
သင့္အမည-္ __________________________________________________________________ 

WIC မွ ႀကိဳဆိုပါသည!္ 
သင့္အိမ္ေထာင္စုအေၾကာင္း ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးပါ။ ၎က သင့္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ 
ကူညီပါလိမ့္မည္။ 

1. သင့္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ (ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္သူ) လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ႐ိွပါသနည္း?
______________

ပါဝင္ရန-္
 သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ လက္တြေဲဖာ္ႏွင့္ အျခားသင့္ ဝင္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ မွ်ေဝသည့္

မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆုိ။
 အခ်ိန္တစ္ဝက္ေလာက္ အနည္းဆုံး သင္ႏွင့္ေနထုိင္သည့္ ကေလးမ်ား
 မေမြးေသးသည့္ ကေလးမ်ား (သင္က ကန္႔ကြက္ျခင္း မ႐ွိလွ်င္)

မပါဝင္ရန-္
 သင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေအာက္႐ွိ ေမြးစားထားေသာ ကေလးမ်ား (WIC က ေမြးစားထားေသာ

ကေလးမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ အိမ္ေထာင္စုမွ အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရတြက္ပါသည္)။

2. မည္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ သင္ လက္႐ိွ ပါဝင္ေနပါသနည္း?

 ကုသမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ
သင့္ ProviderOne ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္နံပါတ္ကုိ ေပးပါ - ________________________

 အကူအညီလုိသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီ အကူအည ီ(TANF)
 ျဖည့္စြက္ အာဟာရ အကူအည ီအစီအစဥ္ (SNAP)
 အိႏိၵယ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားသူမ်ား အစားအစာ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ (FDPIR)

3. သင့္အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားမွာ မည္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသနည္း?

 ကုသမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ
ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလား? ____________
အကယ္၍ ဟုတ္လွ်င္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ProviderOne ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္နံပါတ္ကုိ ေပးပါ-  ___________

ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္တစ္ဦးလား? ___________
အကယ္၍ ဟုတ္လွ်င္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ProviderOne ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္နံပါတ္ကုိ ေပးပါ-  ___________

 အကူအညီလုိသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီ အကူအည ီ(TANF)
 ျဖည့္စြက္ အာဟာရ အကူအည ီအစီအစဥ္ (SNAP)
 အိႏိၵယ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားသူမ်ား အစားအစာ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ (FDPIR)



4. သင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ ဝင္ေငြအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါ:

ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္* ဝင္ေငြ ပမာဏ  
(အခြန္ သုိ႔မဟုတ္ 
နုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ား မတိုင္မီ) 

ဤဝင္ေငြကုိ မည္မွ်ၾကာတုိင္း 
တစ္ခါ ရ႐ိွပါသနည္း? 

ေနရာလြတ္ ပို၍လုိအပ္လွ်င္၊ ဤပံုစံ၏ ေက်ာဘက္ကုိ အသုံးျပဳပါ။ 

*ရင္းျမစ္ ဥပမာမ်ား- အလုပ္၊ စစ္တပ္၊ ကေလး ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ SS/SSI, လက္ေဆာင္၊
ဆုေၾကးမ်ား၊ အစ႐ိွသည္။

ယခုအဖြဲ႔အစည္းသည္ အခြင့္အေရး တန္းတူေပးပါသည္။ 
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ WIC အာဟာရအစီအစဥ္သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။ 



ထပ္ထည့္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြ သတင္း အခ်က္အလက္- 
ဝင္ေငြ၏ ရင္းျမစ္* ဝင္ေငြ ပမာဏ  

(အခြန္ သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ား မတိုင္မီ) 
ဤဝင္ေငြကုိ မည္မွ်တစ္ခါ 
ရ႐ိွပါသနည္း? 

*ရင္းျမစ္ ဥပမာမ်ား- အလုပ္၊ စစ္တပ္၊ ကေလး ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ SS/SSI, လက္ေဆာင္၊ ဆုေၾကးမ်ား၊ အစ႐ိွသည္။

WIC အာဟာရအစီအစဥ္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မရိွပါ။ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA)  
ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား၊ USDA၊ ၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ံုးမ်ားႏွင့္၊  ဝန္ထမ္းမ်ား၊ USDA အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူရေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား  အားလုံးတို႔သည္ USDA မွ ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ 
မည္သည့္အစီအစဥ္မဆို ပါဝင္သူတုိ႔အား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊  သို႔မဟုတ္  
လက္တံု႔ျပန္လိုမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး  ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။   

အစီအစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  အျခားဆက္သြယ္မႈ ပံုစံျဖင့္ (ဥပမာ- မ်က္မျမင္စာ၊ စာလံုးအႀကီး၊  အသံသြင္းတိပ္၊  
အေမရိကန္သေကၤတ ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္) ေလ့လာလုိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ေအဂ်င္စီ 
(ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  ဆြံ႔အသူမ်ား၊ အၾကားအာ႐ံု ခ်ိ ႕ဳတဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာရန္  
မစြမ္းႏိုင္သူမ်ားသည္  USDA အား  ဖယ္ဒရယ္အၾကားအာ႐ံု ဝန္ေဆာင္မႈ (800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္  အစီအစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အဂၤလိပ္မဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာစကားမ်ား ျဖင့္လည္း  ရႏုိင္ပါသည္။ 

ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  တိုင္ၾကားလိုပါက USDA အစီအစဥ္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈ တိုင္ၾကားေရးပံုစံ , (AD-3027) ကိ ု
အြန္လိုင္း - http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ႏွင့္  မည္သည့္ USDA ႐ုံးမွမဆို ရယူကာ ပံုစံထတဲြင္  
ေတာင္းဆိုထားေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္အားလုံး ျဖည့္စြက္ၿပီး သို႔မဟုတ္  USDA သို႔  စာေရးေပးပို႔ၿပီး တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 
တိုင္ၾကားမႈပံုစံကို ရယူရန္ (866) 632-9992 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ စာကိ ုUSDA သို႔-  

စာျဖင့္- U.S. စုိက္ပ်ိဳးေရး ဌာန (Department of Agriculture) 
ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး (Office of the Assistant Secretary for Civil Rights) 
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410; In 

အီးေမးလ-္ program.intake@usda.gov 

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

ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ WIC အာဟာရအစီအစဥ္သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။ 
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