
သစ်သ်း� နှငှ့်် ်ဟင့်�်သး�ဟင့်�်ရွွက် ်တိုးး��မြှ�ှင့််မ်ြှ�င့်�် 
2022, အော�ာက်တ်ိုးး�ဘာာ 1 ရွက်အ်ော့�ှ် စ်တိုးင့်၍်

သင့်သ်းရွ့် ��ျက်အ်ော���ျက်�ှ်ာ အော�ာက်ပ်ါါတိုးး� ် မြှ�စ်ပ်ါါသည်-်
1. 2022, အော�ာက်တ်ိုးး�ဘာာ 1 ရွက်အ်ော့�ှ် စ်တိုးင့်၍် ပါါဝင်သ်ူမူျား�း�သူည် ်လတ်ဆ်တ်၍် အေး��ခဲထဲားး�အေးသူး သူစ််သူး� နှငှ်် ်

ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း�က်ု� ဝယ်ယ််ရူွန် ်�စ်ဉ် $$$ ပုါ�များ�း�များ�း� ရွရှိှုပါါလမုျား််များည်။် $$$ �က်�ု��ခဲစံ်း�ခဲငွ််မ်ျား�း�များးှ- 
» က်အေးလ�တ်စ််အေးယ်းက်(်�သူက် ်1–5) လှင် ်$25 
» က်ု�ယ်ဝ်န်သ်ူည် ်သူု�မ်ျားဟ�တ် ်နှု�တ််ု�က်မ်ျားအေးန်အေးသူး ပါါဝင်သ်ူတူ်စ််အေးယ်းက်လ်ှင် ်$44 
» နှု�တ််ု�က်အ်ေးန်အေးသူး ပါါဝင်သ်ူတူ်စ််အေးယ်းက်လ်ှင် ်$49
»  နှစ်ှ်များ ားပါ�ူ သူံ��များ ား�ပါ�ူ က်အေးလ�င်ယ်မ်ျား�း�က်ု� မုျားခဲင်န်ှု��်ပြပါည််�်ဝတ်ု�က်အ်ေးက်း�အေးန်ရွအေးသူး ပါါဝင်သ်ူ ူတ်အေးယ်းက်လ်ှင် ်$73.50 တ်ု� ် 

ပြ�စ််ပါါသူည်။်

2. 9-11 လ အေးများ�ွက်င်�်စ်က်အေးလ�င်ယ်မ်ျား�း�သူည် ်အေး��ခဲပဲြီးပါး� လတ်ဆ်တ်အ်ေးသူး သူစ််သူး�များ�း�နှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း��တ်ကွ် ် 
လစ်ဉ် က်အေးလ��စ်း��စ်း သူစ််သူး�ဝလမံျား�း�နှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း��ပြပါင် ်4$ ရွရှိှုနှု�င်သ်ူည်။်

3. လစ်ဉ် သူင်် ်သူစ််သူး� နှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက် ်$$$ �း�လံ��က်ု� �သူံ��ပြပါ�ရွန် ်�စ်း�စ်ဉ်တ်စ််ခဲ� ပြပါ�လ�ပ်ါပါါ။

4. ဤတိုးငွ့် ်သင့်စ််းစ်ဉ်�ုက်း� က်ညူ်းရွ့် �း�င့်ဒ်ီ းယာာ ��ျး�� မြှ�စ်ပ်ါါသည်။်

WIC က်း� �ရွင့်ဆ်ုံးး�� �သး��မြှပါုပါါ။
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, ထားပ်ါအေးဆးင်�်
�းဟးရွ �အေးထားးက်�်ပံါ�်စ်း�စ်ဉ်) က်ဲသ်ူု�အ်ေးသူး �ပြခဲး� �က်�ု��ခဲစံ်း�ခဲငွ််မ်ျား�း�
များတ်ု�င်မ်ျားး များတှ်ပံ်ါ�တ်င်တ််ငွ် ်�ရွင်ဆ်ံ�� The Special Supplemental Nutrition 
Program for Women, Infants and Children (WIC, �များ�ု��သူများး�များ�း�၊  
အေးများ�ွက်င်�်စ် က်အေးလ�င်ယ်မ်ျား�း�နှငှ်် ်က်အေးလ�များ�း��တ်ကွ် ်�ထား�ူပြ�ည််စ််ကွ်�်းဟးရွ  
အေးထားးက်ပံ်ါမ်ျား�ုစ်း�စ်ဉ်) က်ု� �သူံ��ပြပါ�ပါါ။

အော���ဲထားာ�သည်�်ျာ�က်း��ည်�် ဝယာစ််ာ�ရွ့်စ်ဉ်�စ်ာ�ပါါ။
သူင််တ််ငွ် ်အေး��ခဲထဲားး�နှု�င်သ်ူည််အ်ေးန်ရွးရှိှုပါါက် အေး��ခဲ ဲဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်န်ှငှ်် ်

