
WIC FMNP နှှင့််� SENIOR FMNP အကြော��ာင့်��
WIC Farmers Market Nutrition Program (FMNP, တော�ာင်သ်ူတူော�းကွွက်ွ အာာဟာာရ အာစီီအာစီဉ််) 

သူည်် Special Supplemental Nutrition Program for lower income Women, Infants, and 

Children (WIC, ဝင်တ်ောင်နွည််းသူည််် အာမျိုး� း�းသူမီျိုးးမျိုး�ား၊ တောမွျိုးးကွင်း်စီမျိုး�ားနှှင်် ်ကွတော�းင်ယ််မျိုး�ား အာ�က်ွွ 

အာထူးးူဖြ�ည်််စွီက်ွအာာဟာာရအာစီီအာစီဉ််) ၏ �စ်ီစီး�်�စ်ီပိုး�င်း်တောသူာ အာစီီအာစီဉ်် �စ်ီခု�ဖြ�စ်ီသူည််။ WIC 

အာစီီအာစီဉ်် မှျိုးတောန၍ ကွ�နး်မျိုးာသူည််် အာစီားအာစီာမျိုး�ား၊ အာစီာအာာဟာာရ ဆိုး�င်ရ်ာ ပိုည်ာတောပိုးဖြခုင်း်မျိုး�ားနှှင်် ်
ကွ�နး်မျိုးာတောရးဆိုး�င်ရ်ာ �ဲ�တောဖြပိုာင်း်မျိုးမုျိုး�ားနှှင်် ်အာဖြခုား �မူျိုးတုောရးဝနတ်ောဆိုာင်မ်ျိုးမုျိုး�ားကွး� တောထူးာက်ွပ့်ိုတောပိုးပိုါသူည််

Senior Farmers Market Nutrition Program (SFMNP, သူက်ွကြီးကီွးတော�ာင်သ်ူ ူတော�းကွွက်ွ အာာဟာာရ 

အာစီီအာစီဉ််) သူည်် Department of Social and Health Services (DSHS, �မူျိုးတုောရးနှှင်် ်ကွ�နး်မျိုးာတောရး 
ဝနတ်ောဆိုာင်မ်ျိုးမုျိုး�ားဌာာန) Aging and Long-Term Support Administration (ALTSA၊ သူက်ွကြီးကီွးရွယ််
အား�နှှင်် ်တောရရှှည််ပ့်ိုပိုး �းမျိုးစီုီမ့ျိုးခုန ်ခ်ွဲခုွ�မျိုး)ု ၏ �စ်ီစီး�်�စ်ီပိုး�င်း်ဖြ�စ်ီသူည််။ သူက်ွကြီးကီွးရွယ််အား� FMNP သူည်် 

ဝင်တ်ောင်နွည််းတောသူာ အာသူက်ွ 60 နှှစ်ီအာထူးက်ွ �ကူြီးကီွးမျိုး�ားအာ�က်ွွ အာာဟာာရဖြ�စ်ီတောစီတောသူာ အာစီားအာစီာ
မျိုး�ားနှှင််အ်ာ� ူအာ�ပ်ိုစီ��း�က်ွ ရှှးတောနတောသူာတောနရာမျိုး�ားနှှင်် ်အားမ်ျိုးအာတောရာက်ွပိုး� တောဆိုာင်တ်ောပိုးသူည််် အာစီားအာစီာ
မျိုး�ားကွး� အာာဟာာရ�း�း�က်ွတောကွာင်း်မွျိုးနတ်ောအာာင် ်တောထူးာက်ွပ့်ိုတောဆိုာင်ရွ်က်ွတောပိုးသူည််။  

U.S. Department of Agriculture (အာတောမျိုးရးကွန ်စီး�က်ွပို� း�းတောမွျိုးးဖြမျိုးူတောရးဌာာန)၊ Washington State 

Department of Health (ဝါရှှင်�်န ်ဖြပိုည််နယ်် ကွ�နး်မျိုးာတောရးဌာာန) – Office of Nutrition Services 

(အာာဟာာရဆိုး�င်ရ်ာ ဝနတ်ောဆိုာင်မ်ျိုးတုောပိုးသူည်််ရ့ုံး�း) နှှင်် ်Washington State Department of Social and 

