
 

 

        ေ န႔စြဲ- ________________________ 
 
        ေ အဂ်င္႔-ီ ______________________ 
WASHINGTON WIC 
“ ကဂ်ဳံ ာင္း း်င္ေ ကေ်င္ာင္း”  သေိပာင္း႔ေ           ဖု င္ာင္း- _______________________ 
 
ခ်င္ ်င္ရပါေသော       : 
  (ေလ  ွ်ာက္ွ်ားသူေ ွ်စကငေ  ွ်ာက ွာေ ားသ) 
 

     သညင္ာ WIC ႔တ်င္ ႈတစ်င္ာ ပါး်င္ ညင္ ဟုတင္ပါာ   
  ဘယင္ေ ကေ်င့္္ဆိုေသေင္ 
  (ေလ  ွ်ာက္ွ်ားသ)       (ေ န စြဲ) 
 သ်င့္္း်င္ေ်စသညင္ာ ဖယင္ယရယင္ာ ္ပေယ ရာ ခစ်င့္္ေပဳ့ျောင္းေသော ပ ော့ျကင္ာ ပို ိုေ ေသေေ ကေ်င့္္ာ ေဖ႔င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ရ င္ပ်ံုေ်စာ  က င္န သတင္ာ ရရိပါသေဖ်င့္္ာ WIC သညင္ာ သ်ံုာင္း႔စြဲသဲ ောင္းာ်ံုာင္း တစကင္ာ း င္ေဆေ်င္ေပာင္းာို်င္ေခ်င္ာင္းာ  ရရိပါျဖစ္ပါသည္။ာ ာ  

 ကၽစာင္ုပင္တိုနသညင္ာ ာ ကောာင္း ဂောင္းကိုာ  သကင္ာ ______ာ ာရ႔င္ာ  ့ျိသော ာ း င္ေဆေ်င္ေပာင္းာုိ်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ  

 သ်င့္္ကောာင္းသညင္ာ  သကင္်ါာင္းာရ႔င္ာ ရရိပါပပီျဖစ္ပါသည္။ာ ာ WIC ္ပေယ ဂောင္းကာ ာ ကၽစာင္ုပင္တိုန ောင္းာ  သကင္ာ 5ာ ာရ႔င္ ့ျိာ  

 ကောာင္း ဂောင္းကိုသော း င္ေဆေ်င္ခစ်င့္္ာ ေပဳပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 သ်င္ာ  ီာင္းဖစောင္းပပီာင္းသညင္ ရော ေေခေကင္ာေကဂေင္ပပီေဖ႔င္ပပီာင္းာ  ိခ်င္ာိုနတိုကင္ေကၽစာင္းေ ေခ်င္ာင္းာ  ရရိပါျဖစ္ပါသည္။ 

 သ်င္သညင္ာ ကောာင္း ောင္းာ  ိခ်င္ာိုနတိုကင္ေခ်င္ာင္းကိုာ ရပင္တ င္န့ျောင္းပပီာင္းာ သိုန ဟုတင္ာ တ႔င္ာရ႔င္ ကော  ိခ်င္ာိုနတိုကင့္ျောင္းပပီာင္းာ ေဖ႔င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ 
WIC ္ပေယ ဂောင္းကာ ာ  ိခ်င္ာိုနတိုကင္ေကၽစာင္းေသော   ဂိဳာင္းသ ီာင္း ဂောင္း ောင္း ကောာင္း သကင္ာ 
တ႔င္ာရ႔င္ ့ျိသော း င္ေဆေ်င္ခစ် င့္္ာ ေပဳပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 သ်င္ာ WIC  ရာ ့ျစကင္ခစေခစ်င့္္ာ ေတေ်င္ာင္း့ျောင္းပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ ာ  

  ေခောင္း- 
 
WIC  ရာ သ်င့္္ ိသောင္း႔ု ောင္းာ ကဲညီပပီာင္းေဖ႔င္သညင္ဟုာ ကၽစာင္ုတိုနာ ေ ရဂေင္ာ်င့္္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ ာ ေကဂာင္း္ဲာင္းေပဳပပီာင္းာ ကၽစာင္ုပင္တိုနၽာ  
ေဆာင္းခ င္ာင္း ဂောင္းတစ် င္ာ  ေခောင္းး င္ေဆေ်င္ ႈ ဂောင္းကိုာ သ်ံုာင္း႔စြဲပါျဖစ္ပါသည္။ာ  
သ်င္ၽာ WIC း င့္ျ င္ာင္း 
 

