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အယခံဝငြ်ခငး်ဆသိညမ်ာ အဘယန်ညး်။ 
 
အယခံဝငြ်ခငး်ဆိသညမ်ာ တရားခွငတ်ွင ်အယခံဝငြ်ခငး်ြဖစ်သည။် အယခံဝငရ်ာတွင ်သငမ် သင့အ်ေကာငး်အရာကိ တရားသကီးထံ 
ေြပာြပရမညြ်ဖစ်သည။် တရားသကီးသ◌ Washington WIC Program (WIC, အမျိ းသမီးများ၊ ေမွးကငး်စ င့ ်ကေလးများ) အစီအစ ဖက်မ 
မဟတ်ပါ။ တရားသကီးမ WIC အစီအစ မ သင့အ်ား မတစွာ ဆက်ဆမံ ိမ ိကိ ဆးံြဖတ်ေပးမညြ်ဖစ်သည။် 
 
အယခံဝငြ်ခငး်က ိေတာငး်ဆရိန်အတကွ ်အေကာငး်ြပချကမ်ျားမာ အဘယန်ညး်။  
WIC မ ေအာက်ပါအေကာငး်အရာများြပလပ်ပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်အယခံဝငရ်န ်ေတာငး်ဆိ ငိပ်ါသည။် 

• အေကာငး်ြပချက်မေပးဘ ဲသငမ်ာ အစီအစ အတွက် အကျိ းခံစားခွင့မ် ိဟ ဆိ ပီး သငမ်ာ သတိ ့ မားယွငး် ငိသ်ည်ဟ ထငလ်င ်

• အစီအစ မ သင့က်ိ ဖယ်ထတ် ပီး သငမ်ာ ဤသညမ်ာ တရားမတမမ ိဘးထငလ် င ်

• အစီအစ အတွက် သင့က်ိ ေငေွပးရန ်ေတာငး်ခံလ င ်

 
အယခံဝငြ်ခငး်က ိေတာငး်ဆရိန်အတကွ ်မညသ်ိ ့ြပ လပ်ရမညလ်ား။ 

သငသ်ည ်အယခံဝငြ်ခငး် ေတာငး်ဆမိ ပံစံကိ ြဖည့စ်ွက်ပါ သိမ့ဟတ် စာတစ်ေစာငေ်ရး ပီး ဤလိပ်စာသိ ့ ေပးပိပ့ါ-  

Department of Health 
Adjudicative Service Unit 
P. O. Box 47879 
Olympia, WA 98504-7879 
 

စာတွင ်သင့အ်မည၊် သင့လိ်ပ်စာ င့ ်WIC ေဆးခနး်အမည် င့ ်သင့အ်ယခံဝငလိ်သည့အ်ေကာငး်အရာကိ ထည့ေ်ပးရမညြ်ဖစ်သည။် 
သင့အ်ေနြဖင့ ်စကားြပနလိ်အပ်ပါက က ပ််တိက့ိ အသေိပးပါ။  
 
အယခံဝငြ်ခငး်က ိေတာငး်ဆရိန်အတကွ ်အချိန်ကန ့်သတခ်ျက် ိပါသလား။ 

ိပါသည။် သင့တ်ွင ်WIC အတွက် အရညအ်ချငး်မြပည့မ်ီြခငး်၊ WIC မ သငအ်ား ဖယ် ားြခငး် သိမ့ဟတ် အစီအစ သိ ့ 
ေငြွပနေ်ပးရမညဟ်ေသာ စာပါသည့ေ်နမ့စ၍ အယခံဝငြ်ခငး်ကိ ေတာငး်ဆရိနအ်တွက် သင့တ်ွင ်ရက ်60 ိသည။် 
 
WIC ၏ အစားအစာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက ိက ပ်် ဆကလ်က ်ရ ိမညလ်ား။ 

သငသ်ည ်WIC အတွက် အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီဆ ဲကာလတွင ် ိေနေသး ပီး WIC အစီအစ မ ထတ်ပယ်ြခငး်ခံရသည့ ်ေနရ့က်မ 15 
ရက်အတွငး် တရားမတေသာ ကားနာမကိ ေတာငး်ဆပိါက WIC အစားအေသာက် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ရ ိ ငိေ်ြခပ◌ါသည။် 
 
သင၏် အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီေသာ အချိနက်ာလ ကနဆ်းံသွားပါက အစားအစာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ရ ိမညမ်ဟတပ်ါ။ 

 
သင့အ်ား WIC အစီအစ မ ဖယ် ားြခငး်ခံရသညဟ်ဆေိသာ စာပါသည့ေ်နမ့ 15 ရက်အတွငး် တရားမတေသာ ကားနာမကိ မေတာငး်ဆိပါက 
အစားအစာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ရ ိမညမ်ဟတ်ပါ။ 
 
