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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 
 

 کورنۍ، WIC د آغلې/ښاغلی

 
د پیرلو لېست اپډیټ   )د ښځو، کوچنیانو او ماشومانو پروګرام، Women, Infants and Children Program )WICموږ د 

 :تاسو یې یوه کاپي ترالسھ کوالی شئ. دی یکړ

یواځې پھ  ( https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/ShoppingwithWIC/WICShoppingGuideAtپھ ویب  •
 ؛ )انګلیسي کې

 کلېنیک کې؛ WICستاسو پھ  •
 )".مجوز خواړه WIC Allowable Foods )WIC"اپلېکېشن کې د  WICShopperپھ  •

 
 : پھ الرښوود کې اپډیټ شوي معلومات پھ الندې ډول دي

 د پېرلو نوې الرښوونې؛   •
 د وروستي اپډیټ وروستھ نوي خواړه اضافھ شوي دي؛  •
 د ھغو خوړو لرې کول چې د زیاتې مودې لپاره د السرسي وړ نھ دي؛  •
 سبزیجاتو، پنیرو او کبانو کې اضافھ شوې بستې؛د ماشوم پھ میوې،  •
 د ماشوم د وریجو د سیریالکو لرې کول •
• United States Department of Agriculture )USDA ،د سھارنۍ غلو دانو او د ټولو   )د متحده آیاالتو د کرنې وزارت

 . مجوزو غلو دانو د بستو اندازو تھ بدلون ورکړئ

لھ دې کبلھ، تاسو بھ د سھارنۍ او . پروګرام غواړي لھ تاسو سره مرستھ وکړي چې لھ ګټو سره ډٻر خواړه ترالسھ کړئ WICد 
دلون ورکړي چې تاسو یې پھ عادي ډول لھ پلورنځیو  ښایي دا ھغھ څھ تھ ب. ټولو مجوزو غلو دانو پھ ځینو بستو کې بدلونونھ ووینئ

 :پھ ھمدې دلیل، موږ لھ تاسو غواړو چې. ترالسھ کوئ 

 : د مجوزو بستو اندازو تھ پھ ځیر سره وګورئ .1
o سھارني سیریالک: 

  پاڼو تھ مراجعھ وکړئ؛ 12او  11د پیرلو د الرښود 
 "Tips for Buying WIC Breakfast Cereal") " دWIC د سھارنۍ د سیریالکو د پیرلو الرښود ("  

 .څخھ ګټھ واخلئ
 

o بشپړې غلې دانې: 
  پاڼې تھ مراجعھ وکړئ 32د پیرلو د الرښود  . 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/ShoppingwithWIC/WICShoppingGuideAt
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   . د سیریالکو او ټولو غلو دانو د بستو د اندازو لپاره پالن بدل شوی دی .2
 : الندې ډول ديد سھارنۍ د سیریالکو او ټولو غلو دانو د پیرلو پرمھال اړینې الرښوونې پھ 

 
o  لھ دې کبلھ، د ځینو بستو  . لھ دې بدلونونو سره ځان برابر کړيد اپریل تر پایھ پورې لري چې وکورنۍ اجازه

لست شوې نھ دي بھ ایپ او پلورنځي د پېسو ورکولو پر  پھ نوي الرښود کې  )"باید( must be" چې د اندازې
 . پھ توګھ سکین شي )"مجاز( allowed" ځای د

 
o  پھ اپډیټ شوي د  وکوالی شئ  یوازېتاسو  بھ نېټھ   1کال د مې پھ  2022دWIC بستو   د پېرلو پھ الرښود کې

 . ولرئالندې  ”must be“ اندازې د
 

 :کھ پوښتنې لرئ، موږ تھ خبر راکړئ .3
o  دWIC د کارکوونکو پھ اړه پھ خپل راتلونکي مالقات کې وپوښتئ؛ 
o  یو برښنالیک واستوئwawicfoods@doh.wa.gov 

 
ھمداراز لھ وړاندې موږ ستاسو لھ  . موږ د اپډیټ شوي الرښود لپاره خوښ یو او ھیلھ لرو چې ھغھ بھ ستاسو سره مرستھ وکړي

 . صبر څخھ مننھ کوو چې پھ ګډه مو د سھارنۍ د سیریالکو او ټولو غلو دانو د بستو د اندازو پھ اړه دا بدلون رامنځتھ کړ
 
 

 پھ درناوي،
 

Washington State WIC Program  ) د واشنګټن آیالتWIC پروګرام( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . دا اداره د مساوي فرصت چمتو کوونکې ده 

 . تبعیض نھ کوي WIC Nutrition Programد واشنګټن آیالت 
 . سره اړیکھ ونیسئ 1-800-841-1410پھ یوه بل فارمټ کې د دغھ سند د غوښتنې لپاره لھ 

 سره اړیکھ ونیسي او یا  )Washington Relay( 711کاڼھ او ھغھ پیرودونکي چې د اورٻدو ستونزه لري، کوالی شي چې لھ 
 .civil.rights@doh.wa.gov: موږ تھ پھ دې پتھ برښنالیک واستوئ
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