Health Services (ဝါရှှင်�်န ်ဖြပိုည််နယ်် �မူျိုးတုောရးနှှင်် ်ကွ�နး်မျိုးာတောရးဆိုး�င်ရ်ာ ဝနတ်ောဆိုာင်မ်ျိုးတုောပိုးသူည်််
ဌာာန)– Aging and Long-Term Supports Administration �း� ကွတောန WIC နှှင်် ်SFMNP အာား 
တောထူးာက်ွပ့်ိုတောပိုးပိုါသူည််။

ဆ��သွွယ်�ရန်� အချျ��အလ��
WIC FMNP 

ဝ��ဆု�ဒ်�:  doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/
FarmersMarket

ဖု�န်��- 1-800-841-1410

အး� ကြော��လ�- FMNPteam@doh.wa.gov

FMNP နှှင်် ်ပို�်သူက်ွ၍ �း�င်က်ြားကွား�း�သူည်််အာခု�က်ွရှှးပိုါသူ�ား။ ဤ တောနရာ�ငွ် ်တော�့ရှှး

တောသူာ �း�င်က်ြားကွားစီာပ့ို�စ့ီကွး� အာသ့ူ�းဖြပို�၍ တောမျိုးး�်၊ အီားတောမျိုးး�် သူး� မျိုးဟာ��် �က်ွစ်ီ တောပိုးပိုး� နှး�င််

ပိုါသူည််: doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket.

SENIOR FMNP

ဝဘ်�ဆု���ဒ်�-  www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/
senior-farmers-market-nutrition-program

ဖု�န်��- 1-800-422-3263

လတ်�ဆတ်�ကြောသွာ၊ �ျန်���ာကြောရ�နှှင့််�ညီးညွှတှ်�ကြောသွာ၊ 
အရသွာရုှှိကြောသွာ
အသီးး�အနံှံ�နံှံင့််�ဟင့်��သီးး�ဟင့်��ရွွက်�များ�း� ပုို�မုျား�စားး�သီး���သီးင့််�သီးည့််� အကြော�က်းင့်��ရွင့်��များ�း�-

ဒ်းလု� �ျန်���ာကြောေတ့််အရာ�ု� ရယူ် ပုို�င့်�ဆု�င့်�လု���ပိုါ။  

ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက်း ပုို�မုို�စား��သီးး��ရွင်းး သီးင်း်းအသီး��အရေရွကု်� အက်း�ု�ဖြ�စားးရေစားပိုါ
တယ်း။

သွင့််��ကြောလ�င့်ယ်��ျာ�� သွင့််�ရ့� ဦး�ကြောဆာင့်��ုကြောန်ာ���ု� လု���ကြောလ်ရုှှိပိုါ
တ်ယ်�။  

သီးင်းး အသီးး�အနံှံးနဲ့့ ် ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက်းရေတ ွစား��သီးး��သီးည့််းအခါါမံို� သူီးတု�
လည့်း� လု�က်းစား��ပိုါလုမ်ိုးမိုယ်း။

အသွ��အရွယ်��ကြောရွ� �ျန်���ာကြောရ� တု်��တ်��ကြော�ာင့်���ွန်�ကြောအာင့်�လ�ပို�ပိုါ။
အ��ရေက်�င်းး�ရေသီး� အ�ဟ�ရွဓာ�တးမိုး�� သီးည့်း သီးင်း်း၏ စွားမိုး�အင်းး ဖြမှိုင်း်းတင်းး
ရေပို�ရွနဲ့း နံှံင်း်း ကု်�ယ်းအရေလ�ခါးနုဲ့း ကု်� စားးမိုးခါနဲ့ ်းခွဲခါွ့ရေပို�ရွ�တငွ်းး ထု�တးလ�ပိုးရွ�တွင်းး 
ရံှာ�ရေတ့ နှံု�င်းးပိုါသီးည့်း။ အမိုှင်းးဓာါတးက် အစား�ရေခါး�းက်းမုို ကု်� ပုို�မုို�ရေက်�င်းး�မွိုနဲ့း
ရေအ�င်းး ကူ် ည့်းရေပို�ပိုါတယ်း။