သူစ််သူး�ဝလမံျား�း�သူည်လ်ည်�် အေး��း်ရွည်အ်ေး��း်အေးသူးက်ရ်ွန် ်နှငှ်် ်�စ်း�စ်း�ခဲ�ုန်တ််ငွ် ်

�ရံွဟင်�်�အေးန်ပြ�င်် ်သူင််အ်ေးလ�း်ပါါသူည်။်

�ယွာက််အူော�ာင့် ်��ပ်ါထားာ�ပါါ။
ပုါ�င်�်ပြ�တ်ထ်ားး�အေးသူး သူစ််သူး�ဝလ ံနှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း� သူု�မ်ျားဟ�တ် ် 
ထား�ပ်ါပုါ��ထားး�အေးသူး ဆလတ်ရွ်ွက် ်နှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း�က်ု� �ပြများန်စ််း 

သူု�မ်ျားဟ�တ် ်သူအေးရွစ်း �အေးန်ပြ�င်် ်အေးရွွ�ခဲ�ယ််ပါါ။

သင့်�်ကြိုက်းု က်ဆ်ုံးး���ျာ�က်း� ဝယာယ်ာပူါါ။
သူင်် ်သူစ််သူး�ပါန်�်က်န်က််ု� လအုေးများး််သူး� နှငှ်် ်သူစ််အေးတ်း်သူး�တ်ု� ် က်ဲသ်ူု�အ်ေးသူး  
ရွးသူးအေးပါ်သူး�နှှမံျား�း�ပြ�င်် ်ပြ�ည််တ််င်�်ပါါ။ က်ု�က်လ်၊ံ များ�န်လ်းဉန်း၊ က်န်စ််နွ်�်ဥ နှငှ်် ် 
ဘအေးရွးက်ု�လး တ်ု�က််ု� များကြာက်းခဲဏ ဝယ်ပ်ါါ။

ယာ��ပဲါ အော��ဝယာထ်ားကွ်�်း�က်ပ်ါါ။
ပါန်�်သူး�၊ အေး�် �း၊ များ�န်လ်းဥန်း၊ �းလ�ူ၊ ကြာက်က်သ်ူနွ် ်နှငှ်် ်စ်က်ပ်ွါရှိှ်က်ဲသ်ူု� ်  

ကြာက်းကြာက်း�ထားး�ခဲအံေးသူး သူစ််သူး�ဝလ ံနှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်ရွ်ွက်မ်ျား�း�က်ု� ပုါ�ဝယ်ပ်ါါ။

သူစ််သူး� ဝလ ံနှငှ်် ်ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�း�
�တ်ကွ် ်ဟင်�်လ�း �ရွင်�်�ပြများစ််များ�း

 ✓ ငါ့့ �ပန်းး�ကန်းး၊ ငါ့့ �မီးး�ဖုို�ချော�ာ�ငါ့း 
myplate.gov/myplate-kitchen

 ✓ FoodHero.org
 ✓ အပငါ့းတစ်းပငါ့းရှိိုလိုု�ကးပ့ 

fruitsandveggies.org/recipes/

 ✓ တကးစ်းဆကးပြပည်းန်းယ်း WIC
texaswic.org/wic-foods-and-recipes/recipes

WICShopper အကးပးစ်း၊  

Pinterest ကု�လိုည်း�  

ဝငါ့းကြကည်�းပ့ သို့ု� �မီးဟု�တး အပြ���  
အကြကပံြပု�ာကး နှငိါ့�း  
အု�ငါ့းဒီးယ်�ရရန်းး WIC ကု�  

ချောမီး�ပ့။

http://myplate.gov/myplate-kitchen
http://FoodHero.org
http://fruitsandveggies.org/recipes/


သင့်် ်သစ်သ်း� နှငှ့်် ်ဟင့်�်သး�ဟင့်�်ရွွက် ်�က်ျးု ��းစ်ာ��ွင့််�်ျာ�က်း� �သး��မြှပါုရွ့် စ်းစ်ဉ်ရွာတိုးငွ့် ်က်ညူ်းနှး�င့်အ်ောသာ �း�င့်ဒ်ီးယာာ�ျာ�

