
လၢၢနကကဲ �နၢ် �၀ဲ�ဒၣ် �်တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံကဲ � 8-OZ ဒၣ်ၢ-

ဖဲ� 1 & 2 သီီ ဖဲ� 3 & 4 သီီ ဖဲ� 5 & 6 သီီ ဖဲ� 7 သီီ

ဖိဲသီ �်တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံဒၣ်ၢကမ်ူၣ် �်
ဒ််အ၀ဲဲသ့်ၣ်�်အဒ်း�အဆံးး�အသ့ၣ်း�, တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်ဒ််လၢ် 
အအး�်၀ဲဲဒ်�် 6–10 ဒ််တၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�်် အကဘၣ်�်ပိာ်း�်ထဲဲံ၀ဲဲဒ်�်

တၢ််ပ်ိာ်တ်ၢ််သ့််ၣ်�်တၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�််လ်ၢ�.

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 8 oz

+
3 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး� 

+ 
1 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 8 oz

+
2 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး� 

+ 
2 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 8 oz

+
1 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး�  

+ 
3 န့ၣ််် တ်ၢ််� တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

လၢ်တၢ််က်တဲၢ်�်ကတ်ၢ်�၀ဲဲ
ဒ်�် ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးဒ််
အသ့်ၣ်တၢ်ဖၣ်�်အဂ်ီၢ်် ်ပိာ်း�်
ထဲဲံဘၣ်�်တၢ််ဟ်ံးန့ၣ်�်ဲတၢ်

ဖၣ်�်အး�တၢ်က််.် 

ဖိဲသီ �်ဆံံး�တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံပံံာ်�� ဖိဲသီ �်ဆံံး�
တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံအကဲ �ထံံ

ဒ််အ၀ဲဲသ့်ၣ်�်အဒ်း�အဆံးး�အသ့ၣ်း�, တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်ဒ််လၢ် 
အအး�်၀ဲဲဒ်�် 1–2 ဒ််တၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�်် အကဘၣ်�်ပိာ်း�်ထဲဲံ၀ဲဲဒ်�်

တၢ််ပ်ိာ်တ်ၢ််သ့််ၣ်�်တၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�််လ်ၢ�.

ဘၣ်�်�်ထ်ံ�်ဘၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်ဒ််� န့ၣ််် တ်ၢ််�လၢ်အပိာ်�်
ဃ်ုာ်�်လၢ်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးဒ််န့ၣ်�််ထ်ံဘၣ်းတၢ်က််.်

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 4 oz

+
3 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး� 

+ 
1 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 4 oz

+
2 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး� 

+ 
2 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

ကဲ �် �ကဲ ီ
ထံး 4 oz

+
1 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လ်ၢ်လ်ၢး�

+ 
3 oz တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်သ့်ၣ်

လၢ်တၢ််က်တဲၢ်�်ကတ်ၢ်�၀ဲဲ
ဒ်�် ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးဒ််
အသ့်ၣ်တၢ်ဖၣ်�်အဂ်ီၢ်် ်ပိာ်း�်
ထဲဲံဘၣ်�်တၢ််ဟ်ံးန့ၣ်�်ဲတၢ်

ဖၣ်�်အး�တၢ်က််.် 
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လၢ်ကဃ်ုာ်ထ်ံ�်လၢး�်ကဲဲ�န့ၣ်�််ကဲဲ�ဃုာ်ါတၢ််လ်ၢ်အက််ပ်ိာ်န့ၣ်�််ဒ်းအဂီၢ်�အဂ်ီၢ််,် ကး� 
1-800-841-1410. ပိာ်ၤ�စ်ူး�ကါတၢ််မ်ူၣ်�စူး်�လၢ်အန့ၣ််တ်ၢ်အ် မ်ူၣ်တၢ်မ်ူၣ်် ်န့ၣ််ဟ်ံတ်ၢ်် ်
က်တၢ်ဖၣ်�်အဂ်ီၢ််,် ဝံးသ့ၣ်�စ်ူး�ကး� 711 (Washington Relay) မ်ူၣ်တၢ်မ်ူၣ်် ်ဆံးၤ်အ်
မ်ူၣ်(လၢ) ဆ်ံး WIC@doh.wa.gov.

