
   အးီေမးလျ္ဖင့္ေပးပို႔ေသာ WIC ကတ ္စာလႊာ 

 
ရက္စြဲ- 
 
သုိ႔- 
 
 
 
 
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ 
 
အထူးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သင္၏ WIC ကတ္ကုိ သင့္ထံ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားကုိသုံးၿပီး သင့္ WIC ကတ္ကုိ အသုံးျပဳရမည္ကုိ သတိရပါ- 
 
1. ဂဏန္း 4 လံုး PIN ကုိ မွတ္ထားပါ။  

• သင့္ PIN ကုိ မမွတ္မိပါက ေန႔ေရာ ညပါ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ 1-844-359-
3104 သုိ႔ ေခၚဆုိပါ။ 

• ကတ္ကုိင္ေဆာင္သူ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 

2. သင့္ကတ္ျဖင့္ရရိွႏုိင္မည့္ WIC စားစရာမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ 
• WICShopper အက္ပ္ကုိ အသံုးျပဳပါ။ 
• ကတ္ႏွင့္အတူ Shopping List (ေဈးဝယ္ရန္ ပစၥည္းစာရင္း) ပါရိွလွ်င္ ၎ကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။ 
• သင္၏ ေနာက္ဆုံး WIC ကုန္စုံစတုိး ေျပစာကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။ 
• စတုိး သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းပါ။ 
• WIC ေဆးခန္းထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ 

3. အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ကာလ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေန႔အပါအဝင္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ WIC စားစရာမ်ားကုိ ဝယ္ယူပါ။ 
• သင္မဝယ္ယူခဲ့ေသာ စားစရာမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွေသာလတြင္ 

ဆက္လက္၍ခံစားခြင့္ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 

4. WIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္သာ ဝယ္ယူပါ။ “WIC Accepted Here” ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ 

5. သင္ခံစားခြင့္ရိွေသာ ပမာဏႏွင့္ စားစရာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိသာ ဝယ္ယူပါ။ 

6. သင္ WIC ကတ္အသုံးျပဳေၾကာင္း ေငြကုိင္စာေရးကုိ အသိေပးပါ။ 

7. သင္၏ ကတ္ကုိ ပြတ္ဆြဲပါ။ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ သင္၏ ဂဏန္း 4 လံုး PIN ကုိ ထည့္သြင္းပါ။ 

8. ေျပစာကုိ သိမ္းထားပါ။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ ေဆးခန္းဝန္ထမ္းထံ ေခၚဆုိပါ- 
• သင့္ WIC ကတ္ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွႏုိင္သည့္ စားစရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား။ 
• စတုိးတြင္ WIC ကတ္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား။ 
• ေနာက္ထပ္ WIC ခ်ိန္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိန္းဆုိမႈအား ေျပာင္းလဲရန္။ 
 
သင္၏ WIC ေဆးခန္း - 
  



   အးီေမးလျ္ဖင့္ေပးပို႔ေသာ WIC ကတ ္စာလႊာ 

 
WIC Nutrition Program (WIC အာဟာရပ႐ိုဂရမ)္ က ခြဲျခားဆကဆ္ံျခင္းမရွပိါ။ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ U.S. Department of Agriculture (USDA, U.S. 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန) ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA၊ 
၎၏ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ USDA ပ႐ုိဂရမ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား USDA မွ လုပ္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပုံေငြမတည္ေသာ မည္သည့္ 
ပ႐ုိဂရမ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မဆုိ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မိခင္ႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္တုိ႔ေပၚတြင္ အေျခခံကာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကနဦး ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ 
တားျမစ္ထားပါသည္။   
 
ပ႐ုိဂရမ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူရန္ အျခား 
နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ လုိအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ၊ မ်က္မျမင္စာ၊ စာလုံးႀကီး၊ ေအာ္ဒီယုိတိပ္၊ အေမရိကန္လက္ဟန္သေကၤတျပ 
ဘာသာစကား၊ စသည္ျဖင့္)၊ သည္ ၎တုိ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) 
ကုိ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။  နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ 
သုိ႔မဟုတ္ စကားမေျပာႏုိင္သူမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ရီေလးဝန္ေဆာင္မႈ (800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ USDA ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ပ႐ုိဂရမ္အခ်က္အလက္ကုိ အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ ပ႐ုိဂရမ္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ အြန္လုိင္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 
တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ USDA ႐ံုး၌မဆုိရရိွႏုိင္သည့္ USDA Program Discrimination Complaint Form (USDA ပ႐ုိဂရမ္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တုိင္ၾကားခ်က္ေဖာင္)၊ (AD-3027) ကုိ ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ပါ၊  
သို႔မဟုတ္ USDA သို႔ လိပ္မူကာ စာေရးသားေပးပို႔ၿပီး စာထတဲြင္ ေဖာင္ထဲ၌ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္၍သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ 
တိုင္ၾကားခ်က္ေဖာင္ မိတၱဴကိုေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 ထံ ဖုန္းေခၚဆိုုပါ။ USDA ထံ သင္၏ ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေဖာင္ သို႔မဟုတ္ 
စာကို 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၊ သုိ႔မဟုတ္  
 
အီးေမးလ္-  program.intake@usda.gov 
 
ဤအဖြ႕ဲအစညး္သည ္အခြင့္အေရး သာတညူမီွ် ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစညး္ ျဖစပ္ါသည။္ 
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ Women, Infants and Children Nutrition Program (WIC, အာဟာရဆုိင္ရာပရုိဂရမ္) သည္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွပါ။ 
 
ဤစာ႐ြက္စာတမ္းကုိ အျခားေဖာ္မတ္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ 1-800-841-1410 သုိ႔ 
ေခၚဆုိပါ။ နားမၾကားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တ့ဲေသာ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ 711 (Washington Relay) သုိ႔ေခၚဆုိပါ သုိ႔မဟုတ္ 
civil.rights@doh.wa.gov ထံ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ပါ။ 
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