အပတ်စ်ဉ် 1

အော���ဲထားာ�အောသာ
 ဘယ်ရ်ွးများ�ု��စံ်�12 oz.   $3.50

 ဟင်�်သူး�ဟင်�်ရွွက်မ်ျား�ု��စံ်�16 oz.   $1.75

�တိုး�်တိုးဆ်ုံးတိုးဆ်ုံးတိုး်
 ပါန်�်ပါွင််စု််မ်ျား� 1 အေးပါါင် ်  $2.99

 �ူ��း ပါန်�်သူး�ကြီးက်း� 3လံ��   $1.75

စ်�စ်�အောပါါင့်�်   $9.99

အပတ်စ်ဉ် 2

အော���ဲထားာ�အောသာ
 အေးပြပါးင်�်�ူ� 10 oz.   $2.00

 လှး�ထားး�အေးသူး သူရွက်သ်ူး� 12 oz.   $2.99

�တိုး�်တိုးဆ်ုံးတိုးဆ်ုံးတိုး်
 အေး�း်�ဲန်စ်် ဘလ�ူဘယ်ရ်ွး 6 oz.   $3.99

 �ရွွက်စု််မ်ျား� ဆလပ်ါရွွက် ်1 ထား�ပ်ါ   $2.49

စ်�စ်�အောပါါင့်�်   $11.47

အပတ်စ်ဉ် 3

အော���ဲထားာ�အောသာ
 က်ညွှာတ်အ်ေးကြာက်း် 12 oz.   $2.99

 လှး�ထားး�အေးသူး များက်မ်ျားနွ်သ်ူး�10 oz.   $2.99

�တိုး�်တိုးဆ်ုံးတိုးဆ်ုံးတိုး်
 ဟင်�်နှ�နှယွ်ရွ်ွက် ်8 oz.   $1.99

 များ�န်လ်းဥန်း �လားပါါ� 16 oz.   $1.99

စ်�စ်�အောပါါင့်�်   $9.96

အပတ်စ်ဉ် 4

အော���ဲထားာ�အောသာ
 ပဲါ�များ�ု��များ�ု�� နှငှ်် ်များ�န်လ်းဥန်း 16 oz.   $1.75

�တိုး�်တိုးဆ်ုံးတိုးဆ်ုံးတိုး်
 စ်ပါ�စ််သူး��န်း 2 အေးပါါင် ်  $2.50

 သူခဲးွ��ရံုံ�သူး� �စု်တ်မ်ျား�း� 12 oz.   $3.50

 ရွတ်ဆ်လဲ ်�းလ�ူ 5 အေးပါါင် ်  $2.99 

 ကြာက်က်သ်ူနွ်စု််မ်ျား� 1 ထား�ပ်ါ   $1.99 

စ်�စ်�အောပါါင့်�်   $12.73

စုစုုုပေါ�ါင်းး� 
$44.75

(များတှ်ခ်ဲ�က်-် အေး��နှနု်�်များ�း�သူည် ်အေးေသူနှတရွ ဆု�င်အ်ေးကြာက်ပြင်းများ�း� နှငှ်် ်ခဲန် ်မ်ျားနှ်�်ခဲ�က်မ်ျား�း�သူး ပြ�စ််ပါါသူည်)်

သင့််�်းတိုးအ်ောဆုံး�ွျာ��ည်�် ပါး��ျာ�အောသာ သစ်သ်း� နှငှ့်် ်ဟင့်�်သး�ဟင့်�်ရွွက်�်ျာ�  
ရွရှှိးအောစ်ရွ့် WIC �အော�က်ာင့်�်က်း� သင့််�်းတိုးအ်ောဆုံး�ွျာ�က်း��ည်�် အောမြှပါာမြှပါအောပါ�ပါါ။

WIC က်ု� ဆက်သ်ူယွ်ရ်ွန် ်ေးလယွ်က််တူ်ဲန််ည်�်လမ်ျား�အေးတ်ကွ်ု� များှအေးဝလု�က်ပ်ါါ။
 » WIC ထား ံ96859 က်ု� စ်းသူး�အေးပါ�ပုါ�ပ်ါါ
 » Help Me Grow WA Hotline ထား ံ1-800-322-2588 သူု� ် ��န်�်ဆက်ပ်ါါ
 » ParentHelp123၏ ResourceFinder က်ု�  
parenthelp123.org/resources/food-assistance-resources/the-wic-program တ်ငွ် ်ဝင်က်ြာက်ည််ပ်ါါ။

ဤ��ဲွ��စ်ည်�်သူည် ်�ခဲွင််�်အေးရွ� သူးတ်ူည်းများှအေးပါ�အေးသူး ��ဲွ��စ်ည်�် ပြ�စ််ပါါသူည််။ ဝါရှှိင့်တ်ိုး့် WIC သည် ်�ဲွမြှ�ာ�ဆုံးက်ဆ်ုံးးမြှ�င့်�်က်း� �မြှပါု��ပ်ါပါါ။

DOH 962-1005 October 2022 Burmese  ဤစ်းရွွက်စ််းတ်မ်ျား�က်ု� �ပြခဲး�အေး�းများက်တ််စ််ခဲ�ပြ�င်် ်ရွယ်လူု�ပါါက် 1-800-841-1410 က်ု���န်�်အေးခဲ်ပါါ။ န်း�များကြာက်း�သူမူျား�း�နှငှ်် ်�ကြာက်း��း�ရံုံ� 

ခဲ�ု� �ယ်ငွ်�်အေးန်သူည်် ်အေး�းက်သ်ူည်မ်ျား�း��တ်ကွ် ်711 (Washington Relay) သူု� ် ��န်�်အေးခဲ်အေးပါ�ပါါ သူု�မ်ျားဟ�တ် ်WIC@doh.wa.gov သူု� ် �း�အေးများ�လပု်ါ�အ်ေးပါ�ပါါ။

http://parenthelp123.org/resources/food-assistance-resources/the-wic-program
https://www.doh.wa.gov/
mailto:WIC%40doh.wa.gov?subject=

