
 

መሰላትን ሓላፍነታትን 
ዝተኸለሰሉ ዕለት 06/01/2020 

ሎሚ ኣብ WIC ብምርኣይና ተሓጒስና ኢና ንኽንሕግዘኩም ድማ ሕጉሳት ኢና! 
 

መሰል ኣለኒ፥ 
 

• ረብሓታት ተቐቢለ ጥዑይ መግቢ ንክገዝእ። WIC ኩሉ ዘድልየኒ መግቢ ከም ዘይቅርቡለይ ይፈልጥ እየ። 

• ብዛዕባ ጥዑይ ኣመጋግባን ንጡፍ መነባብሮን ሓበሬታ ክረክብ። 

• ሓገዝን ደገፍን ክረክብ ኣብ ምጥባው ጸባ ጡብ ኣደ። 

• ክሕግዙኒ ዝኽእሉ ብዛዕባ ክታበታትን ካልኦት ናይ ጥዕና ኣገልግሎታትን ሓበሬታ ክረክብ። 

• ካብ ናይ WIC ሰራሕተኛታት ከምኡ’ውን ናይ ዱኳን ሰራሕተኛታት ፍትሓውን ኣኽብሮትን ዘለዎ ኣተሓሕዛ ክግበረለይ። ብጽቡቕ 

እንተዘይተታሒዘ፡ ምስ ናይ WIC ተቖጻጻሪ ክዘራረብ ይኽእል እየ። ንናይ WIC ዳይሬክተር ወይ ንናይቲ ክፍለ ሃገር ናይ WIC ቤት-

ጽሕፈት ንኮንፈረንስ ወይ ስምዕታ ክሓትት ይኽእል ኢየ፡ እንተደኣ ነቲ ናይ ብቕዓት ውሳነ እንተደኣ ዘይተሰማሚዐሉ። 

• ናይ ሲቪላዊ መሰላት ውሕስነት። ናይ WIC ፕሮግራም ናይ ብቕዓት መዐቀኒታት ዓሌት፣ ሕብሪ፣ ሃገራዊ መበቆል፣ ጾታ፣ ዕድመ ወይ 

ስንክልና ብዘየገድስ ንኹሉ ሓደ እዩ ። 

• ብሕትና። ናይ WIC ብሕትና ፖሊሲ ኣብ ዝባን እዚ ቅጥዒ ይርከብ። 
 

ሓላፍነታትይ፡ 
 

ሓቅን ምሉእን ሓበሬታ ንምሃብ ተሰማሚዐ እየ ብዛዕባ፡ 
 

• ኣታዊታተይ። ንሰራሕተኛታት ብዛዕባ ኣብ ቤተይ ንዘሎ ኩሉ ምንጪ ኣታዊ ክነግሮም እየ። ዝኾነ ለውጢታት ክሕብር እየ። 

• ተሳታፍነተይ ኣብ መዲከይድ፡ ተወሳኺ መኣዛዊ መግቢ ናይ ሓገዝ ፕሮግራም (SNAP) ወይ ናይ ፕሮግራም ስራሕ ስድራ-ቤት 

(TANF)። ኣብ WIC ንክሳተፍ ዘፈቕደለይ ፕሮግራም ምስታፍ እንተ ኣቋሪጸ ንWIC ከፍልጦ እየ። 

• ኩነታት ምጥባወይ። ንWIC ክሕብር እየ ምምጋብ ጸባ ጡብ ኣደ እንተ ነክየ ወይ እንተኣቋሪጸዮ። 

• ኩነታት ጥንሰይ። 

• ኣድራሻይ። ንኣድራሻይ ወይ መርከቢ ሓበሬታይ ንዝገበርክዎ ለውጥታት ክሕብር እየ። ካብቲ ዝጸናሕክዎ ስተይት ይግዕዝ እንተሃልየ 

ኣብ WIC ናይታ ሓድሽ ስተይት ንምስግጋር ቀሊል ንምግባር መረጋገጺ ወረቐት ምስክር (VOC) ንክወሃበኒ ክሓትት እኽእል። 
 

ኣነ ነቶም ሕግታት ክኽተል እሰማማዕ እየ። ኣነ ኽገብር እየ፥ 
 

• ንሰራሕተኛታት ክሊኒክ ከምኡ’ውን ንሰራሕተኛታት ዱኳንን ብኣኽብሮት ክሕዞም እየ። ንዝኾነ ሰብ ኣይጻረፍን፡ ኣይጭድርን፡ ኣየስግእን 