အယခံဝငြ်ခငး်က ိေတာငး်ဆပိါက က ပ််၏ ရပိငခ်ငွ့မ်ျားမာ အဘယန်ညး်။ 

• သင့အ်ယခံဝငြ်ခငး်ေတာငး်ဆိသည့ေ်နမ စတင် ပီး 21 ရက်အတွငး် အယခံဝငြ်ခငး်ကိ ြပလပ်ေပးပါမည။်  

• အယခံဝငြ်ခငး်မစတငမ်ီ အနညး်ဆးံ 10 ရက်အလိတွင ်အယခံဝငရ်န ်အေကာငး်ကားစာ ေရာက်လာပါလိမ့်မည။်  

• သငေ်နထငိေ်သာေနရာ င့ ်နးီေသာေနရာတွငသ်ာ အယခံဝငရ်နအ်တွက် ြပလပ်ထားပါမည။်  

• တရားေရးရာအကအညအီပါအဝင ်သငက်ိ ကညရီနအ်တွက် လများေခလာ ငိပ်ါသည။်  

• သင် င့သ်င့အ်ား အကအညေီပးမည့်သများသည် အယခံဝငေ်ရးတွင ်WIC အစီအစ  မ တငြ်ပမည့မ်တ်တမ်းများကိ ကည့် ငိသ်ည။် 



 

 

အယခံဝငြ်ခငး်အတကွ ်မသာွးေရာက် ငိပ်ါက မညသ်ိ ့ ြပ လပ် ငိမ်ညန်ညး်။ 

အယခံဝငသ်ည့ ်ေနရာသိ ့ မသွား ငိပ်ါက ထအိချိနမ်တိငမ်ီ တရားသကီးအား အသေိပးရမည။် အယခံဝငရ်န ်ေနအ့သစ်ြပနလ်ည ်
သတ်မတ်ေပးပါလိမ့်မည။် 
 
အယခံဝငရ်ာတငွ ်မညသ်ိ ့ ြဖစ် ငိသ်နညး် 
• တရားသကီးမ မတေသာ တရားေရးရာ အယခံဝငြ်ခငး်ကိ ြပလပ်ေပးမညြ်ဖစ်သည။် 

• တရားသကီးသည် သင် င့ ်WIC ဝနထ်မ်းများေြပာစရာ ိသမ ကိ နားေထာငေ်ပးမညြ်ဖစ်သည။် တရားသကီးမ သငအ်တွက် 
တရားမတေရးကိ ေသချာေဆာငရွ်က်ေပးမညြ်ဖစ်သည။် 

• သငသ်ည ်ေမးခွနး်များေမး ငိ် ပီး အချက်အလက်၊ သက်ေသများ သိမ့ဟတ် အြခားအေထာက်အထားများကိ တငြ်ပ ငိသ်ည။် 

• သင ်သိမ့ဟတ် သင့က်ေလးသည ်WIC အတွက် အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီသင့သ်ညဟ် သငထ်ငြ်မငရ်သည့ ်အေကာငး်ရငး်၊ ပ ိဂရမ်တွင ်
သင ်အဘယ်ေကာင့ ်ဆက် ိေနသင့သ်ည၊် သိမ့ဟတ် အစီအစ အတွက် အဘယ်ေကာင့ ်ေငြွပနမ်ေပးရသင့ေ် ကာငး် 
သင် ငး်ြပ ငိသ်ည။် 

• တရားသကီးသည် သငအ်ေနြဖင့ ်WIC အတွက် အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီသင့သ်ည ်သိမ့ဟတ် အစီအစ တွင ်ဆက်ေန ငိသ်ည် သိမ့ဟတ် 
WIC ပ ိဂရမ်သိ ့ ေငြွပနေ်ပးရမညက်ိ အေထာက်အထားများအေပ  အေြခခံ၍ ဆးံြဖတ်ေပးမညြ်ဖစ်သည။် 

• တရားသကီးသည် သင ်အယခံဝငရ်န ်ေတာငး်ဆိသည့အ်ချိနမ် 45 ရက်အတွငး် စာြဖင့ ်အဆးံအြဖတ်ေပးရမည။် တရားသကီး၏ 
အဆးံအြဖတ်ေပးစာကိ ေမးလ်ြဖင့ ်လက်ခံရ ိမညြ်ဖစ်သည။် ထအိဆးံအြဖတ်ေပးစာတွင ်ြပနလ်ညသ်းံသပ်ရနအ်တွက် 
ေတာငး်ဆခိျက်တစ်ခ ဟေခ ေသာ သတိေပးစာတစ်ခ ပါဝငမ်ညြ်ဖစ်သည။် 