အသီးး�အနံှံ�ကြော�ွ ဟင့်��သီးး�ဟင့်��ရွွက်�ကြော�ွ ပုို�မုျား�စားး�သီး���ဖြ�စား�ကြောအးင့်� များည့်�သုီး�  
သီး���ကြော�းင့်��က်လဲဲ�ု��း မုျားသီးး�စား�များ�း�က် များှကြော�ကြောပို�ပိုါ�ယ်�-
“ မနက််တုို�င််း�မာ� နို့ု� ၊ ဘယ််ရီီသီီး�နို့ာင်း်် ကု်�က််လနရွ်ီက်် သုီး� မဟု�တ်ို ဟုင််း�နို့�နို့ယ်ွ်ရွီက််တွေတိုကုွ်�တွေရီ�ပြီး�ီ� တွေ�်�်ရီည်် 

လ��်တွေ���ါတိုယ််။ အခြား����ရုို�တုိုန�် ဓာ�တ်ိုရီ�ု� အတိုက်ွ် �ဲတွေ���တ်ိုအ�်�ုကု်� ��်�ည်််

တွေ��တိုယ််။

“ တွေတို�င််းသူီးတွေ��ကွ်က််က်တွေန အုမ်ကု်�ခြား�နလ်�တဲို်

အ�ါ ���ဲစား��တွေတို�မ်ယ််် အသီီး�အရွီက််တွေတိုကုွ်� 

�်က််�်င််း� တွေရီတွေ��လု�က််တိုယ််။ ပြီး�ီ�တွေတို� ်

ဒီီအ�တ်ိုတိုင်ွ်း�မာ� အ��တွေခြား�အတွေနနဲစ်ား��

နို့ု�င််း�ု�  ဟုင််း�သီီး�ဟုင််း�ရွီက််တိုစ်ား�်�ုကု်�လည််� 

ခြား�င််း�င််း���လု�က််တိုယ််။”

“ ကြိကု်တ်ို���တဲိုအ်စား��ု�ရီင််း က်တွေလ�တွေတိုကွ် 

ကြိကု်�က််တိုယ််၊ ဒီါတွေ�က်�င်း်် ဟုင််း�သီီး�ဟုင််း�ရွီက််

တွေတိုကုွ်� ကြိကု်တ်ိုတွေလရ်ှိာုတိုယ််၊ သီးစ်ားသီီး�ခြား�စ်ားတဲို ်

မက််မွနသီ်ီး�ကု်�တွေတို�င််း ကြိကု်တ်ို�ါတိုယ််။”
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USDA သူည်် �နး်�အူာခွုင််အ်ာတောရးဖြ�င်် ်တောထူးာက်ွပ့်ိုတောပိုးသူ ူအာ��ပ်ိုရှှင် ်ဖြ�စ်ီသူည််။ 

ဝါရှှင်�်န ်ဖြပိုည််နယ်် သူက်ွကြီးကီွးရွယ််အား� Senior FMNP နှှင်် ်WIC FMNP သူည်် ခွု�ဖြခုားဆိုက်ွဆ့ိုဖြခုင်း် မျိုးရှှးပိုါ။ 

ဤစီာရွက်ွစီာ�မ်ျိုးးကွး� အာဖြခုားတော�ာမျိုးက်ွ�စ်ီခု�ဖြ�င်် ်ရယ်�ူး�ပိုါကွ 1-800-841-1410 ကွး���နး်တောခု်ပိုါ။  နားမျိုး
ကြားကွားသူမူျိုး�ားနှှင်် ်အာကြားကွားအာာရ့ုံး�  ခု� း�ယွ်င်း်တောနသူည််် တော�ာက်ွသူည််မျိုး�ားအာ�က်ွွ 711 (Washington Relay) 

သူး� တောခု်ဆိုး�ပိုါ သူး� မျိုးဟာ��် WIC@doh.wa.gov သူး�  အီားတောမျိုးး�်တောပိုးပိုး� ပိုါ။

လတ်�လတ်�ဆတ်�ဆတ်��ု� ော�ပိုါ! 
ကြောဒ်သွထွွ��ကြောတ်ွ ဝယ်�ော�ပိုါ!
ကြောတ်ာင့်�သူွကြောတ်ွ�ု� �ူညီးပိုါ!