ወይ ኣይጐድእን እየ። 

• ብWIC ንዝተዋህበኒ መግቢ ነቶም ዝተዓደሎም ኣባላት ስድራ-ቤተይ ክጥቀመሉ እየ። 

• ክጥቀመሎም ዘይክእል ተወሰኽቲ መግብታት ናብ ክሊኒክ ክመልሶም ኢየ። 

• ፈጺመ ንመሸጣ፡ ወይ ንኻልኦት ንምሃብ ወይ መግቢ ናይ WIC ንንግዲ፡ ናይ ቆልዑ መግቢ ወይ ካርድ ናይ eWIC ኣይክህብን ኢየ። 

እዚ ኣብ መስመር ኢንተርነት ምልጣፍ ወይ ናብቲ ድኳን ምምላስ የጠቓልል። ዝኾነ ዓይነት መግቢ ወይ ናይ ቆልዑ ፎርሙላ ንመሸጣ 

ዘቕረብኩዎ ወይ ንኻልኦት ንምሃብ ዝሓሰብዎ ልክዕ ከም ናይ WIC መግቢ ወይ ናይ ቆልዑ ፎርሙላ ዝተቐበልክዎ ምስ ዝኾውን፡ እቲ 

ናይ WIC ከም ዝኾነ እዩ ዝቑጸር። ናይቲ ናይ መግቢ ወይ ናይ ቆልዑ ፎርሙላ ነቲ ፕሮግራም ንክኸፍሎ ክሕተት እየ። 

• ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ሓንቲ WIC ክሊኒክ ጥራይ ረብሓታት ክቕበል። ድርብ ተሳትፎ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ይርደኣኒ እዩ። 

• ቆጸራታተይ ክሕሉ ወይ ናብቲ ክሊኒክ ደዊለ ቆጸራይ ክቕይር። ንኽልተ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ነቶም ረብሓታት እንተ ዘይወሲደዮም፡ 

ካብቲ ፕሮግራም ክወጽእ ከም ዝኽእል ተገንዚበ ኣለኹ። 

• ረብሓታተይ ናብቲ ካርድ ምእንቲ ክጸዓኑ ክኽእሉ፡ ናብቲ ክሊኒክ ኣብ ዝኸደሉ እዋን eWIC ካርደይ ክማልኦ ኣለኒ። 

• ልክዕ ከም ናይ ዕዳ ካርድ፡ ናይ eWIC ካርድ ከይጠፍኣኒ፡ ከይስረቐኒ፡ ከይበላሸወኒ ወይ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከይኮነኒ ይጥንቀቐሉ። 

• ናይ eWIC ካርደይ እንተጠፊኡ ወይ ተሰሪቑ፡ ቀልጢፈ ንሰራሕተኛታት WIC ክሕብር። ካርደይ ንምትካእ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ 

ምጽባይ ግዜ ከምዘሎ ይግንዘብ ኢየ። ከም ዝጠፍአ ንዝሓበርኩሉ ካርድ ክጥቀመሉ ኣይክፍትንን እየ። 

• ንካርደይ ይኹን ንቁጽሪ PIN ናተይ ንኻልእ ኣየካፍልን እየ፡ ብዘይካ ነቶም ኣብ ክሊኒክ ከለኹ ፍቓድ ዝህቦም ሰባት። 

• ኣብ ናይ ዩታ WIC ናይ ዝተፈቕዱ መግቢ እሽቶ መጽሓፍ ዘሎ ሕግታትን መምሪሕታትን ክኽተል እየ። 

ስምምዕ፥ 
 

ብዛዕባ መሰላተይን ሓላፍነታተይን ኣንቢበ ወይ ተመኺረ እየ (ኣብ ቅድሚት ተሓቲሙ ዘሎ)። ነዞም ሕግታት እዚ እንተ ዘይተኸቲለዮም፡ ስድራ-
ቤተይ ብዝረኸብክዎ ዝዀነ ይኹን ረብሓታት ንWIC ክኽሕስ ክሕተት ከም ዝኽእል ተገንዚበ ኢየ። ኣብ መጻኢ ዝረኽቦም ጥቕምታት ክስእንን 
ካብ ናይ WIC ፕሮግራም ክወጽእ ከም ዝኽእል`ውን ይግንዘብ ኢየ። 
 

