
WIC ဝန္ထမ္း ဤစာမ်က္ႏွာကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ဖတ္၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။WIC ဝန္ထမ္း ဤစာမ်က္ႏွာကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ဖတ္၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏု္ပ္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကၽြႏု္ပ္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား
   WIC အစားအစာမ်ား -WIC အစားအစာမ်ား - ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါက ကုန္စုံ

စတုိးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အစားအစာမ်ားကုိဝယ္ရန္ WIC ကတ္ကုိ ရ
ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ WIC သည္ တစ္လလုံးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည့္ အစားအစာ
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာအားလုံးကုိ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

   အာဟာရအခ်က္အလက္ -အာဟာရအခ်က္အလက္ - ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္စိတ္ဝင္စားသည့္ အာဟာရေခါင္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

   ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ေကၽြးျခင္း ပ့ံပုိးမႈ -ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ေကၽြးျခင္း ပ့ံပုိးမႈ - WIC သည္ ကၽြႏု္ပ္အား ႏုိ႔ခ်ိဳတုိက္ေကၽြးျခင္းအတြက္ 
ကူညီကာ ပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

   က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား-က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား- WIC သည္ 
ကၽြႏု္ပ္အား ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း၊ ဆရာဝန္ရွာျခင္း၊ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္မည့္ အျခားဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္အား အသိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

   ရိွရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ -ရိွရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ - WIC ႏွင့္ စတုိးဝန္ထမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အား ယဥ္ေက်း ေလးစား
စြာျဖင့္ မွ်တ ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံမည္ ျဖစ္ပါသည္။

   မွ်တသည့္ဆက္ဆံမႈ -မွ်တသည့္ဆက္ဆံမႈ - စည္းကမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မိခ
င္ႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အသက္အတြက္မဆုိ လူတုိင္းအတြက္ အတူတူ
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

   မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္း -မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္း - ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC အက်ံဳးဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူပါက မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္းကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

   အခ်က္အလက္လႊေဲျပာင္းမႈ -အခ်က္အလက္လႊေဲျပာင္းမႈ - ကၽြႏု္ပ္အား အျခား WIC ေဆးခန္းထံ လႊေဲျပာင္းႏုိင္ပါ
သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ဝန္ထမ္းအား လႊေဲျပာင္းသည့္အခ်က္အလက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္
ထံေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

   လ်ိဳ႕ဝွက္မႈ -လ်ိဳ႕ဝွက္မႈ - ကၽြႏု္ပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားမွာ သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။ WIC သည္ ကၽြႏု္
ပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆးခန္းမွ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မရိွလွ်င္ WIC ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား လက္ခံျခင္းအတြက္သာ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC တြင္ပါရိွမည့္ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC တြင္ပါရိွမည့္ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -
  WIC ဝန္ထမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အား ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ WIC ပ႐ုိဂရ

မ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ အသိေပးထားပါသည္။

  WIC ထံ ကၽြႏု္ပ္ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးမွာ မွန္ကန္ပါသည္။ အေျပာင္း
အလဲတစ္စုံတစ္ရာရိွပါက WIC ဝန္ထမ္းကုိ ခ်က္ျခင္းေျပာျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  WIC ဝန္ထမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြအရ
င္းအျမစ္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

  WIC အစားအစာရရိွရန္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လိမ္ညာ သုိ႔မဟုတ္ 
ကြယ္ဝွက္ထားပါက ကၽြႏု္ပ္သည္ ထုိအစားအစာမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးအလုိက္ WIC 
ထံ ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  WIC သည္ ဖက္ဒရယ္အကူအညီပ႐ုိဂရမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC စည္းကမ္း
မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက -

  WIC ဝန္ထမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္၏မိသားစုကုိ WIC ပ႐ုိဂရမ္မွ ထုတ္ပယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

  ကၽြႏု္ပ္သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒေအာက္တြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ သုိ႔မဟု
တ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဆုိဲမႈကုိ ခံရႏုိင္ပါသည္။

  ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စုံစမ္းသိရိွခ့ဲပါက WIC သည္ 
ကၽြႏု္ပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝႏုိင္ပါသည္။

  
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းအရ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူသည္မွာ -အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းအရ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူသည္မွာ -

   ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေဖာင္ရိွ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈနားလည္ကာ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေဖာင္ရိွ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈနားလည္ကာ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

   ကၽြႏု္ပ္တြင္ ဤေဖာင္၏မိတၱဴ လက္ခံရရိွထားပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တြင္ ဤေဖာင္၏မိတၱဴ လက္ခံရရိွထားပါသည္။