WIC & 
SENIOR

Farmers Market  
Nutrition Program

www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket.aspx
www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket.aspx
mailto:FMNPteam%40doh.wa.gov?subject=WIC%20Farmers%20Market
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket
http://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/senior-farmers-market-nutrition-program
http://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/senior-farmers-market-nutrition-program


အော�အောနှှင့််� အဆာကြော�ပိုအော�ျာ�တ်ွင့်� အသွး�အရွ��
�ျာ� ထွပို�ကြောပိုါင့်��ဖုု�ရာ အ��ံကြောပို�ချျ���ျာ�

 ✓ ဟုင််း�သီီး�ဟုင််း�ရွီက်် �ါနို့ု�င််း�ု�  လယ်ွ်ကူ်သီးည်််နည််�ခြား�င်း်် လ��်တွေ��င််း�ါ။ အသီီး�အရွီက််စုားမ်� ခြား�စ်ားသီးည််် မ�နလ်�ဥ၊ �န�်တွေ�်�ီ၊ �ဲခြား��� သုီး� မဟု�တ်ို မ�နလ်��ွင်း််မ်��ကု်� လက််

ခြား�င်း်် တွေ���ါ။

 ✓ �မင််း�စား���်နုတ်ွေတိုမွာ� ဒီီတွေ�����သီးည််် အသီီး�အရွီက််စုားမ်�တိုစ်ား�ွက််အ�� စား���ဲွမာ� �ါဝင််း�ါတွေစား။

 ✓ ဘယ််ရီီသီီး�နို့ာင်း်် မက််မွနသီ်ီး�မ်��နဲအ်တို ူစား���ွယ််နို့ာင်း်် ဒုီန�််ဉ််တွေရီ�က်� �ု�တွေက်�င််း�သီးည််် စား���ွယ််ခြား�စ်ားတွေအ�င််း ခြား�င််း�င််းလု�က််�ါ။

 ✓ တွေနလ်ည််စား�စား���်နုမ်ာ� သီးင်း််အစား��အစား�တိုင်ွ်း အသီး��်တိုစ်ား�� �ါဝင််း�ါတွေစား။

 ✓ သီးစ်ားသီီး�တိုစ်ား�န�်က်န ်ခြား�င််း�င််း����ါ။ လတ်ို�တ်ိုသီးည်််သီးစ်ားသီီး�အ�� မည််သီးည်််�ွက််တိုင်ွ်းမ�ု� �ည်််�ါတွေစား�ါ။ ၎င််း�တုို�အ�� သီးင််း၏ တွေက်�င််းတို�အခြား�င််းတိုင်ွ်း ����ါ။

 ✓ ကု်�ယ််�ု�င််းအသီး��်သီး��်စား��သီးည်််ည် သီးတ်ိုမာတ်ို����ါ! စားဉ််�ပြီး�ီ�သီး��ဟုင််း�သီီး�ဟုင််း�ရွီက််မ်��၊ �်က််���သီးည်််�က်က််သီး�� သုီး� မဟု�တ်ို �ဲတွေစ်ားမ်��၊ တွေ�်���သီးည်််ဒုီန�ဲ်နို့ာင်း်် 

အခြား����ူ�ခြား���သီးည််် စားဉ််����သီးည်််�န�်သီီး�မ်�� စားသီးည််ကု်� ခြား�င််း�င််း���တွေ���ါ။

 ✓ အ�ု�ဟုင််း�လ်�အတွေနနဲ ် အခြားမနရ်ီနို့ု�င််းမည်််အရီ�တိုစ်ား����ကု်� ရှိာ�တွေန�ါသီးလ��။ သီးစ်ားသီီး�သီး��်တိုစ်ား�ဲွကု်� ခြား�င််း�င််းလု�က််�ါ။ အ�ု�အရီသီး��ွက််ရှိာုတွေစား�ု�  �ဲတွေနသီးည်််လုတွေမ်�်ရီည််