သ်င့္္တစ် င္ာ  ရဂတ႔စေ ကောင္း ေေခ်င္ာင္းာ  တစကင္ာ  ခစ် င့္္ ေရာင္းာ ရရပိါသညင္ 
သ်င့္္ကိုာ WIC  ရာ ာ ့ျစကင္သစောင္းေ႔ပပီာင္းာ  ကိုာ   ရဂတဟုာ ာ သ်င့္ျ်င္ပါကာ ာ  ရဂတ႔စေ ကောင္း ေေခ်င္ာင္းကိုာ ေတေ်င္ာင္းဆိုာို်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ  
 ရဂတ႔စေ ကောင္း ေေခ်င္ာင္း တစကင္ာ WIC း င့္ျ င္ာင္း ရာ ကဲညီီေဖ႔င္ေ႔ာ ေပညင္ ယင္ာ WIC ႐်ံုာင္းသိုနာ 1-800-841-1410 ကိုာ 
ေခခဆိုီေဖ႔င္ေ႔ာ သ်င္ရရရာုိိ်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ  ရဂတ႔စေ ကောင္း ေေခ်င္ာင္းတစ်င္ာ သ်င္ြာ သ်င့္္ ိတင္ေဆစာ  
သိုန ဟုတင္ာ ေဆစ ဂိဳာင္းတ႔င္္ီာင္း ရာ သ်င္တိုနၽာ  ေဖ႔င္ ပဂကင္ကိုာ ေေပေေပာုိ်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ  
သ်င္သညင္ာ  ရဂတ႔စေ ကောင္း ေေခ်င္ာင္းကိုာ ယခု႔ေရသညင္ ရာ ရကင္ာ 60  တစ်င္ာင္းာ ေတေ်င္ာင္းဆိုရပါ ညင္ျဖစ္ပါသည္။” 
 
WIC  ေဟေရ ႔ ီ႔္င္သညင္ာ ာ ဲဂိဳ ာင္းေရာင္းခစြဲေခောင္း ႈာ  ရရပိါျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽစာင္ုပင္တိုနသညင္ာ ဖယင္ယရယင္ာရ်င့္္ာ  ေ ရိက င္ာ ေပညင္သဲန ခစ်င့္္ ေရာင္း ဂောင္းာရ်င့္္ာ ္ပေယ ဂောင္း တို်င္ာင္းာ  
ေဆေ်င္႐စကင္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ ႔ိုကင္ပဂိဳ ာင္းေရာင္းဌေ ာ (USDA) ာ ေပညင္သဲန ခစ်င့္္ ေရာင္းာ ႔ညင္ာင္း ဂ္င္ာင္း ဂောင္းာရ်င့္္ာ ေပခာ႔ီ ဂောင္းြာ USDA,  
 ၽာ ေ အဂ်င္႔ီ ဂောင္းြာ ႐်ံုာင္း ဂောင္းာရ်င့္္ာ ာ း င့္ျ င္ာင္း ဂောင္းြာ USDA  ႔ီ ႔္င္ ဂောင္းတစ် င္ာ ပါး်င္ေသော သိုန ဟုတင္ာ တေး င္ယဲရေသော  
 ဖစြဲန ႔ညင္ာင္း ဂောင္းာ ာ  ောင္းာ်ံုာင္းတိုနသညင္ာ USDA  ရာ ေပဳာုပင္ေသော သိုန ဟုတင္ာ  ေ့ျေကင္ ပ်ံ့္ေပာင္းေသော  



 

 

 ညင္သညင့္္ ႔ီ ႔္င္ ဆိုာ ပါး်င္သဲတိုန ောင္းာ ာဲ ဂိဳာင္းြာ  သောင္း ေရေ်င္ြာ ေ စာင္းဖစောင္းရောုိ်င္််ံြာ ာိ်င္ြာ  သ င္႔စ င္ာင္း ႈြာ  သကင္ြာ ာ  
သိုန ဟုတင္ာ ာ ာကင္တ်ံုနေပ င္ာို ႈ ေပခာ  ေေခခ်ံပပီာင္းာ ာ ခစြဲေခောင္းဆကင္ဆ်ံေခ်င္ာင္း ောင္းာ တောင္းေ ႔င့္ျောင္းပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ  
 