እዚ መረጋገጺ ይዛዘም ኣሎ ምስ ቅብሊት ናይ ፈደራል ሓገዝ። እቲ ዝሃብክዎ ሓበሬታ፡ ብተኻእለኒ መጠን ፍልጠተይ ቅኑዕ ምዃኑ ምስክር። 
ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ንኹሉ እቲ ናብቲ ክሊኒክ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ከረጋግጹ ይኽእሉ እዮም። ናይ መግቢ ረብሓታት ንምርካብ፡ ዝዀነ 



ይኹን ንWIC ዝሃብክዎ ዘይሓቀኛ ሓበሬታ፡ ዘጠቓለለ ግን ከኣ ዝተወሰነ ዘይኮነ ናይ ሓሶት ወይ ጌጋ ዝሕብር መግለጺ ወይ ዘይመልክዑ ምሃብ፡ 
ምሕባእ ወይ ምኽላእ ጭብጥታት ንናይ ክፍለ ሃገር ትካል ነቲ ዋጋ ናይቲ ብዘይ ኣገባብ ዝተዋህበኒ መግቢ ክኸፍል ከምዘለኒ፡ ከምኡ’ውን ኣብ 
ትሕቲ ምምሕዳር ግዝኣትን ፌደራላዊ ሕግን ኣብ ሲቪላዊ ወይ ገበናዊ ክሲ ክምስረተለይ ከምዝኽእል ይፈልጥ እዩ። 
 

ኣነ፡ ወላዲት/ መጒዚ ወይ ተወሳኺ መጒዚ ናብ ክሊኒክ ከይደ ኣብ ናይ ምምስኻር ቆጸራታት ክቐርብ ከምዘለኒ ይግንዘብ። ወኪል መዚዘ ኣለኹ 
(ሕጋዊ ዓዳጋይ)፡ ናይ WIC ረብሓታት ኣብቲ ክሊኒክ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብቲ ድኳን ዝርከብ ረብሓታት ድማ ኣብ ክንዳይ ኮይኑ ዘምጽኣለይ። 
ወኪለይ ብተወሳኺ ንውላደይ/ደቀይ ናብ ክሊኒክ ከምጽኦም ይኽእል እዩ፡ ናይ ክትትል ምብጻሓት ኣድላይ እንተኾይኑ ናይ ቁመቶምን ክብደቶምን 
መርመራ ንምግባር ከምኡ’ውን/ወይ ደሞም ንትሑት ትሕዝቶ ሓጺን ንምምርማር። ብተግባራት ናይ ወኪለይ ተሓታቲ/ት ኣነ ከም ዝዀንኩ 
ይርድኣኒ እዩ። ንወኪለይ ሰራሕተኛታት ክሊኒክ ንዝህብዎ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ወይ መተንባህታታት ንኸካፍለኒ ክሓቶ ሓላፍነተይ እዩ። 
 

~ ብኽብረትኩም ፈርሙ ነቲ ናይ ኢለትሮኒካዊ ኽታም ቦታ ~ 
 
ናይ WIC ናይ ብሕትና ፖሊሲ፥ 
 

WIC መሰል ብሕትናኹም የኽብር። ከም ተሳታፊ/ት WIC መጠን፡ መዘኻኸሪ ዝኸውን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ፡ ጻውዒታት ቴሌፎን፡ 
ደብዳቤታት፡ ፖስት ካርድታት ወይ ኢመይል ኽትቕበሉ ትኽእል ኢኻ። ነዚ መዘኻኸሪታት እዚ ንኸይንሰደልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ካብ 
መልእኽቲ ጽሑፍ ምርካብ ንምውጻእ፡ ናብ 22300 STOP ኢልካ ጽሒፍካ ልኣኽ። 
 