ဤအဖြ႕ဲအစည္းသည္ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္ပါသည္။ဤအဖြ႕ဲအစည္းသည္ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္ပါသည္။  
Washington Women, Infants and Children (Washington WIC, ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး၊ ရင္ေသြး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား)သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။ Women, 

Infants and Children(WIC, အမ်ိဳးသမီး၊ ရင္ေသြး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား) ရယူပါက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။

ပါဝင္သူ/လူနာ၏အုပ္ထိန္းသူ/ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၏ လက္မွတ္                                                                   ေန႔စြဲ     

ပါဝင္သအူမည္(မ်ား) - ေနာကဆုံ္း၊ ပထမဆုံး

ပထမဆုံးေဆးခန္းဝန္ထမ္း - ပထမဆုံးေဆးခန္းဝန္ထမ္း - ဥပမာ ကြန္ျပဴတာ ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါဝါျပတ္ေတာက္မႈမ်ားအရ လုိအပ္သည့္အခါမွသာ ပါဝင္သူ/လူနာ၏ အုပ္ထိန္းသူ/   
                                    ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူသည္ စာရြက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ပါသည္

ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ေသဘာတညူခီ်က္ေသဘာတညူခီ်က္
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ဤစာရ ြကစ္ာတမ ္းကု အိျ ခားေဖာမကျ္ ဖင္ ရ့ယ ူလုပါိက 1-800-841-1410 ကု ဖိ နု း္ေခၚပါ။ နားမၾ ကားသ ူမ်ားႏ ွင္ အ့ၾ ကားအာ ံ႐ခ ု်  ဳိ႕ယ ြင း္ေနသည္ ေ့ဖာကသ္ညမ္်ား 
အတ ြက ္ 711 (Washington Relay) သု႔ ဖိ နု း္ေခၚေပးပါ သု႔မိဟတု ္ WIC@doh.wa.gov သု႔ အိးီေမး ု႔ပေိပးပါ။

ကၽြႏု္ပ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကၽြႏု္ပ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

 ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ကတ္ကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္
သည္ စတုိးတြင္ WIC ကတ္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ WIC-အတည္ျပဳထားသည့္ အစားအ
စာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ရိွလူပုဂၢိဳ လ္အတြက္သာ WIC အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္မ်ဴလာတုိ႔ကုိ 
အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္အသုံးမျပဳႏုိင္သည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္
ေဖာ္မ်ဴလာတုိ႔ကုိ WIC ေဆးခန္းထံ ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ အခုိးခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္း
အား WIC ဝန္ထမ္းထံ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ကတ္ႏွင့္ PIN အား လုံၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားပါမည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ကတ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ မည္သူမဆုိအေနျဖင့္
WIC စည္းကမ္းမ်ားကုိ သိရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

 ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ႏွင့္ စတုိးဝန္ထမ္းကုိ ယဥ္ေက်း ေလးစားစြာျဖင့္ ဆက္ဆံပါမည္။

 ကၽြႏု္ပ္၏ ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္ သုိ႔မဟုတ္ လာေရာက္နိုင္ျခင္းမရိွ
ပါက WIC ေဆးခန္းထံ ဖုန္းေခၚဆုိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ ထိန္း
ထားႏုိင္ျခင္း မရိွပါက ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္ရရိွသည့္ WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ပမာဏကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။

WIC ပ႐ုိဂရမ္စည္းကမ္းမ်ားWIC ပ႐ုိဂရမ္စည္းကမ္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္သည္ အဆုိပါစည္းကမ္းမ်ားကုိ မလုိက္နာပါက ကၽြႏု္ပ္၏မိသားစုသည္ WIC မွ ထုတ္ပယ္ခံရႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွထားသည့္ WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပ႐ုိဂရကၽြႏု္ပ္သည္ အဆုိပါစည္းကမ္းမ်ားကုိ မလုိက္နာပါက ကၽြႏု္ပ္၏မိသားစုသည္ WIC မွ ထုတ္ပယ္ခံရႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွထားသည့္ WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပ႐ုိဂရ
မ္အတြက္ ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရႏုိင္ပါသည္။မ္အတြက္ ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရႏုိင္ပါသည္။

 WIC ထံ မွန္ကန္ ျပည့္စုံသည့္ အခ်က္အလက္ကုိ ေပးပါ။ ၎တြင္ မည္သူမည္ဝါျ
ဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မႈ အေျခအေန၊ လိပ္စာ၊ အိမ္ေ
ထာင္စု အရြယ္အစား၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြႏွင့္ Medicaid အတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈ
(ProviderOne)၊ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP၊ ျဖည့္စြ
က္ အာဟာရ အကူအညီ ပ႐ုိဂရမ္)၊ Temporary Assistance to Needy Families
(TANF၊ လုိအပ္ေနသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီ အကူအညီ)၊ သုိ႔မဟုတ္ Food
Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR၊ အင္ဒီယန္ သီးသန္႔သ
တ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားရိွ အစားအစာ ျဖန္႔ေဝျခင္းပ႐ုိဂရမ္) တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