တၢ်ၢ �ဆီံးတၢ်လၢ�ဒ်ၣ်�အီနဖိဲသီ �်ဆံံး� တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံအသီီ

1 ဟ့်ၣ် �်လၢ�ီမူၣ်�စၢၤၢ� တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံကမ်ူၣ် �်သီီ
ဟံ�််လ်ၢ�ဘၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးလၢ်အသ့်ၣ် ဒ််သ့ၣ်း�န့ၣ်ကသ့်ၣ်�်ညါါဘၣ်�်၀ဲဲဒ်�် မ်ူၣ််န့်ၣ်ဖၣ်းဆံးး�န့ၣ်�််အဖၣ်ၤး�လၢး�်သ့ၣ်�ဒ််�တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးက

မ်ူၣ်�်ဧါါန့ၣ်�််လ်ၢ�. န့ၣ်ဖၣ်းဆံးး�အ်၀ဲဲဒ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးအသ့်ၣ်လၢ်အပ်ိာ်�ကဲး�် ဒ််�အမ်ူၣ််တ်ၢ်ဘၣ်�်သ့ၣ်�၀ဲဲဒ်�်ဘၣ်�်ဒ််� ဒ်�်အ်�်က

ဒ််�အသ့်ၣ်တၢ်ဘၣ်�တ်ၢ်က််.် ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ်ဖၣ်�်အသ့ၣ်�န့ၣ်း�်ပိာ်ၤ်ထ််ံ�်ဒ််� အရ်ီၢ််စ််ူး်က််�ဆ်ံးတၢ်လဲၢအသ့ၣ်�သ့်ၣ်၀ဲဲဒ်�်န့ၣ်�််လ်ၢ�.

2 လၢၢအကဲ �် �ကဲသီီ�လၢၢ တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံအသီီကယီကီယီီ
စူး�ထ်ံ�်ထံ်နုၢ်�််လ်ၢ�၀ဲဲဒ်�် ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးဆံးး�အသ့်ၣ်ဆ်ံး အလ်ၢ်လ်ၢး�တၢ်က််.် တၢ်န့ၣ်း�ဘၣ်�်တၢ်န့ၣ်း�န့ၣ်�််, ထံ်နုၢ်�််

က��်ဲက�ဃ််ုာ်�်ဘၣ်�် တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးလၢ်အသ့်ၣ် လၢ်တၢ််န့်ၣ်�််အဃုာ်းဒ််�န့ၣ်ကဖၣ်းကည်ါနုၢ််် ထ််ံ၀ဲဲဒ်�်ဒ််�တၢ််အ်ရ်ီၢ််ဝဲ်ံန့ၣ်�််

လ်ၢ�. လၢ်တၢ်နုၢ်ဲးန့ၣ်�််, န့ၣ်ဖၣ်းဆံးး�ကဘၣ်�်တၢ််် လ်ၢး�်၀ဲဲဒ်�် တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးအသ့်ၣ်န့ၣ်�််လ်ၢ�. ပိာ်း�်ထဲဲံဘၣ်�်တၢ််ဟ်ံး�န့ၣ်�်ဲလၢ်

လၢ�်တၢ်ဖၣ်�် လၢ်တၢ််က်ဒ်�်သ့်ၣ်�်ညါါဘၣ်�်၀ဲဲဒ်�်ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးအသ့်ၣ်အဂ်ီၢ််န့်ၣ်�််လ်ၢ�.

ဖိဲသီ �်လၢၢအဆ်ံး �်ချ့ဲ�န ်် � အက
အီ၀ဲ�ဒၣ် �်တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံတၢ်ကလ်ၢ��ဂ့်ၤ�က
လ်ၢ��ဂ့်ၤ�လၢ�ီ
ပံာ်��သ်ီ �်ပံာ်��သီ�လၢၢ- 

 • ဖၣ်းသ့ၣ်�်ဆံးး�လၢ်အဆ်ံးတၢ်လဲၢဖဲၣ်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်လၢ်ပိာ်တ်ၢ််ထ််ံ�်ဘၣ်�
အဘၣ််�်စူး်�တၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�်် အတၢ််ပ်ိာ်� း�်ဆ်ံးတၢ်လဲၢသ့ၣ်�ချ့��၀ဲဒဲ်�်န့ၣ်�််လ်ၢ�. 

 • က��်ဲက�ဘ်ၣ်�် တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးချ့းကလၢ�်် လၢ် 50/50 အသ့်ၣ်  
1–3 န့ၣ်�််တၢ်က််.်

 • န့ၣ်ဖၣ်းသ့ၣ်�်ဆံးး�မ်ူၣ််လ်ၢး�်ဘၣ်�်၀ဲဲဒ်�်တၢ််ဆ််ံးတၢ်လဲၢလၢ်အကဘၣ်ၤဲလ်ၢ�
တၢ်စဲူး�န့ၣ်�််, ပိာ်း�်ထဲဲံဘၣ်�်တၢ််ဆ််ံးတၢ်လဲၢတၢ်နုၢ််် ထ်ံးပိာ်တ်ၢ််သ့််ၣ်�်တၢ်ဖၣ်�်
အး�တၢ်က််.် 

