
Wic चेक

WIC आइडी न�र

खा� साम�ी जसको लािग हो 	स �ि� वा 

पिरवारको नाम।
यो चेकलाई िछटोमा “भ�ा पिहले काम नलाे” (Not 

Good Before) िमितमा �योग गन� सिक�छ।

यो चेकलाई िढलोमा “भ�ा पिछ 

काम नलाे” (Not Good 

After) िमितमा �योग गन� 

सिक�छ।

“ठीक यित भ�ुान गनु�होस्” 

(Pay Exactly) बाकसमा 

िव�ेताले चेकमा उि�िखत 

व�हु�को कुल खिरद म�ू 

लेिखिद�छ।

यो चेक �योग गरेर सहभागीह�ले िक�ुपन� खा� साम�ीह�। िक�ुपन� 

सही खा� साम�ीह� िन�य गन� �यूोक�  रा�, WIC �ीकाय� खा� 

काड� �योग गनु�होस।्

“ठीक यित भ�ुान गनु�होस्” (Pay Exactly) 

बाकसमा सही रकम डलर लेखेपिछ सहभागी वा �ितिनिध 

�ि�ल नीलो वा कालो मसीले ह�ा¢र गन� रेखा।

“ठीक यित भ�ुान गनु�होस”् (Pay Exactly) बाकसमा सही डलर रकम 

लेखेपिछ, “भ�ा पिहले काम नला�े (Not Good Before)/भ�ा पिछ 

काम नला�े (Not Good After)” बाकसमा लेिखएको िमितकै ढाचँामा 

सहभागी वा �ितिनिध �ि�ले नीलो वा कालो मसीले िमित ले¦े रेखा।
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•  चेकह�मा िमितलाई मिहना/गते/वष ढाचँामा ले
 िसफािरस गिर�छ 
 (ज�:ै 04/12/2015)।

•  िमितलाई संय�ु रा मा सामा �पमा �योग �ने अ ढाचँाह�मा 
 ले�दा पिन ��छ (ज�:ै 4/12/15, 04/12/15)।

•  मिहनालाई श�मा ले
ु ठीक �ँदैन 
 (ज�:ै अि�ल 12, 2015)।

•  सहभागी वा �ितिनिध �ि�ले चेकमा िमित ले�दा ग�ी गरेमा, 
 सो �ि�ले िमितलाई काटनु्पछ अिन नामको �ारि�क 
 अ�र�ारा ह�ा�र गरेर गलत िमितमािथ मािथ सही िमित 
 ले
ुपछ।

•  चेकमा “िमित” उ�ेख गनका लािग डेट �¡ा¢ अथात ्तािरख छा£े 
 मोहर �योग गन पाइँदैन।
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सामान िक�ु अिघ, तपाªसँग िन« कुराह� छन ्भनी सुिनि�त गनु�होस:्

•  आ¦नो WIC आइडी काड�।
•  WIC काय��म®ारा �ीकृत खा� काड�।
•  मा� िमित भएका तथा ह�ा¢र नगिरएका तपाªका WIC चेकह�।

िकनमेल गदा�:
•  ए¨�से, नगद मा© वा सेª-चेकआउट लेनह� �योग नगनुहोस।्
•  तपा«का WIC व�हु�लाई चेक अनुसार समूह बनाएर िनरी�ण अथात ्चेकआउट 
 काउ°रमा रा
ुहोस।्
•  यी व�हु�को �±ेक समूहको मािथ ह�ा�र नगिरएको िम±ो WIC चेक 
 रा
ुहोस।्
•  ²ािसयरलाई आफूले WIC चेक �योग गन चाहकेो बताउनुहोस।्
•  आ¦ना WIC चेकह�मा किहले पिन अि³म ह�ा�र नगनुहोस।्
•  ²ािसयरले “ठीक यित भ�ुान गनु�होस्” (Pay Exactly) बाकसमा कुल 
 रकम लेखेपिछ, चेकमा नीलो वा कालो मसीले ह�ा¢र गरी िमित ले¦हुोस।्

िकनमेल गदा�:
•  चेकमा के-के व�हु� सूचीबµ गिरएका छन ्¶ानपूवक हनेुहोस।्
•  तपा«को चेकमा भएको WIC ®ारा �ीकृत खा� साम�ी छा·मा म¸तका 
 लािग WIC काय¹मको ºीकाय खा» काड �योग गनुहोस।्
•  तपा«ले �±ेक उ¼ादन कितवटा (1 क²ेनर) र कुन आकारको (64 आउ³) 
 पाउनु��छ भ· ेकुरा तपा«को WIC चेकमा लेिखएको ��छ।

चेकआउट गन� ु अिघ:

•  �±ेक चेकमा खा� साम³ीह� सूचीबµ गन लगाउनुहोस।्

तयार �नु��छ त? िनि¿त �नु��छ िन? ±सोभए िकनमेल सुÀ गनुहोस!्

महÁपूण सुझावह�

´ािसयरले चेकमा कुल रकम नलेµदास¶ आ·ना 
WIC चेकह�मा ह�ा�र गनÃ र िमित ले
े काय 
नगनुहोस।्