 WIC ကတ္၊ WIC အစားအစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာတုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟု
တ္ ေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပးပစ္ျခင္းမ်ိဳး လုံးဝမျပဳလုပ္
ပါႏွင့္။ ၎တြင္ လူကုိယ္တုိင္၊ ပုံႏိွပ္ထားျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္၊ အြန္လုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားမီဒီ
ယာမွတစ္ဆင့္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

 တစ္ႀကိမ္လွ်င္ WIC ေဆးခန္းတစ္ခုထံမွ တစ္လစီအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ WIC
အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏကုိသာ ရယူပါ။

 WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္သည့္ WIC ကတ္ပါရိွေ
သာ အစားအစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာတုိ႔ကုိ ဝယ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ရန္ႀကိဳး
စားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 စတုိးထံ ပုိက္ဆံအတြက္၊ ခရက္ဒစ္အတြက္၊ WIC အစားအစာမဟုတ္သည့္
အရာ သုိ႔မဟုတ္ WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏထက္ ပုိလြန္ေန သည့္
အစားအစာအတြက္ WIC ကတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္အစားအစာ မ်ားကုိ ျပန္ေပးျခ
င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 ေဆးခန္း သုိ႔မဟုတ္ စတုိး ဝန္ထမ္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ စတုိး သုိ႔မဟုတ္ WIC ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

WIC ပါဝင္သူ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  WIC ပါဝင္သူ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
ပုိမုိသိရိွရန္အတြက္ Washington Administrative Code (ဝါရွင္တန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုဒ္) 246-790-530 ကုိ ၾကည့္ပါ။ပုိမုိသိရိွရန္အတြက္ Washington Administrative Code (ဝါရွင္တန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုဒ္) 246-790-530 ကုိ ၾကည့္ပါ။

https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-790-530

WASHINGTON WOMEN, INFANTS AND CHILDREN (WASHINGTON WIC, ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး၊ ရင္ေသြး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား)သည္ ခြျဲWASHINGTON WOMEN, INFANTS AND CHILDREN (WASHINGTON WIC, ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး၊ ရင္ေသြး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား)သည္ ခြျဲ
ခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။ခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ။
ဖက္ဒရယ္ ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ U.S. Department of Agriculture (USDA၊ U.S. လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန) ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ 
USDA၊ ၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား၊ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ USDA ပ႐ုိဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြေဲနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား USDA မွ လုပ္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရန္ပုံေငြမတည္ေသာ မည္သည့္ ပ႐ုိဂရမ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မဆုိ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မိခင္ႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္တုိ႔ ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခြျဲခားဆက္
ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကနဦး ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။

ပ႐ုိဂရမ္အခ်က္အလက္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယံမႈ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခု လုိအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ၊ မ်က္မျမင္စာ၊ စာလုံးႀကီး၊ ေအာ္ဒီယုိတိ
ပ္၊ အေမရိကန္လက္ဟန္ေျခဟန္ ဘာသာစကား၊ စသည္ျဖင့္)၊ သည္ ၎တုိ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) ကုိ ဆက္သြယ္သင့္ပါ
သည္။  နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာ႐ုံတြင္ အားနည္းသူ သုိ႔မဟုတ္ စကားမေျပာႏုိင္သူမ်ားသည္ Federal Relay Service (ဖက္ဒရယ္ရီေလးဝန္ေဆာင္မႈ) 
(800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ USDA ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပ႐ုိဂရမ္အခ်က္အလက္ကုိ အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။

ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ပ႐ုိဂရမ္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ အြန္လုိင္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည့္ ဘယ္လုိတုိင္တန္းရမလဲ။ 
(AD-3027) ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ပါ၊ မည္သည့္ USDA ႐ုံးတြင္မဆုိ၊ သုိ႔မဟုတ္ USDA သုိ႔ လိပ္မူကာ စာေရးသားေပးပုိ႔ၿပီး စာထဲတြင္ ေဖာင္ထဲ၌ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္အ
လက္အားလုံးကုိ ထည့္၍သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ တုိင္ၾကားခ်က္ေဖာင္ မိတၱဴကုိေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 ထံ ဖုန္းေခၚဆုုိပါ။ USDA ထံ သင္၏ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေ
ဖာင္ သုိ႔မဟုတ္ စာကုိ တင္ျပပါ - 
 ေမးလ္ -   U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; 
 ဖက္စ္ -  (202) 690-7442၊ သို႔မဟုတ္္ 
 အီးေမးလ္ - program.intake@usda.gov

https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-790-530
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