ሓበሬታ ብዛዕባ ተሳታፍነትኩም ኣብ ናይ WIC ፕሮግራም ምስ ካልኦት ናይ ጥዕናን ኣመጋግባን ፕሮግራማት ክንካፈሎ ንኽእል ኢና ንናይ WIC 
ዘይኮኑ ዕላማታት ንWIC ፕሮግራም ብቑዓት ዝኾኑ ሰባት ዘገልግል። ፈጻሚ ዳይሬክተር ክፍሊ ጥዕና ዩታ ኣፍቂዱ ኣሎ ንምቅላዕን ንምጥቃምን 
ምስጢራዊ ሓበሬታ WIC ንፍሉያት ፕሮግራማት፡ ንኽትምመ እንተደኣ ነቲ ኣገልግሎታት ንምርካብ ብቑዓት ኮይንኩም፡ ክንዮ ዝተወሰነ ርሕቀት 
ንኸካየድ፡ ነቲ ድሮ እትሳተፍዎ ዘለኹም መደባት ጥዕና ዘድሊ ሓበሬታ ምክፋል፡ ኣብ ሞንጎ ፕሮግራማት ምምሕዳራዊ ኣካይዳ ንምምሕያሽ፡ 
ከምኡ’ውን ብመልክዕ ጸብጻብን መጽናዕትን ንጠቕላላ ጥዕና ስድራ-ቤታት ዩታ ኣብ ምግምጋም ንምሕጋዝ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዞም 
ፕሮግራማት ንሰራሕተኛታት WIC ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም። 
 
 

 

ብመሰረት ፈደራላዊ ሕጊ ሲቪላዊ መሰላትን ናይ ኣሜሪካ ክፍሊ ሕርሻን (USDA) ናይ ሲቪላዊ መሰላት መምርሒታትን ፖሊሲታትን፡ USDA፡ ወኪላቱን፡ ቤት-
ጽሕፈታቱ ከምኡ’ውን ሰራሕተኛታቱ ከምኡ ድማ ትካላት ዝሳተፋ ኣብ ወይ ዘማሓድራ ንፕሮግራማት USDA ኣድልዎ ብመሰረት ዓሌት፡ ሕብሪ፡ ሃገራዊ መበቆል፡ 
ጾታ፡ ስንክልና፡ ዕድመ ወይ ሕነ ወይ ሕንሕነ ንናይ ቅድሚ ሕጂ ሲቪላዊ መሰላት ንጥፈታት ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ወይ ዝተኻየደ ንጥፈት ወይ ብUSDA ዝተመወለ 
ክልኩል ኢዩ። 
 

ካልእ ኣማራጺ መራኸቢታት ዘድልዮም ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንፕሮግራም ሓበሬታ ኽጥቀሙሉ ኣለዎም (ንኣብነት ብረይል፡ ፍሩይ ሕትመት፡ ዝተቐድሐ ድምጺ፡ 
ናይ ኣሜሪካ ቋንቋ ምልክት…ወዘተ)፡ ነዚ ትካል ክረኽብዎ ኣለዎም (ናይ ክፍለ ሃገር ወይ ከባብያዊ) ኣብቲ ረብሓታት ንክረኽቡ ዝሓትሉ። ጽሙማን፡ ጸገም ናይ 
ምስማዕ ዘለዎም ወይ ናይ ምዝራብ ጸገም ዘለዎም ውልቀሰባት ብፈደራል ኣቀባባሊ ኣገልግሎት (Federal Relay Service) ኣቢሎም ን USDA ክረኽብዎም ይኽእሉ 
ኣብ (800) 877-8339። ብተወሳኺ፡ ፕሮግራም ሓበሬታ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብኻልኦት ቋንቋታት ክቀርብ ይኽእል እዩ። 
 

ናይ ኣድልዎ ጥርዓን ኣብቲ ፕሮግራም ንምቕራብ ኣብቲ ነቲ ናይ USDA ፕሮግራም ናይ ኣድልዎ ቅጥዒ (AD-3027) ምልኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኣብ፡ 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ከምኡ’ውን ኣብ ዝኾነ ቤት-ጽሕፈት USDA ወይ ደብዳቤ ጸሓፍ ናብ USDA ዝበጽሕ ከምኡ’ውን ኣብቲ 
ደብዳቤ ኩሉ ኣብቲ ቅጥዒ ዝድለ ሓበሬታ ኣቕርብ። ቅዳሕ ናይ ጥርዓን ቅጥዒ ንምሕታት፡ ደውሉ ናብ (866) 632-9992። ዝተማልአ ቅጥዒ ወይ ደብዳቤ ናብ 
USDA ኣቕርቡ ብመገዲ፡ (1) ጶስጣ፡ U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, 
SW, Washington, D.C. 20250-9410፥ (2) ፋክስ፡ (202) 690-7442፡ ወይ (3) ኢመይል፡program.intake@usda.gov. 
 

እዚ ትካል ማዕረ ዕድላት ዘቕርብ እዩ። 