 
တရားသကးီ၏ ဆးံြဖတခ်ျကက် ိသေဘာမတရင ်ဘာြဖစ် ငိသ်နညး်။ 

ဆးံြဖတ်ချက်ကိ ြပနလ်ညသ်းံသပ်ရန ်Department of Health(ကျနး်မာေရးဌာန)၏ အတွငး်ေရးမးထ ံေမးြမနး် ငိပ်ါသည။် 

ဆးံြဖတ်ချက်ကိ ြပနလ်ညသ်းံသပ်ရန ်ေတာငး်ဆစိာကိ ြဖည့် ပီး Department of Health, Adjudicative Service Unit သိ ့ စာပိပ့ါ။ 
ဆးံြဖတ်ချက်ေပးသည့ေ်နမ့ 15 ရက်အတွငး် ၎ငး်ကိ သငလ်ပ်ေဆာငရ်ပါမည်။ 

Department of Health ၏ အတွငး်ေရးမးမ ေအာက်ပါအေကာငး်ြပချက်များအတွက် ဆးံြဖတ်ချက်ကိ ြပနလ်ညေ်ြပာငး် ငိသ်ည။် 

• ဥပေဒအရ အမားအယွငး် ိေနပါက 

• အယခံဝငြ်ခငး်ကိ ေကာငး်စွာ မလပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါက 

• တရားသကီးမ ြပတ်သားေသာ လမ်း နခ်ျက်များ မေပးခဲပ့ါက 

• ဆးံြဖတ်ချက်အား ခိငလံ်ေသာ သက်ေသြပရန ်လံေလာက်ေသာ အေထာက်အထား မ ိခဲပ့ါက 

 
အတွငး်ေရးမး၏ ဆးံြဖတ်ချက်ကိ တရား ံးမ ြပနလ်ညစ်စ်ေဆးရန ်သင့တ်ွင ်အခွင့အ်ေရး ိသည်။ အတွငး်ေရးမး၏ ေရးစာြဖင့ ်ေဖာ်ြပေသာ 
ဆးံြဖတ်ချက်တွင ်တရား ံးြပနလ်ည်သးံသပ်ရနအ်တွက် မညက်ဲသ့ိ ့ ေတာငး်ဆရိမညက်ိ လမ်း နခ်ျက်များ ပါ၀ငမ်ညြ်ဖစ်သည။် 
 
သင့တ်ငွ ်အယခံဝငြ်ခငး်များ င့ပ်တသ်က၍် ေမးခွန်းများ ိပါက သင့အ်နီးအနား ိ WIC ေဆးခန်း သိမ့ဟတ ်ြပည်နယဆ်ငိရ်ာ WIC ံးသိ ့ 
ေခ ဆပိါ။ ြပညန်ယ် ံး ေကာကခ်ွန် အခမ့ဲ ဖန်းနံပါတ ်1-800-841-1410 ြဖစသ်ည။် 

 
အယခံဝငြ်ခငး်ဆငိရ်ာ လပ်ထးံလပ်နညး်များသည် Federal WIC Program Regulations (ဖယ်ဒရယ် WIC အစီအစ  စညး်ကမ်းချက်များ) 
အပိငး် 7CFR 246.9 န◌င့ ်Washington Administrative Code (ဝါ ငတ်န ်အပ်ချ ပ်ေရးဉပေဒ) 246-10 င့ ်246-08-520 တိက့ိ 
အေြခခံထားသည။် 

  



 

 

 
 
 
 
 

ကာကယွေ်ရး င့ ်လထကျန်းမာေရးဌာနခွ ဲ
အစာအာဟာရဆငိရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်များ ံး 

Washington WIC အစအီစ  
 
 

Washington WIC သည ်ခွဲြခားဆကဆ်ြံခငး်က ိမြပ လပ်ပါ။ 

ဖက်ဒရယ် ြပညသ်ရ့ပိငခ်ွင့ဥ်ပေဒ င◌◌့ ်U.S. Department of Agriculture (USDA, U.S. လယ်ယာစိကပ်ျိ းေရးဌာန) 

