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STATE OF WASHINGTON 

 
DEPARTMENT OF HEALTH 
Prevention and Community Health 

Office of Nutrition Services 
Washington WIC 

Post Office Box 47886 
Olympia, Washington 98504-7886 

711 Washington Relay Service 
 

 ،WICأعزاءنا أسر برنامج 

 
).  ، تغذیة النساء والرضع واألطفالWomen, Infants, and Children )WICلقد أدخلنا تحدیثًا على دلیل التسوق الخاص ببرنامج 

 :یمكنكم العثور على نسخة بالطرق اآلتیة

  https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/ShoppingwithWIC/WICShoppingGuideAtعلى اإلنترنت  •
 ؛ )باللغة اإلنجلیزیة فقط(

 التي تزورھا؛ WICفي عیادة  •
 ). WICاألطعمة المسموح بھا في " (WIC Allowable Foods"ضمن  WICShopperمن تطبیق  •

 
 :یليتشمل التحدیثات التي أُدِخلت على الدلیل ما 

 نصائح تسوق جدیدة؛  •
 إضافة أطعمة جدیدة منذ آخر تحدیث؛ •
 إزالة أطعمة لم تعد متوفرة؛ •
 إضافة أحجام عبوات ضمن فئات الفواكھ والخضراوات الُمخصَّصة للرضع، واألجبان، واألسماك؛ •
 إزالة حبوب األرز الُمخصَّصة للرضع؛ •
أحجام العبوات المسموح   )، وزارة الزراعة األمریكیةUnited States Department of Agriculture )USDAغیّرت  •

 .بھا لخیارات حبوب اإلفطار والحبوب الكاملة

ولھذا السبب، ستَرین تغییرات في . في مساعدتِك في الحصول على أكبر قدر من األطعمة باستخدام مخصصاتكِ  WICیرغب برنامج 
وسیؤدي ھذا بدوره إلى تغییر ما تحصلین علیھ . المسموح بھا في فئتَي حبوب اإلفطار والحبوب الكاملةبعض أحجام عبوات الطعام 

 : لھذا السبب، نطلب منِك أن. عادةً في المتجر

 : تنظري جیًدا في أحجام العبوات المسموح بھا  .1
o حبوب اإلفطار: 

  من دلیل التسوق؛ 12و 11انظري صفحتَي 
  استخدمي"Tips for Buying WIC Breakfast Cereal) " نصائح لشراء حبوب اإلفطار من برنامج

WIC .( 
 

o الحبوب الكاملة: 
  من دلیل التسوق 32انظري الصفحة  . 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/ShoppingwithWIC/WICShoppingGuideAt
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 .  التخطیط للتعامل مع تغییر أحجام عبوات حبوب اإلفطار والحبوب الكاملة  .2
 :اإلفطار والحبوب الكاملةإلیِك بضعة أشیاء جدیرة بالمالحظة عندما تتسوقین لشراء حبوب 

 
o  لھذا السبب، فإن بعض أحجام العبوات غیر . للسماح لھا بالتأقلم مع ھذا التغییرنھایة أبریل إعطاء األسر فترة حتى

" allowed"في الدلیل الجدید ستظھر تحت التصنیف  )یجب أن تكون" (must be"المدرجة تحت التصنیف 
 .اد داخل المتجرداخل التطبیق وعند السد ) مسموح بھا (

 
o  على أحجام العبوات المدرجة تحت التصنیف إال لن تحصلي  ، 2022مایو  1بدایةً من"must be"  في دلیل

  .WICالتسوق الُمحدَّث الخاص ببرنامج 
 

 : أبلغینا بأي تساؤالت لدیك .3
o  اسألي موظفي برنامجWIC خالل موعدِك المقبل؛ 
o  أرِسلي رسالة برید إلكتروني إلىwawicfoods@doh.wa.gov 

 
نشكرِك أیًضا ُمقدًما على صبرِك خالل عمل ھذا التغییر معًا فیما . إننا متحمسون لرؤیة دلیل التسوق الُمحدَّث ونأمل أن تجدیھ مفیدًا

 .لحبوب الكاملةیخص أحجام عبوات حبوب اإلفطار وا
 
 

 مع خالص تقدیرنا،
 

Washington State WIC Program ) برنامجWIC في والیة واشنطن ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .تعمل ھذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص

 . في والیة واشنطن غیر قائم على التمییز WIC Nutrition Programبرنامج 
 .1410-841-800-1لطلب ھذه الوثیقة بأي صیغة أخرى، اتصلي على الرقم 

 ، أو (Washington Relay) 711فیما یخص العمالء المصابین بالصمم أو صعوبة في السمع، یُرجى االتصال بالرقم 
 civil.rights@doh.wa.govمراسلة البرید اإللكتروني 
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