 • တၢ််ဆ််ံးတၢ်လဲၢအပိာ်တ်ၢ််လ်ၢ်လၢ�်တၢ်ဖၣ်�်အး� အကမူၣ်�စူး်�၀ဲဲဒ်�်ဖၣ်း
သ့ၣ်�်ဆံးး�တၢ်ဖၣ်�် ဖဲၣ်အဆ်ံးတၢ်လဲၢကဲး�်၀ဲဒဲ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးက်စူးါယါါဘၣ်�ါ
တၢ််ဆ်ံးါတၢ်ကလၢ�််ဒ််�တၢ်ကလၢ�််အဘၣ််�်စူး်�န့ၣ်�််လ်ၢ�. 

 • န့ၣ်တၢ််သ့်ၣ်းကဲ် ်မ်ူၣ်တၢ်မ်ူၣ်် ်တၢ််ဘ်ၣ်�်ယါး�်မ်ူၣ််အ်း�်တၢ်မူၣ်း�မူၣ်း�န့ၣ်�်် က
တၢ်း�သ့ၣ်ကး�တၢ််ဒ်််�န့ၣ် Special Supplemental Nutrition 
Program for Women, Infants, and Children (WIC, 
ပိာ်း�်မ်ူၣ်�်, ဖၣ်းသ့ၣ်�်အး�်ဖၣ်��်ဲသ့်ၣ်, ဖၣ်းသ့ၣ်�်ဆံးး�) ပိာ်ၤ�မူၣ်�တၢ််ဖ်ၣ်း မ်ူၣ်တၢ်မ်ူၣ်် ်န့ၣ်
ကသ့ၣ်း�်သ့ၣ်ရီၢ်�်တၢ်က််.် 

မ်ူၣ်ၢ �ဝံံၤ�န ်် �
တၢ်ၢ �ပံာ်��ကီ��၀ဲ�ဒၣ် �်ဖိဲသီ �်တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံဒၣ်ၢကမ်ူၣ် �်လၢၢကတီၢ်�ပံာ်��အီ�-

 • တၢ််ဟ်ံးစ်ူးပိာ်တ်ၢ််သ့််ၣ်�်တၢ်ဖၣ်�်အး� အကဂ်ီၢ်�ဒ်း�်န့ၣ် ််ဒ််း�တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးလၢ်
န့ၣ်ဖၣ်းအ်၀ဲဲဒ်�်တၢ််ဘ်ၣ်�ဂ််ီၢ််တ်ၢ်ဖၣ်�်န့ၣ်�််လ်ၢ�. တၢ်ချ့�း�ဒ်း�လၢ် န့ၣ်ဒ်�်အ်�်
ဒ်း�ဘၣ်�်န့ၣ်�််, ပိာ်�်လ်ၢ�ဆ်ံးဘၣ်�် တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံးကမ်ူၣ်�်တၢ်ဒ််န့ၣ်�်် အး�် 
2- တၢ်�် 4-oz န့ၣ်�််လ်ၢ�. 

 • ပိာ်�်က်�၀ဲဲ တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံကမ်ူၣ် �်လၢၢတၢ်ၢ �ကတီၢ်�ပံာ်��အီ� လၢ်တၢ််ပ်ိာ်�်
ခ်ျ့�်ဒ််ပ်ိာ်�အါန့ၣ် ််ဒ််း� 24 န့ၣ်�်ရီၢ်း�်တၢ်က််.်

 • ပိာ်�်က်�၀ဲ ဲတၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံကမ်ူၣ် �်အကဲ �လၢၢ နအီ-သ်ီ-လံၢ လၢၢတၢ်ၢ �ကတီၢ်�
ပံာ်��အီ� လၢ်တၢ််ပ်ိာ်�်ခ်ျ့�်ဒ််ပ်ိာ်�အါန့ၣ် ််ဒ််း� 48 န့ၣ်�်ရီၢ်း�်တၢ်က််.်

တၢ်ၢ �ဆီံးတၢ်လၢ�ဖိဲသီ �်တၢ်ၢ �န်ုၢ်ၢ �ထံံအပံာ်တီၢ်ၢ �တၢ်ဖဲ �်

မ်ူၣ်တၢ်မ်ူၣ်ၢ �

961-149-WIC-ဖၣ်းသ့ၣ်�်တၢ််န်ုၢ််် ထ်ံး-တၢ််ဆ််ံးတၢ်လဲၢ

mailto:WIC%40doh.wa.gov?subject=