 ႔ီ ႔္င္ာ သတ်င္ာင္း ခဂကင္ ာကင္ာရ်င့္္ ပတင္သကင္ပပီာင္းာ ာ  ေခောင္းဆကင္သစယင္ ႈာ ပ်ံု႔်ံေဖ်င့္္ာ (္ပ ေ-  ဂကင္ ေ ်င္႔ေြာ ႔ေ ႀကီာင္းြာ ာ 
 သ်ံသစ်င္ာင္းတိပင္ြာ ာ  ေ ရိက င္သေကကတာ ဘေသေ႔ကောင္းာ ႔သညင္ေဖ်င့္္)ာ ော့္ာောိုေသော  
 သ င္႔စ င္ာင္းသဲ ဂောင္းသညင္ာ  တိုနောရဂေကင့္ျောင္းခြဲ့္ေသော ေ အဂ်င္႔ီာ (ေပညင္ ယင္ာ သိုန ဟုတင္ာ ေယသတစ်င္ာင္း) သိုနာ 
ဆကင္သစယင္ာို်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ ာ ာ ဆစ်ံန သဲ ဂောင္းြာ   ကောင္း ေ႐်ံုခဂိဳခတြဲ့္သဲ ဂောင္းာ သိုန ဟုတင္ာ ႔ကောင္းေေပေရ င္ာ ာ  ႔စ င္ာင္းာို်င္သဲ ဂောင္းသညင္ာ ာ  
USDAာ  ောင္းာ ာ ဖယင္ယရယင္  ကောင္း ေ႐်ံုာ း င္ေဆေ်င္ ႈာ (800) 877-8339  ရတ႔င္ဆ်င့္္ာ ဆကင္သစယင္ာို်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ ့ျိုန ေပ်င္ 
 ႔ီ ႔္င္ာ သတ်င္ာင္း ဂောင္း ောင္းာ  အကာိပင္ ဟုတင္သညင့္္ာ  ေခောင္းဘေသေ႔ကောင္း ဂောင္းေဖ်င့္္ာညင္ာင္းာ ာ ော့္ာောို်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ခစြဲေခောင္းဆကင္ဆ်ံခ်ံရ ႈာရ်င့္္ာ ပတင္သကင္ပပီာင္းာ ာ တို်င္ ကောင္းာိုပါကာ USDA  ႔ီ ႔္င္ာ ခစြဲေခောင္းဆကင္ဆ်ံခ်ံရ ႈာ တို်င္ ကောင္းေရာင္းပ်ံု႔်ံာ , (AD-
3027) ကိုာ  စ င္ာို်င္ာင္း ရာ - http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlာ ာရ်င့္္ာ ာ  ညင္သညင့္္ာ USDA 
႐်ံုာင္း ရ ဆိုြာ သိုန ဟုတင္ာ ာ ပ်ံု႔်ံ့ျြဲတစ် င္ာ ာ ေတေ်င္ာင္းဆို့ျောင္းေသော ာို ပင္သညင့္္ာ  ခဂကင္ ာကင္ ောင္းာ်ံုာင္းာ ေဖညင့္္႔စကင္ပပီာင္းာ USDA သိုနာ ာ 
႔ေေရာင္းေပာင္းပိုနပပီာင္းာ တို်င္ ကောင္းာို်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ာ တို်င္ ကောင္း ႈပ်ံု႔်ံကိုာ ရယဲရ င္ာ (866) 632-9992 သိုနာ ေခခဆိုပါျဖစ္ပါသည္။ာ ေဖညင့္္႔စကင့္ျောင္းေသော  
ပ်ံု႔်ံာ သိုန ဟုတင္ာ ႔ေကိုာ USDA သိုန-  
 

႔ေတိုကင္ ရ- U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410 
 

 ီာင္းေ ာင္းာင္- program.intake@usda.gov 
 
ဖကင္(႔င္)- (202) 690-7442  

 
ယခာု  ဖစြဲန ႔ညင္ာင္းသညင္ာ  ခစ် င့္္ ေရာင္းာ  ည ီ ရဂာ ေပာင္း ပင္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 

းါရရ် င္တ င္ေပညင္ ယင္ာ WIC  ေဟေရ ႔ ီ႔္င္သညင္ာ ခစြဲေခောင္းဆကင္ဆ်ံေခ်င္ာင္းာ  ရရပိါျဖစ္ပါသည္။ာ  
 သ င္႔စ င္ာင္းသဲ ဂောင္းာ ေတေ်င္ာင္းဆိုပါကာ ာ ယခု႔ေ ောင္းာ  ေခောင္းပ်ံု႔်ံေဖ်င့္္ာ ရာုိ်င္ပါသညင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေတေ်င္ာင္းဆိုာိုပါကာ 1-800-841-1410 (TDD/TTY 1-800-833-6388) သိုနာ ေခခဆိုပါျဖစ္ပါသည္။ 
 
DOH 962-001ာ ေဖေဖေင္းါရီာ 2016 
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