ပြ◌ညသ်ရ့ပိငခ်ွင့မ်ျားဆငိရ်ာ စညး်မျ းများ င့ ်မဝါဒများအရ USDA၊ ၎ငး်၏ေအဂျငစ်ီများ၊ ံးများ င့ ်ဝနထ်မ်းများအြပင ်
USDA ပ ိဂရမ်များတွင ်ပါဝငေ်နေသာ သိမ့ဟတ် စမီံခန ့ခ်ွဲေနေသာ အဖဲွအစညး်များအား USDA မ လပ်ေဆာင ်သိမ့ဟတ် 
ရနပံ်ေငမွတညေ်သာ မညသ်ည့ ်ပ ိဂရမ် သိမ့ဟတ ်လပ်ေဆာငခ်ျက်တွငမ်ဆ ိလမျိ း၊ အသားအေရာင၊် မိခင် ငိင်၊ံ လိင၊် 
မသနစ်ွမး်မ၊ အသက်တိေ့ပတွင ်အေြခခံကာ ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး် သိမ့ဟတ် ကနဦး ြပညသ်ရ့ပိငခ်ွင့မ်ျား 
လပ်ေဆာငခ်ျက်အတွက် လက်တံ ့ြပနြ်ခငး် သိမ့ဟတ ်လက်စားေချြခငး်တိက့ိ တားြမစ်ထားပါသည။် 

ပ ိဂရမ်အချကအ်လက်များ င့ပ်တ်သက်ေသာ ဆက်သယွ်ေရး အချက်အလက်များကိ ရယရန ်အြခား နညး်လမ်းတစ်ခကိ 
လိအပ်သည့ ်မသနစ်ွမ်းသများ (ဥပမာ၊ မျက်မြမငစ်ာ၊ စာလံး ကီး၊ ေအာ်ဒယီိတိပ်၊ အေမရိကနလ်က်ဟနသ်ေကတြပ 
ဘာသာစကား၊ စသညြ်ဖင့)်၊ သည ်၎ငး်တိအ့ကျိ းခံစားခွင့ေ်လ ာက်ထားသည့ ်ေအဂျငစ်ီ (ြပညန်ယ် သိမ့ဟတ် ေဒသတွငး်) ကိ 
ဆက်သယွ်သင့ပ်ါသည။်  နားမကားသ၊ အကားအာ ံ ချိ ယွငး်သ သိမ့ဟတ် စကားမေြပာ ငိသ်များသည ်
ဖက်ဒရယ်ရီေလးဝနေ်ဆာငမ် (800) 877-8339 မတစ်ဆင့ ်USDA ကိ ဆက်သယွ် ငိပ်ါသည။်  ထိအ့ြပင ်
ပ ိဂရမ်အချကအ်လက်ကိ အဂလိပ်စာအြပင ်အြခားဘာသာစကားများြဖင့ ်ရ ိ ငိပ်ါသည။် 

ခွဲြခားဆက်ဆခံံရြခငး်ကိတိင်ကားရနအ်တွက် USDA အစီအစ  ခွဲြခားဆက်ဆမံ တိင်ကားြခငး်ေဖာင (အဂလိပ်ြဖင့သ်ာ), 
(AD-3027) ဖြ◌ည့ပ်ါ။ ထေိဖာငတ်ွင ်အွနလ်ိငး်မ တစ်ဆင့ရ်ယ ငိေ်သာေနရာမာ တိင်ကားစာကိ ဘယ်လိြဖည့မ်လဲ 
(အဂလိပ်ြဖင့သ်ာ), င့ ်USDA ံးတစ်ခခ တွင ်ဒါမမဟတ် USDA ထသံိ ့ လိပ်မ ပီး စာတစ်ေစာငေ်ရး ပီး ေဖာငပံ်စံထတဲွင ်
ေတာငး်ဆထိားေသာ အချက်အလက်အားလံးကိ ေပးစာထမဲာ ထည့ေ်ပးပါ။ တိင်ကားချက်ေဖာင ်မိတ ကိေတာငး်ခံရန ်(866) 

632-9992 ထ ံဖနး်ေခဆပိါ။ USDA ထ ံသင၏် ြပည့စ်ံေအာငြ်ဖည့စ်ွက်ထားသည့ ်ေဖာင ်သိမ့ဟတ် စာကိ တငြ်ပပါ 

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

အးီေမးလ-် program.intake@usda.gov 

ဖကစ်:် (202) 690-7442 

 
ဤအဖဲွအစညး်သည ်အခွင့အ်ေရး သာတညမီ ေပးေသာ အဖဲွအစညး် ြဖစ်ပါသည။် 

Washington WIC သည ်ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ မြပလပ်ပါ။ 
 
ဤစာရွက်စာတမး်ကိ အြခားေဖာ်မတ်ြဖင့ ်ေတာငး်ဆရိနအ်တွက် 1-800-841-1410 သိ ့ ေခဆပိါ။ နားမကားေသာ သိမ့ဟတ် 
အကားအာ ံချိ တဲေ့သာ သးံစွဲသများသည◌ ်711 (Washington Relay) သိေ့ခဆပိါ သိမ့ဟတ◌ ်WIC@doh.wa.gov ထ ံ

အးီေမးလ်ေပးပိပ့ါ။ 
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