
Những gì bạn cần mang tới buổi hẹn với WIC
Buổi hẹn cho: _____________________________________________________________________________
 (applicant/participant name)

Ngày: ________________  Giờ: _____________ a.m./p.m.  Điện thoại WIC  ___________________________
 (date) (time) (WIC phone number)

Nếu bạn không có những thứ kể sau đây hoặc có những câu hỏi gì, hãy gọi văn phòng WIC để biết phải mang 
những gì cho buổi hẹn.

Mỗi người nộp đơn xin WIC 1. đều phải tới buổi hẹn. Mang thêm tã cho trẻ sơ sanh và trẻ em vì chúng phải 
được cân với tã sạch và khô.
Giấy tờ nhận diện2. 
Nếu bạn ĐANG HƯỞNG chương trình WIC:
Mang thẻ nhận diện của WIC. Đây là thẻ Texas WIC HOẶC là thẻ WIC Lone Star (còn gọi là thẻ WIC 
EBT). Hãy mang theo giấy tờ nhận diện cho người nào trong gia đình nộp đơn xin WIC LẦN ĐẦU. Xin 
đọc bảng liệt kê dưới đây “Nếu bạn KHÔNG ở trong chương trình WIC”

Nếu bạn KHÔNG ở trong chương trình WIC:
Mang theo bằng chứng nhận diện của bạn và mỗi người nạp đơn xin WIC. Bất cứ giấy tờ nào sau đây cũng 
được chấp nhận:

Hồ sơ/chứng thư của Medicaid, Food Stamps hay TANF •
bằng lái xe •
Thẻ An Sinh Xã Hội •
giấy chứng thực về bảo trợ nuôi dưỡng •
thẻ có hình (trường học, nhân viên, hay viên chức) •
thẻ quân nhân •

thẻ thông hành hay hồ sơ nhập cư •
giấy chủng ngừa •
giấy khai sanh •
thẻ nhận diện đầu giường, giấy xuất viện, hoặc vòng đeo cổ  •
tay của nhà thương 

Bằng chứng về Nơi Bạn Cư Ngụ3. 
Mang theo một trong những giấy tờ sau đây có tên của bạn, điạ chỉ có tên đường, thành phố, tiểu bang và số 
vùng. WIC không thể chấp nhận Hộp Số Bưu Điện (P.O. boxes) là bằng chứng cư trú.

Hồ sơ/chứng thư của Medicaid, Food Stamps hoặc TANF •
hoá đơn của điện, nước, điện thoại hay của thẻ tín dụng •
giấy chứng thực về bảo trợ nuôi dưỡng •
thư từ thương mại •
biên nhận thuê nhà, hợp đồng mướn nhà hoặc chứng thư  •
của chủ nhà
t • hư của trung tâm trợ giúp người vô gia cư

Nếu bạn ở chung với người khác và không nhận thư 
tại địa chỉ của họ, hãy mang:
một lá thư có đề tên, địa  chỉ, điện thoại, và được ký bởi 
người mà bạn đang cư  ngụ với, VÀ kèm theo một tài liệu 
như là hóa đơn của điện, nước, điện thoại, hoặc của thẻ tín 
dụng, gởi đến người ký lá thư nói trên.

Bằng chứng lợi tức của Mỗi Người trong Gia Đình4. 
Hãy điền mẫu Kiểm Tra Lợi Tức của WIC (Mẫu đơn WIC-35-3) trước buổi hẹn để biết bạn phải mang giấy 
tờ gì cho bằng chứng về lợi tức, Nếu không có mẫu đơn này, bạn có thể điền tại văn phòng WIC.

Hồ sơ chủng ngừa5.  cho các em trẻ, nếu có.
Số An Sinh Xã Hội 6. của mọi người trong gia đình, nếu có.

Hãy mang tất cả những bằng chứng lợi tức. Chẳng  
hạn như:

Hồ sơ hoặc chứng thư của Medicaid, Food Stamps hay  •
TANF (có ghi tháng của buổi hẹn)
cuống phiếu lương trong khoảng 60 ngày của buổi hẹn •
tờ chứng nhận bổng lộc của An Sinh Xã Hội •
chứng thư của quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp •

bằng chứng về cấp dưỡng trẻ (như là: giấy tờ của tòa   •
án hoặc của quá trình cấp dưỡng này)
chứng thư bồi thường lao động •
chứng thư lợi tức hưu bổng •
N • ếu bạn nhận trợ giúp tài chánh từ người nào khác không ở 
trong nhà bạn, hãy mang theo một lá thư có đề ngày và chữ 
ký của người này hoặc lá thư của dịch vụ xã hội có đề tên cơ 
quan, số lượng và trợ giúp cách nào.

Để biết thêm chi tiết về WIC, vào mạng http://www.dshs.state.tx.us/wichd/
Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng.
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