
ဝင္ေငြ ေဖာ္ျပခ်က ္
ဝန္ထမ္း - 

 ဝင္ေငြ သက္ေသခံ မ႐ိွသည့္အခါတြင္ ဤပုံစံလႊာကုိ အသုံးျပဳပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - လူတစ္ဦးသည္ ဝင္ေငြမ႐ိွ၊ ေငြရသည့္ အလုပ္မ႐ိွ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္မီးေလာင္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြ မွတ္တမ္းမ်ား ပ်က္စီးသြားလွ်င္။

 လူနာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ သတင္းေပးပုိ႔သည့္ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ၎က WIC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ႐ိွ၊မ႐ိွ စစ္ေဆးပါ။

 ဝင္ေငြ သက္ေသခံမႈအတြက္ “ဝင္ေငြ ေဖာ္ျပခ်က္” ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ဤပုံစံလႊာသည္ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ဝင္ေငြ သက္ေသခံမႈ ျဖစ္ပါသည္။
လူနာ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူ- 

ဤပုံစံလႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ - (အက်ံဳးဝင္သည္မ်ားကုိ အမွတ္ျခစ္ပါ) 

 ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဝင္ေငြ မ႐ိွပါ။ 

 ကၽြႏု္ပ္တြင္ ဝင္ေငြ သက္ေသခံမႈ မ႐ိွပါ (အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြကုိ ေအာက္တြင္ ျဖည့္သြင္းပါ)။  

 WIC သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြကုိ ၾကည့္႐ႈေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဝင္ေငြ သက္ေသခံမႈ မ႐ိွပါ သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးအတြက္ ဝင္ေငြ မ႐ိွပါ သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးခ့ဲသည့္ 12 
လထဲမွ အခ်ိ ႕ဳ (အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြကုိ ေအာက္တြင္ ျဖည့္သြင္းပါ) 

ဝင္ေငြ၏ ရင္းျမစ္ ဝင္ေငြ ပမာဏ 
(အခြန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ား မတုိင္မီ) 

ဤဝင္ေငြကုိ မည္မွ်ၾကာတုိင္း တစ္ခါ 
ရ႐ိွပါသနည္း။ 

သက္ေသခံမႈ မရ႐ိွသည့္ အေၾကာင္း(မ်ား)- 

ဤအခ်က္အလက္မွာ အမွန္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္သိသည့္ အတုိင္းအတာ အတုိင္း မွန္ကန္ပါသည္။ 

လူနာ/ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူ လက္မွတ္ ရက္စြ ဲ
WIC အာဟာရအစီအစဥ္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မရိွပါ။ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA)  ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား၊ USDA၊ ၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ 
႐ုံးမ်ားႏွင့္၊  ဝန္ထမ္းမ်ား၊ USDA အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူရေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား  အားလံုးတို႔သည္ USDA မွ ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
အေထာက္အပ့ံေပးေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္မဆို ပါဝင္သူတို႔အား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊  သို႔မဟုတ္  လက္တံု႔ျပန္လိုမႈအေပၚ 
အေျခခံၿပီး  ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။   

အစီအစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  အျခားဆက္သြယ္မႈ ပုံစံျဖင့္ (ဥပမာ- မ်က္မျမင္စာ၊ စာလံုးအႀကီး၊  အသံသြင္းတိပ္၊  အေမရိကန္သေကၤတ ဘာသာစကား 
စသည္ျဖင့္) ေလ့လာလိုေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေသာ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။  ဆြံ႔အသူမ်ား၊ အၾကားအာ႐ုံ 
ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာရန္  မစြမ္းႏုိင္သူမ်ားသည္  USDA အား  ဖယ္ဒရယ္အၾကားအာ႐ုံ ဝန္ေဆာင္မႈ (800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္  
အစီအစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အဂၤလိပ္မဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာစကားမ်ား ျဖင့္လည္း  ရႏုိင္ပါသည္။ 

ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  တိုင္ၾကားလိုပါက USDA အစီအစဥ္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈ တိုင္ၾကားေရးပုံစံ , (AD-3027) ကို အြန္လိုင္း - 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ႏွင့္  မည္သည့္ USDA ႐ုံးမွမဆို ရယူကာ ပုံစံထဲတြင္  ေတာင္းဆိုထားေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္အားလံုး 
ျဖည့္စြက္ၿပီး သို႔မဟုတ္  USDA သို႔  စာေရးေပးပုိ႔ၿပီး တိုင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားမႈပုံစံကို ရယူရန္ (866) 632-9992 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA 
သို႔-  

စာျဖင့္- U.S. စုိက္ပ်ိဳးေရး ဌာန (Department of Agriculture)  
ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး (Office of the Assistant Secretary for Civil Rights) 
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  

အီးေမးလ္-  program.intake@usda.gov 

ဖက္(စ္)-  (202) 690-7442 
ယခုအဖြဲ႔အစည္းသည္ အခြင့္အေရး တန္းတူေပးပါသည္။ 

ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ WIC အာဟာရအစီအစဥ္သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။ 
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