အ��တိုစ်ားဇွွန�်စား�တွေလ�က်် �ည်််တွေမေလု�က််�ါ။

 ✓ တွေနို့တွိုင်ွ်း သီီး�သီးည််် သီးစ်ားသီီး�မ်��သီးည်် တိုစ်ား�်နုတ်ိုည််�မာ��ဲ အက်�နမ်ာည်််�ါသီးလ��။ �ရီင််းတိုစ်ား��ကု်�ခြား�င််း�င််း�ါ၊ သုီး� မဟု�တ်ို အ�်�်လု�က််လေ�ပြီး�ီ� တွေရီအနည််�င်းယ််နို့ာင်း််�်က််

က်� ဘုန�်မ�န ်တ်ွေ�်တိုင်ွ်း ခြား�း��ါ သုီး� မဟု�တ်ို ယု်�လု� လ��်လု�က််�ါ။ သီးင််းနို့ာစ်ားသီးက််သီးည််် လယ်ွ်ကူ်သီးည််် ယု်��ါဝင််း�စားစည််�မ်��ကု်� ဝက််�ု�ဒ်ီတိုင်ွ်း ရှိာ�တွေ�ွလု�က််�ါ။

သွင့်�၏ ကြောတ်ာင့်�သူွလယ်�သွ�ာ�
ကြော���ွ�� အ�ျ�ု�ခံျော�ခွျင့််��ျာ�
�ု� အသံွ���ပိုု�ချင့်��။
• WIC နို့ာင်း်် Senior FMNP �ါဝင််းသူီး မ်��သီးည်် လတ်ို�တ်ိုတွေသီး� သီးစ်ားသီီး�မ်��၊ 

လတ်ို�တ်ိုတွေသီး� ဟုင််း�သီီး�ဟုင််း�ရွီက််မ်��နို့ာင်း််  လတ်ို�တ်ိုတွေသီး� �်�ု��င််းမ်��
ကု်�သီး� ဝယ််ယူ် ရီန ် ၎င််း�တုို� ၏ အက််�ု�တွေက််�ဇူွ�မ်��ကု်� အသီးး��ခြား��နို့ု�င််းသီးည််။

• တွေတို�င််းသူီးလယ််သီးမ��တွေ��ကွ်က်် အက််�ု��းစား��မုမ်��ကု်�သီး� အသီးး��ခြား���ါ။ 

QR က်�ဒ်ီ�ါတွေသီး� WIC က်တ်ိုမ်��ကု်� တွေတို�င််းသူီးလယ််သီးမ��မ်��၏ တွေ��မ်�� 
သုီး� မဟု�တ်ို လယ််ယ်�စားတုို���ု�င််းမ်��တိုင်ွ်း အသီးး��ခြား��နို့ု�င််း�ါသီးည််။

• သီးက််ကြိကီ်�ရွီယ််အု� FMNP �ါဝင််းသူီး မ်��သီးည််သီး� �်��ရီည််ဝယ််ခြား�င််း�အတိုွက်် 

၎င််း�တုို� ၏ အက််းု��းစား��မုမ်��ကု်�  အသီးး��ခြား��နို့ု�င််းသီးည်် ။

• သီးင်း််အက််�ု��းစား���ွင်း််မ်��နို့ာင်း်် အတို ူတွေင်းွအတွေ�က်လဲတွေ��ခြား�င််း� သုီး� မဟု�တ်ို 

တုို�က်င််းမ်��ကု်� တွေ��မည််မဟု�တ်ို�ါ။

• အက််�ု��းစား���ွင်း််မ်�� တွေ��တွေသီး� တွေအ�်င််းစီား�းQR က်�ဒ်ီခြား�င်း်် တွေ�်�က််�း�� 
သုီး� မဟု�တ်ို အ�ု���းရီသီးည်််က်တ်ိုကု်� တုို�င််း�က်���ါ။

• ဇွွနလ် 1 ရီက််မာ တွေအ�က််တုို�ဘ�လ 31 ရီက််�က်��တိုွင််း သီးင််း၏ 

အက််�ု��းစား���ွင်း််မ်��ကု်� အသီးး��ခြား��ရီ�ါမည််။

• ဤအ�်က််အလက််မ်��ရှိာုသီးည််် စုား�က််�်�ု�သူီးမ်�� နို့ာင်း််သီး� သီးင်း်အ်က််းု��းစား��
�ွင်း််မ်�� ကု်� အသီးး��ခြား���ါ-

