ﭼﮏ Wic
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺑل از
) ،(Not Good Beforeﻧزدﯾﮑﺗرﯾن زﻣﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﻧﺎم ﺷﺧص ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ ﻏذا ﺑرای
آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ WIC

ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌد از
) ،(Not Good Afterدﯾرﺗرﯾن
زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﻣﺳﺗطﯾل ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت
) ،(Pay Exactlyﺟﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻓروﺷﻧده ﻗﯾﻣت ﮐل ﺧرﯾد را
اﻗﻼم درج ﺷده در ﭼﮏ وارد
ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﺧودﮐﺎر آﺑﯽ ﯾﺎ
ﻣﺷﮑﯽ در آن درج ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﺎ درج ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺳﺗطﯾل ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺑل از/ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌد از
) ،(Not Good Before/Not Good Afterﺑﻌد از درج
ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ دﻻر در ﻣﺳﺗطﯾل ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت )(Pay Exactly
ﻗﯾد ﺷده اﺳت.

)3776 (Farsi

ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﭘس از درج
ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ دﻻر در ﻣﺳﺗطﯾل ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت
) ،(Pay Exactlyﺑﺎ ﺧودﮐﺎر آﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﯽ اﻣﺿﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﭼﮏ ﺑﺧرد .از ﮐﺎرت
ﻏذاھﺎی ﻣورد ﻗﺑول  NYS WICﺑرای اطﻼع ﯾﺎﻓﺗن از
ﻏذاھﺎی ﻣور ﻗﺑول اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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ﻧﮑﺎت ﻣﮭم:

.1

• ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ھﺎ را ﺗﺮﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎل/روز/ﻣﺎه درج
ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜﺎل.(2015/12/04 :
• اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮرت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد )ﻣﺜﺎل.(15/12/04 ،15/12/4 :

.2

• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺎه اﺷﮑﺎل دارد
)ﻣﺜﺎل 12 :آورﯾﻞ .(2015
• اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎﻻی ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮭﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ زدن ﭼﮏ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭼﮏ  WICﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ
ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ را روی ﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
اﻣﻀﺎء ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

.3
.4

ﻗﺑل از ﺧرﯾد از داﺷﺗن ﻣوارد زﯾر ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد:
• ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  WICﺧودﺗﺎن
• ﮐﺎرت ﻏذاھﺎی ﻣورد ﻗﺑول ﺑرﻧﺎﻣﮫ WIC
• ﭼﮏ  WICاﻣﺿﺎء ﻧﺷده ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر
در ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد:
• آﻧﭽﮫ ﺑﺮ روی ﭼﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﮫ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
• از ﮐﺎرت ﻏﺬاھﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  WICﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاھﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  WICﺑﺮ روی ﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭼﮏ  WICﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد) 1ﺟﻌﺑﮫ( و اﻧﺪازه ) 64اوﻧس( ھﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﻗﺑل از ﭘرداﺧت:
• ھﻣﮫ ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ھﺮ ﭼﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد:
• از ﺧﻄﻮط ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﯾﻊ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺪی ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
• ﻣﻮارد ﺧﺮﯾﺪ  WICﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﭼﮏ ﺑﺮ روی ﺑﺎﺟﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
• ﭼﮏ  WICاﻣﺿﺎء ﻧﺷده ﻣﺨﺼﻮص ھﺮ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮ روی
آﻧﮭﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
• ﺑﮫ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از ﭼﮏ ھﺎی  WICاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
• ھﯾﭻ ﮔﺎه از ﻗﺒﻞ ﭼﮏ ھﺎی  WICﺧﻮد را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﺮ ﺟﻤﻊ را در ﺟﻌﺒﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت
) (Pay Exactlyﻧوﺷت ،ﭼﮏ را ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎه اﻣﺿﺎء ﮐرده و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑزﻧﯾد.

ﺟﺎھز؟ ﻣﺳﺗﻌد؟ ﺑدء اﻟﺗﺳوق!

