बारे बुझेको छु। 
 

म, आमाबुवा/अधभभावकहरू वा मैले न्धियर्कमा धचर्ेका थप अधभभावकले प्रमार्ीकरर् अपोइन्टमेन्टहरूमा उपन्धस्थत हुर्ुपछन। मैले प्रयतयर्धि 

(अधिकारप्राप्त खररदकतान) यर्यदनर गरेको छु भरे्, उर्ीहरूले मेरा WIC लाभहरूलाई न्धियर्कमा यपक अप गर्न र मेरो तफन बाट मेरा 

लाभहरूलाई स्टोरमा ररिम गर्न सक्छर््। मेरा छोरा/छोरीहरूको उचाई र त ल र्ाप्न, र/वा आइरर्को कमीको जाँच गर्न फलो अप भ्रमर्को 

आवश्यकता परेमा, मेरो प्रयतयर्धिले मेरो छोरा/छोरीहरूलाई न्धियर्कमा ल्याउर् पयर् सकु्नहुन्छ। मेरो प्रयतयर्धिका यििाकलापहरूमा म आफै 

धजमे्मवार हुरे्छु भने्न कुरा मैले बुझेको छु। मैले मेरो प्रयतयर्धिलाई न्धियर्क कमनचारीले यदएका कुरै् पयर् जार्कारी वा सूचर्ाहरू मसँग साझा 

गर्न अर्ुरोि गर्ुन मेरो धजमे्मवारी हो। 

 

~ कृपिा इलेक्ट्ियर्क हस्ताक्षर प्यािमा हस्ताक्षर गरु्नहोस् ~ 

 

WIC गोपर्ीिता र्ीयत: 
 

WIC ले तपाईंको गोपर्ीिताको अधिकारलाई सम्मार् गदनछ। WIC सहभागीको रूपमा, तपाईंले सम्झाउर्ी पाठ सने्दश, फोर् कल, 

पोस्टकािन वा इमेलहरू प्राप्त गर्न सकु्नहुन्छ। िी स्मरर्हरू प्राप्त र्गरे् हो भर्े हामीलाई जार्कारी यदर्ुहोस्। टेक्ट् गर्नबाट बायहररर्को लायग, 

STOP लेखी 22300 मा पठाउर्ुहोस्। 
 

तपाईंको WIC कािनिममा सहभायगताको जार्कारी WIC का लायग िोग्य ठहिानउर्े अन्य स्वास्थ्य तथा पोषर् कािनिम जस्ता गैह्र WIC 

प्रिोजर्को लायग आदार्-प्रदार् गर्न सयकर्ेछ। Utah स्वास्थ्य यवभागका कािनकारी यर्देशकलाई तपाईंको िोग्यता जाँच्र्, प्रारन्धिक कािन 



सञ्चालर् गर्न, तपाईं पयहले र्ै सहभागी हुर्ु भएका कािनिमसँग आवश्यक स्वास्थ्य जार्कारी आदार्-प्रदार् गर्न, कािनिमहरू बीच प्रशासयर्क 

प्रयििा कारगर बर्ाउर् र ररपोटन र अध्यिर्को माध्यमले Utah पररवारहरूको समग्र स्वास्थ्य मूल्याङ्कर्मा सहिोग गर्न गोप्य WIC 

जार्कारीहरूलाई यर्धित कािनिमहरूमा खुलासा र प्रिोग गर्न पाउर्े अधिकार यदएका छर््। िी कािनिमको बारेमा थप जार्कारीका चायहएमा, 

तपाईंले WIC कमनचारीलाई सोध्न सकु्नहुन्छ। 
 

 

 

संघीि र्ागरीक अधिकार कार्ूर् र िु.एस.कृयष यवभाग (U.S. Department of Agriculture (USDA)) र्ागरीक अधिकार यर्िमावली र र्ीयतहरूका 

अर्ुसार, USDA, त्यसका एजेन्सीहरू, कािानलि र कमनचारीहरू र USDA कािनिमहरूमा सहभागी भएका वा त्यसलाई प्रशासर् गर्े संस्थाहरूलाई USDA 

द्वारा सञ्चाधलत वा कोष प्रदार् गरीएका कुर्ै पयर् कािनिम वा गयतयवधिमा जायत, रङ, रायरिि मूल, धलङ्ग, अपाङ्गता, उमेर वा पूवनगामी र्ागरीक अधिकार 

यििाकलापको लायग प्रयत-यहंसा वा प्रयतकारमा आिाररत भएर भेदभाव गर्न यर्षेि गररएको छ। 
 

कािनिम जार्कारीका लायग सञ्चारको वैकन्धिक सािर्हरू (जसै्त ब्रेल धलपी, ठूलो अक्षरमा छपाइ, अयििो टेप, अमेररकर् धचन्ह भाषा आयद) को आवश्यकता 

पर्े असक्षमताहरू भएका व्ययक्तहरूले लाभहरूका लायग यतर्ीहरूले आवेदर् गरेको एजेन्सी (राज्य वा स्थार्ीि) मा सम्पकन  गर्ुनपर्ेछ। श्रवर्हीर्, कम सुन्ने वा 

बोली अक्षमता भएका व्ययक्तहरूले USDA लाई संघीि ररले सेवा (Federal Relay Service) माफन त (800) 877-8339 मा सम्पकन  गर्न सकु्नहुन्छ। 

िसका साथै, कािनिम सम्बिी जार्कारी अङे्ग्रजी बाहेकका अन्य भाषाहरूमा पयर् उपलब्ध गराउर् सयकन्छ। 
 

कािनिममा भेदभावको उजुरी दािर गर्नका लायग, USDA कािनिम भेदभाव फाराम, (AD-3027) अर्लाइर्मा: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुरै् पयर् USDA कािानलिमा पाइरे् फाराम भरु्नहोस् वा USDA लाई सम्बोिर् गरी धचठ्ठी 

लेखु्नहोस् र फाराममा अरु्रोि गररएको समू्पर्न जार्कारी उपलब्ध गराउरु्होस्। गुर्ासो फारामको एक प्रयतधलयप अरु्रोि गर्नका लायग, (866) 632-9992 मा कल गरु्नहोस्। 

तपाईंले भरु्नभएको फाराम वा पत्रलाई यर्म्न तररकाले USDA मा पेश गरु्नहोस्: (1) पत्राचार गरेर: U.S. Department of Agriculture, Office of the 

Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) फ्याक्स: (202) 690-

7442; वा program.intake@usda.gov मा (3) इ-मेल गरेर: 
 

िो संस्था एक समार् अवसर प्रदािक हो। 


