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ها و خدمات مروج رشد و  برند که به برنامه های مهاجر هم مثل بقيه کودکان زمانی بهره کافی را می کودکان خانواده
  WICکنيم که حضور خود را در خدمات واجد شرايط را تشويق می های پيشرفت دسترسی داشته باشند. ما کليه خانواده

و ضمناً خدمات بهداشت و   گذارد نمی تأثير  WICهای عمومی روی هزينه  افراد وابسته به مبسوط قانون –تداوم بخشند 
  ProtectImmigrantFamilies#شود. تغذيه کودکان نيز در محاسبه مزايای والدين لحاظ نمی 

ای استوارتر ضروری  تر و جامعه ای روشنهای بهداشتی برای ساختن آيندهداشتن دسترسی به خدمات غذايی و مراقبت 
افراد وابسته به  در قانون مبسوط  WICاين اطمينان را بدهيم که   WICهای مهاجر در جوامع  خانوادهاست. مايليم به  

ماندگار   WICدر  گردد. اميدواريم مورد استفاده کودکان احتساب نمی های شود و اينکه برنامههای عمومی لحاظ نمی هزينه 
  ProtectImmigrantFamilies#های بهداشتی و تغذيه مورد نياز کودکانتان ادامه دهيد. شويد و به دريافت مراقبت 

به اين موضوع واقفيم که داشتن تغذيه مغذی گام مهمی در مسير سالمت، موفقيت و سازندگی در دوران بلوغ   WICما در 
در   WICها تمرکز کنيم. طرح رسانی به همه خانوادهخدمات رویاز بين بردن ترس، همچنان با که دوست داريم است. 

توانند و بايد روی ما حساب کنند.  های مهاجر می و خانواده شود های عمومی لحاظ نمی هزينه افراد وابسته به قانون بسط
#ProtectImmigrantFamilies  

افراد در قانون  WICسازی کنيم: برنامه مايليم شفاف  migrantfamilies#protectimشی از تعهدمان در قبال به عنوان بخ
خود سال  21واسطه مزايای دريافتی فرزندان زير  به را اين قانون متقاضيان  شود وهای عمومی لحاظ نمی هزينه وابسته به 

واسطه لغو نکنيد. زنان باردار نيز به  SNAPيا    WIC  ،Medi‐Cal. عضويت فرزندتان را در خدماتی نظير  کند نمی جريمه 
برای زنان باردار) جريمه نخواهند شد. اگر مطمئن   Medicaid for Pregnant Women )Medicaidاستفاده از برنامه 

گذارد يا نه، لطفاً قبل از اينکه خدمات مورد نيازتان نيستيد که دريافت مزايای خاصی روی وضعيت شهروندی شما تأثير می 
  کنيد از وکالی محلی غيرانتفاعی يا وکالی مهاجرت راهنمايی بخواهيد. را قطع

 https://www.immigrationlawhelp.org/  
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افراد  قانون مبسوط –تداوم بخشند   WICکنيم که حضور خود را در خدمات های واجد شرايط را تشويق می ما کليه خانواده
و ضمناً خدمات بهداشت و تغذيه کودکان نيز در محاسبه مزايای   گذارد نمی تأثير   WICروی های عمومی  هزينه  وابسته به

  ProtectImmigrantFamilies#شود. والدين لحاظ نمی

های عمومی  هزينه  بسط افراد وابسته بهدر قانون   WICاطمينان بدهيم که   WICهای مهاجر در جوامع مايليم به خانواده
های بهداشتی و دريافت مراقبت  بمانيد؛ به WICگردد. در برنامه کودکان احتساب نمی ختص های مشود و برنامه لحاظ نمی 

  ProtectImmigrantFamilies#تغذيه موردنياز کودکانتان ادامه دهيد. 

رسانی به  دانيم که داشتن تغذيه مغذی گام مهمی در مسير سالمت در دوران بلوغ است. تمرکز ما همچنان خدمات ما می 
های مهاجر  و خانواده شود های عمومی لحاظ نمی هزينه افراد وابسته به در قانون بسط   WICهاست. طرح کليه خانواده

  ProtectImmigrantFamilies#توانند و بايد روی ما حساب کنند. می 

افراد در قانون  WICسازی کنيم: برنامه م شفاف مايلي protectimmigrantfamilies#نسبت به به عنوان بخشی از تعهدمان  
سال خود  21واسطه مزايای دريافتی فرزندان زير  شود و اين قانون متقاضيان را به های عمومی لحاظ نمی هزينه وابسته به 

 بمانيد!  WICکند. در برنامه جريمه نمی 


