Séc WIC
Tên người hoặc gia đình sẽ nhận
Số nhận dạng WIC

thực phẩm.

Ngày “Không tốt trước (Not Good Before)”
là ngày sớm nhất có thể sử dụng séc.

Ngày “Không tốt sau (Not
Good After)” là ngày cuối
cùng có thể sử dụng séc.

Ô “Thanh toán chính
xác (Pay Exactly)” là
nơi nhà cung cấp điền
tổng giá mua của các
mặt hàng trên tờ séc.

Các loại thực phẩm mà người tham gia phải mua
với séc này. Sử dụng Thẻ Thực Phẩm Được Chấp
Nhận NYS WIC để xác minh thực phẩm chính xác.

Dòng nơi người tham gia hoặc người được

Dòng nơi người tham gia hoặc người được ủy quyền viết

ủy quyền ký bằng MỰC XANH HOẶC ĐEN

ngày bằng MỰC XANH HOẶC ĐEN; sử dụng định dạng

SAU số tiền chính xác đã được điền vào ô

tương tự như ngày trong ô Không tốt trước/Không tốt sau,

“Thanh toán chính xác (Pay Exactly)”.

SAU số tiền chính xác đã được điền vào ô “Thanh toán
chính xác (Pay Exactly)”.
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Lời Khuyên Quan Trọng
• Ưu tiên viết ngày tháng trên séc theo định
dạng THÁNG/NGÀY/NĂM (Ví dụ:
04/12/2015).
• Việc sử dụng định dạng ngày tháng khác
phổ biến tại Hoa Kỳ cũng được chấp nhận
(Ví dụ: 4/12/15, 04/12/15).

1.

2.

• Không được sử dụng dấu ngày để “ghi
ngày” séc.

KHÔNG KÝ TÊN VÀ GHI NGÀY
VÀO SÉC WIC CỦA BẠN CHO
ĐẾN SAU KHI NGƯỜI THU NGÂN
VIẾT TỔNG SỐ TIỀN LÊN SÉC.

• Thẻ nhận dạng WIC của bạn.
• Thẻ Thực Phẩm Được Chấp Nhận Chương Trình WIC.
• Séc WIC CHƯA KÝ của bạn với ngày có hiệu lực.
KHI MUA HÀNG:

• Hãy nhìn kỹ những gì được liệt kê trên tờ séc.
• Sử dụng Thẻ Thực Phẩm Được Chấp Nhận Chương

Trình WIC để giúp bạn chọn thực phẩm được WIC chấp
thuận trên séc của bạn.

• Việc sử dụng từ ngữ để viết tháng không
được chấp nhận (Ví dụ: Ngày 12 tháng Tư
năm 2015).
• Nếu người tham gia hoặc người được ủy
quyền mắc lỗi khi ghi ngày trên séc, người
tham gia/người được ủy quyền nên gạch
ngang ngày, ký tắt và viết đúng ngày lên
trên lỗi.

TRƯỚC KHI MUA HÀNG, HÃY CHẮC CHẮN BẠN CÓ:

• Séc WIC sẽ cho bạn biết số lượng (1 hộp đựng) và kích
thước (64 ao xơ) mỗi sản phẩm bạn nhận được.

3.

TRƯỚC KHI THANH TOÁN:
• Liệt kê tất cả các loại thực phẩm trên mỗi séc.

4.

KHI MUA HÀNG:
• Không sử dụng làn tự thanh toán, thanh toán nhanh
hay chỉ dùng tiền mặt.
• Đặt các mặt hàng WIC của bạn lên quầy thanh toán
được nhóm lại với nhau theo quy định của séc.
• Đặt ngửa séc WIC chưa được ký lên trên đầu mỗi
nhóm mặt hàng này.
• Cho người thu ngân biết là bạn sẽ sử dụng séc WIC.
• Không được ký trước séc WIC của bạn.
• Sau khi thu ngân viết tổng số tiền vào ô THANH
TOÁN CHÍNH XÁC, hãy ký tên và ghi ngày trên
séc bằng MỰC XANH HOẶC ĐEN.

SẴN SÀNG? HOÀN TẤT? BẮT ĐẦU MUA SẮM!

