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مع WIC، تتلق� املنافع التالية:

‹طعام صحي من مخازن البقالة املحلية وأسواق املزارع�

‹ نصائح لتبقي نشيطة وللحد من املرشوبات السكرية 

ولرشب مزيد من املاء

‹ املصادر الالزمة الختبار الرصاص، ورعاية األطفال،

 وبرنامج هيد ستارت

‹ وصفات ونصائح مفيدة حول كيفية إعداد 

وجبات طعام مع طفلك، و

‹ نصائح لحفظ الطعام سليً©

إخصا° التغذية لدى ويك املخصص لك موجود هنا ليقدم لك 

النصح واإلرشاد يف املرحلة التي ينمو فيها أطفالك 

ويتعلمون مهارات طعام حتى سن الخامسة.

عند عمر سنة واحدة

- أفطميه عن الرضاعة / إبدأي تغذيته عىل حليب كامل الدسم

- االنتقال إىل أطعمة املائدة

- تفهم مخاطر االختناق

عند عمر سنت�

- تفهم  نوبات البكاء عند الوجبات / األكلة االنتقائي� 

- التحول إىل الحليب قليل الدسم

- الحفاظ عىل تناول مرشوبات صحية

- تعلم أحجام الحصص

عند عمر ثالث سنوات

- تعلم اتخاذ خيارات مغذية

- جعل تخطيط الوجبات متعة

- تفهم زيادة الوزن املثالية

عند عمر أربع سنوات

- املساعدة يف املطبخ (قياس الكميات، الخلط)

- تعلم عادات صحية تستمر مدى الحياة

حافظي عىل ابنك مع ويك 

من السنة األوىل حتى السنة الخامسة

 من العمر 

WIC يف املستقبل ...

ستتحول جميع وكاالت WIC من تقديم شيكات إىل استخدام 

.(EBT)التحويالت اإللكرتونية

،(eWIC) االنتقال إىل التحويالت اإللكرتونية، املشار إليها باسم

   WIC سالسة. ستتمكن األرس املستفيدة من Õسيوجد تجربة تسوق أك

ومن رشاء املنتجات يف رحالت متعددة إىل املتجر بدال من رشاء كل يشء 

يف وقت واحد خالل الشهر.

يف السنوات القليلة املقبلة، ستطبق بنسلفانيا التحويالت اإللكرتونية 

يف جميع أنحاء الوالية. إبقي عىل اتصال ملزيد من املعلومات!

.يتم Üويل       بنسلفانيا من قبل وزارة الزراعة األمÛكية

.هذه املؤسسة توفر فرًصا متكافئة

إبقي مع 

WIC

WIC

ال مشاركة يف تحمل التكاليف!

يوفر تثقيًفا تغذويáا 

شخصيáا ودعً©

من السهل البحث يف اإلنرتنت للحصول عىل إجابات 

عن أسئلة حول النظام الغذا° لطفلك،

 ولكن هل مصادر املعلومات هذه داäا مصادر موثوقة؟

مع WIC، تتلق� تثقيًفا تغذويáا مجانًا ونصائح معدة خصيًصا

 ألرستك من اختصاصيي تغذية محرتف�.

WIC

WIC

WIC

يساعد عىل زيادة الدوالرات 

التي تنفقيها عىل الطعام

أنظري متوسط   املدخرات الشهرية املثبتة أدناه لطفل يبلغ من 

.WIC العمر عاًما واحًدا يستفيد من

بنسلفانيا

برنامج تغذوي للنساء والرضع واألطفال

حزمة غذاء لطفل يبلغ من العمر ١ سنة

حليب كامل الدسم (قد يستبدل بالزبادي

 أو الجè أو التوفو)

بيض

حبوب إفطار

منتجات حبوب كاملة (قد تختارين من ب� دقيق

 الشوفان والخبز واألرز أو املعكرونة)

الفول املعلب أو الجاف

عصÛ فاكهة أو خرضوات ١٠٠٪

فواكه وخرضوات طازجة أو معلبة أو مجمدة

îمتوسط القيمة اإلج©لية   = ٦٠٫٠٠ دوالر أمري

يقدم فحوصات صحية

 كل ستة أشهر لألطفال

وهذا يشمل قياس طول طفلك ووزنه ومساعدتك يف املخاوف 

التي قد تكون موجودة لديك حول تغذية طفلك.


