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WIC Program
Dla Kobiet,
Noworodkow I
Dzieci
CEDA I WIC

CEDA operuje 19 WIC klinikami w
Chicago I okolicach I pomaga 48,000
osobom miesiecznie przez co WIC jest
drugim
najwiekszym
programem
udzielajacym pomocy w stanie ilinois.
Klienci moga dostac pomoc, zaliczajac
indywidualna lub grupowa edukacje. CEDA
WIC pracownicy do ktorych zaliczamy
specjalistow od odzywiania, doradzaja I
pomagaja, odpowiadaja na pytania dotyczace
zdrowia I rozwoju.

Specjalny program dla kobiet, noworodkow I dzieci, sponsorowany
przez department agrokultury Stanow Zjednoczonych (USDA
program skupiony na zdrowym odzywianiu dla matek I dzieci. WIC
oferuje nauke na temat karmienia piersia pomoc dla karmiacych
matek talony zywnosciowe oraz polecenia do innych programow
ktore moga pomoc w trudnych sytuacjach.

WIC OFERUJE:
Ocena zdrowotna I rozwojowa
Talony zywnosciowe
Indywidualne nauczanie
Grupowe sesje nauczania
Laktarowy
Klasy karmienia piersia
Pompa piersi skierowanie
Przeglad karty szczepien
Wnioski o ubezpieczenia

KTO SIE KWALIFIKUJE?
Zeby zostac zakwalifikowanym do programu,
musisz byc: w ciazy, karmic piersa, miec
dziecko w ostatnich 6 miesiacach. Lub miec
dzieci mlodsze niz 5 lat oraz musisz spelniac
nasze kryteria (ponizej).
Rodzice prawni opiekunowie ktorzy sa
odpowiedzialni za dzieci moga sie ubiegac
o udzial w programie. Zeby sprawdzic czy ty
lub twoja rodzina kwalifikuje sie do programu
prosze skontaktowac sie z jedna z naszych
klinik.

Skontaktuj się z nami
www.cedaorg.net

Wczesne interwencje
Wnioski do udzialu w glosowaniu
Pomoc rodzinna
Skierowania zdrowotne
Przedszkole—Head Start
Telefoniczne informacje o karmieniu
piersia
Inne pomocne programy sa dostepne
w zaleznosci od poszczegolnycm
lokacji

Wazne (01 lipca 2017 do 30 czerwca 2018)
WIC Kryteria (Przed Podatkami)
1 Osoba
$22,311

2 Osoby
$30,044

3 Osoby
$37,777

4 Osoby
$45,510

5 Osoby
$53,243

6 Osoby
$60,976

$1,860

$2,504

$3,149

$3,793

$4,437

$5,082

Dwa razy w miesiącu

$930

$1,252

$1,575

$1,897

$2,219

$2,541

Dwutygodniowy

$859
$430

$1,156
$578

$1,453
$727

$1,751
$876

$2,048
$1,024

$2,346
$1,173

Roczne
Miesieczne

Tygodniono

Dla kazdej dodatkowej osoby w rodzinie doloz $7,733 do rocznych
zarobkow, $645 do miesiecznych oraz, $149 do tygodniowych zarobkow.

(855) WIC-CEDA (855-942-2332)
DLA PEŁNĄ LISTĘ WIC BIURA SEE POWRÓT ULOTKA

Departament Rolnictwa STANÓW ZJEDNOCZONYCH zakazuje dyskryminacji wobec swoich klientów, pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawach o rasę, kolor
skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, płeć, płeć, tożsamość, religię, wyniku, i tam gdzie ma to zastosowanie, poglądy polityczne, stan cywilny, rodzinnych i urlopów rodzicielskich,
orientację seksualną, czy też dla wszystkich lub części jednostki dochodów pochodzi z programu pomocy publicznej lub chronionych informacji genetycznej w pracy lub w dowolny program
lub działalność prowadzoną lub finansowanych przez departament. (Nie wszystkie zakazane podstawy będą miały zastosowanie do wszystkich programów i/lub pracy).
Jeśli chcesz zgłosić skargę z dnia Praw Obywatelskich program dyskryminacji, należy wypełnić formularz skargi USDA programu dyskryminacji, znaleźć w internecie lub w dowolnym
miejscu http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, USDA office, lub dzwoniąc pod numer (866) 632-9992 do wniosku formularz. Można również napisać pismo zawierające
wszystkie informacje wymagane w formularzu. Wyślij swój wypełniony formularz skargi lub list do nas pocztą tradycyjną amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, Dyrektor Biura
osądzenia, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, faksem (202) 690-7442 lub e-mail na program.intake@usda.gov. Osoby, które są niesłyszący, niedosłyszący
lub upośledzeniem mowy mogą kontaktować się przez USDA Federalnej Służby (800) 877-8339 lub (800) 845-6136 (Hiszpanski).

www.cedaorg.net

CEDA WIC LOKALIZACJE
ALBANY PARK

CHICAGO HEIGHTS

HARVEY

MORTON GROVE

AUSTIN

DES PLAINES

HOWARD

MT. PROSPECT

2754-58 W. Lawrence Ave. 233 W. Joe Orr Rd.
Chicago, IL 60625
Chicago Heights, IL 60411
Phone: (773) 878-0578
Phone: (708) 754-2788
5425 W. Lake St.
(2nd floor—PCC Bldg)
Chicago, IL 60644
Phone: (773) 413-1917

BLOOM-RICH

1203 W. End Ave.
Chicago Heights, IL 60411
Phone: (708) 754-4576

BLUE ISLAND

12940 S. Western Ave.
(entrance off High Street)
Blue Island, IL 60406
Phone: (708) 371-5728

400 O’Connor Dr.
Des Plaines, IL 60016
Phone: (847) 294-1802

DIVERSEY

4622 W. Diversey Ave.
Chicago, IL 60639
Phone: (773) 545-7159

EVANSTON

2010 Dewey Ave.
Evanston, IL 60201
Phone: (847) 328-3511

Skontaktuj się z nami
www.cedaorg.net

53 E. 154th St.
Harvey, IL 60426
Phone: (708) 339-3614
1516 W. Howard St.
Chicago, IL 60626
Phone: (773) 338-7334

IRVING PARK

3948 N. Lowell Ave.
Chicago, IL 60641
Phone: (773) 685-1507

MAYWOOD

411 W. Madison St.
Maywood, IL 60153
Phone: (708) 236-5024

6421 Dempster St.
Morton Grove, IL 60053
Phone: (224) 534-7433

1300 W. Northwest Hwy.
Mt. Prospect, IL 60056
Phone: (224) 324-3848

OAK LAWN

5535 W. 87th St.
Oak Lawn, IL 60453
Phone: (708) 423-1131

OAK PARK

6026 W. Roosevelt Rd.
Oak Park, IL 60304
Phone: (708) 445-3314

ROLLING MEADOWS
Eastpark Apartments Office
Building, 1st Floor
2272 Algonquin Pkwy.
Rolling Meadows, IL 60008
Phone: (847) 670-6980

SUMMIT

5818 S. Archer Road
Rear Building
Summit, IL 60501
Phone: (708) 458-0012

WHEELING

300 McHenry Rd. Wheeling,
IL 60090
Phone: (847) 243-9270

(855) WIC-CEDA (855-942-2332)
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