WIC स्व-घोषणा
WIC Self-Declaration

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
WIC Program

�म�त:

AG/ST:

अ�धकार प्राप्त प्र�त�न�ध:
ID#:

आवेदक:

HH#:

यो फाराम त्यो �नवेदक को ला�ग छ जो आफ्नो आम्दनी, घरको ठे गाना वा प�रचय को प्रमाण प्रस्तुत गनर् सक्दै नन, �कनक� कागजातहरू काह� प�न
उप्लब्ध छै नन, आफ्नै कारोबार छ(कर कागजातहरू �वद्यमान छै न), नगदमा भुक्तानी (पेस्टबहरू प्राप्त गद� न), घर�व�हन, कागजातहरू चोर� भएको,
प्रकोपमा बबार्द भएको वा तपाई एउटा आप्रावसी कामदार हो।
आवेदक �नम्न प्रमाण उपलब्ध गराउन अस�म छ (Applicant is unable to provide proof of):
�नवास (ठे गाना) (Residence (Address))
प�रचय (Identification)
आम्दानी (Income)
आम्दानीका ला�ग, मैले स्वयं-घोषणा ग�रएको घरायसी आम्दानीको डलर रकम अनुमान :

(For income, estimate the dollar amount of household income that is being self-declared:)

ला�ग (for)

($

हप्ता/मा�सक/वा�षर्क (week/month/year)

मैले उपलब्ध गराएको मा�थ उिल्ल�खत जानकार� सह� छ भनी म प्रमा�णत गछुर्।

WIC Applicant/Authorized Representative Signature

WIC Staff Signature

संघीय नाग�रक अ�धकार कानन
ू र संयक्
ु त राज्य कृ�ष �वभाग (U.S. Department of Agriculture, USDA) नाग�रक अ�धकार �नयमावल� र नी�तहरूका
अनस
ार,
USDA,
त्यसका
एजे
न्
सीहरू,
कायार्
लय र कमर्चार�हरू र USDA कायर्क्रमहरूमा सहभागी भएका वा त्यसलाई प्रशासन गन� संस्थाहरूलाई USDA द्वारा
ु
र् ामी नाग�रक अ�धकार
सञ्चा�लत वा कोष प्रदान ग�रएका कुनै प�न कायर्क्रम वा ग�त�व�धमा जा�त, रङ, रािष्ट्रय मल
ू ग
ू , �लङ्ग, अपाङ्गता, उमेर वा पव
�क्रयाकलापको ला�ग प्र�त-�हंसा वा प्र�तकारमा आधा�रत भएर भेदभाव गनर् �नषेध ग�रएको छ।
कायर्क्रम जानकार�को ला�ग सञ्चारका वैकिल्पक �व�धहरू आवश्यक पन� अशक्तता (उदाहरण - ब्रेल, �वशाल छपाइ, अ�डयोटे प, अमे�रक� संकेत भाषा,
इत्या�द) भएका व्यिक्तहरूले आफूहरूले लाभका ला�ग आवेदन गरे को एजेन्सी (राज्य वा स्थानीय) लाई सम्पकर् गनप
ुर् दर् छ। ब�हरो, कम सुन्ने वा बोल्न
नसक्ने व्यिक्तहरूले USDA मा संघीय �रले सेवा (Federal Relay Service) माफर्त (800) 877-8339 मा सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु नेछ। यसका साथै, कायर्क्रम
सम्बन्धी जानकार� अङ्ग्रेजी भाषा बाहे कका अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध हुनसक्छ।

भेदभावको उजरु � कायर्क्रम दायर गनर्,�नम्न�ल�खत ठाउँ मा अनलाइन फेला परे को USDA कायर्क्रम भेदभावको उजरु � फाराम, (USDA Program
Discrimination Complaint Form, AD-3027) परू ा गनहुर् ोस ्: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै USDA को कायार्लयममा

वा USDA लाई सम्बो�धत एउटा पत्र लेख्नुहोस ् र यो फाराममा अनुरोध ग�रएका सम्पण
ू र् जानकार� पत्रमा प्रदान गनह
ुर् ोस ्। गुनासो फारमको एक
प्र�त�ल�प अनुरोध गनर्को ला�ग, (866) 632-9992 मा फोन गनह
ुर् ोस ्। तपा�ले भनभ
ुर् एको फाराम वा पत्रलाई यसप्रकार USDA मा पेश गनह
ुर् ोस ्:
(1) पत्राचार:

(2) फ्याक्स:

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400
Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(202) 690-7442; वा

(3) इमेल: program.intake@usda.gov

यो संस्था समान अवसर प्रदायक हो।

अन्य उजरु �हरू वा �नष्प� सुनुवाईको अनुरोध गनर्को ला�ग:
(1) पत्राचार:

WIC Program Director
NYSDOH, Riverview Center
Room 650, 150 Broadway,
Albany, NY 12204;
(2) फोन: (800) 522-5006 फ्याक्स: (518) 402-7348;
(3) इमेल: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
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