�ွနှ��ပို�၏ သွေ�သွး��ျာ�
နှှင့််� ဟင့်��သွး�ဟင့်��ရွ���ျာ�
အာ� �ညီ�သုွ� သုွ�ကြောလှာင့်�ထွာ�
နုှ�င့်�ပိုါသွလ့?
• ဟင့်��သွး�ဟင့်��ရွ���ျာ�အာ� သွင့်�၏ကြောရခ့ျကြောသွတ်ာ ာထ့ွတ်ွင့်�သုွ�ကြောလှာင့်�ထွာ�ပိုါ။ 

လတ်ို�တ်ိုသီးည််် အရွီက််�ါတွေသီး�အရွီက််စုားမ်�မ်��၊ ဘယ််ရီီသီီး�မ်��အ�� �ွ�ွတွေလ�

ခြား�င်း််တွေရီမတွေ���ဲ သုီးမ်�����ါ။ ဘယ််ဟုင််း�ရွီက််မ်��ကု်� မ�ု� အသီးး��မခြား��မာီ ဘး�ဘု�င််း

တွေရီခြား�င်း်် တွေရီတွေ���်�ါ။ အရွီက််စုားမ်�မ်��အ�� တွေရီတွေအ�တိုင်ွ်း နို့ာစ်ား�ါသီးး���ါတွေလ�က်် 

စုားမ်ပြီး�ီ�တွေ��၍လည််� ရီ�ါသီးည််။

• �က်က််သွီးနန်၊ီ အ�လ�ူလု�အသီီး�အရွီက််မ်��ကု်� တွေအ�ပြီး�ီ� တွေမာ�င််းသီးည်််ဗီီရုို��ဲ 

သုီး� မဟု�တ်ို အသီီး�အရွီက််သုီးမ်�သီးည်််အ�န�်တိုင်ွ်း သုီးမ်�����ါ။ တွေရီ�ဲတွေသီးတိုာ ��ဲမာ� 

မ����ါနဲ ်၊ �က်က််သွီးနန်နီဲ ် အ�လ�ူတွေတိုကုွ်� တိုွဲမသုီးမ်��ါနဲ။်

• �ရီမ်��်ဉ််သီီး�နို့ာင်း်် မမာည်််တွေသီး�သီးည်််သီးစ်ားသီီး�မ်��အ�� အခြား�င််းတိုင်ွ်း����ါ၊ အမ်��

အ��ခြား�င်း်် တွေက်�င််းတို�မာ� သုီး� မဟု�တ်ို စား���ဲွတွေ�်မာ� ���နို့ု�င််း�ါတိုယ််။

• �ု�မု��က်�ရှိာည််စွား� သုီးမ်��ည််�နို့ု�င််းရီန ်တွေအ��ဲ���သီးည််် သုီး� မဟု�တ်ို စားည််သွီးတ်ို���

သီးည််် သီီး�နို့ား��တ်ိုက်�နကု််� အသီးး��ခြား��ရီန ်စားဉ််�စား���ါ။ �ု�မု�တွေလလ်�နို့ု�င််း�ု� - ရီ�သီီး

အလု�က်် အစား��အစား�မ်��သုီး�တွေလာ�င််းမု�ု�င််းရီ�အ�က်းခြား���်က််မ်�� မာ� ရှိာ�တွေ�ွ

လု�က််�ါ။

အကြောက်းင့်������ကု်� 
ရံှားကြော�ွ

ရွရုံှာနုှံ�င့်��ု�

ကြော��ကု်� ကြောစားးကြောစားး

သွီးး�ပိုါ!

ကြော�းင့်�သူီးကြော��ကွ်က်��ွင့်� 
အသီးစား�ကြောသီးးအရွးများ�း�ကု်�
ရံှားယူ်�က်ည့််�ပိုါ!

ကြော�းင့်�သူီးအး�  
ရုိုး� �ရံှာင့်��လွဲယ်�ကူ်သီးည့််� 
ကြော�း�စားပို�နည့်��  

အး� ကြောများ��က်ည့််�ပိုါ။


