ស្រ�ស់់ៗ មានសុុខភាពល្អអ ឆ្ងាាញ់់ពិិសារ
ហេ�តុុ ផលល្អអបំំ ផុុតដែ�លត្រូ�វូ បរិិភោ�គផ្លែ�ែឈើ�ើ និិ ងបន្លែ�ែ៖

ទទួួលបានសុុខភាពល្អអ!
ស្បែ�ែករបស់់ អ្ននកទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននក
បរិិភោ�គបន្លែ�ែកាន់់ តែ�ច្រើ��ើ នឡើ�ើង។
កូូ នរបស់់ អ្ននកយកគំំ រូ ូតាមអ្នន ក!
នៅ�ពេ�លអ្ននកបរិិភោ�គផ្លែ�ែឈើ�ើ និិ ងបន្លែ�ែ ពួួកគេ�ក៏៏នឹឹងបរិិភោ�គតាម
អ្ននកដែ�រ។
័ ទាំំងអស់់ !
លើ�ើកកម្ពពស់់សុុខភាពរបស់់ អ្ននកគ្រ�ប់់ វ័យ
គេ�បានរកឃើ�ើញជីីវជាតិិបំំប៉៉នមាននៅ�ក្នុុ�ងកសិិ ផល ដែ�លជួួយ
បង្កើ�ើ�នថាមពល និិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទម្ងងន់់របស់់ អ្ននក។
សារជាតិិសរសៃ� ជួួយក្នុុ�ងការរំំលាយអាហារបានល្អអប្រ�សើ�ើ រ។

ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារចែ�ករំំលែ�កអំំ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួ កគេ�ដាក់់ បន្ថែ�ម
ែ បន្លែ�ែ និិ ងផ្លែ�ែឈើ�ើ ៖
“ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ទឹឹកក្រ�ឡុុករៀ�ៀងរាល់់ ព្រឹ�ឹកជាមួួយទឹឹកដោះ�ះគោ� ផ្លែ�ែឈើ�ើ សាលាដ ឬស្ពៃ�ៃ។ ខ្ញុំំ��បន្ថែ�ែមប៊ឺឺ�សណ្តែ�ែ កដីី ខ្លះះ�
ៗសម្រា�ប់់ ប៉្រូ�ូ តេ�អ៊ីី�ន
បន្ថែ�ែម។”
�
“នៅ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់ ពីីផ្សាារកសិិ ករទៅ�ដល់់ ផ្ទះ�ះ វិិញ ខ្ញុំំ��
លាងសម្អាាតផ្លែ�ែឈើ�ើ និិ ងបន្លែ�ែដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវបរិិភោ�គ
ភ្លាាមៗ។ ខ្ញុំំ��ក៍៍ត្រូ�ូវចិិតបន្លែ�ែ
មួួយចំំ នួួនជាចំំ ណិិតៗផងដែ�រ
សម្រា�ប់់ អាហារសម្រ�ន់់ អំំឡុុង
ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងសប្តាាហ៍៍។”
“កូូនរបស់់ ខ្ញុំំ��ចូូលចិិ ត្តតអ្វីី�ៗដែ�ល

អាំំងលើ�ើចង្អើ�ើ�រ ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើង
អាំំងបន្លែ�ែ និិ ងអាំំងសូូម្បីី�តែ�ផ្លែ�ែ
ឈើ�ើដូូចជាផ្លែ�ែប៉ែ�ែសជាដើ�ើម។”

ិ ី WIC FMNP និិ ង FMNP
អំំ ពីីកម្មមវិធី
សម្រា�ប់់ មនុុស្សសចាស់់

ិ ី អាហារូ ូបត្ថថម្ភភ
WIC Farmers Market Nutrition Program (FMNP, កម្មមវិធី
របស់់ ផ្សាារកសិិ ករ) គឺឺជាផ្នែ�ក
ែ មួួយនៃ�Special Supplemental Nutrition
ិ ី អាហារូ ូបត្ថថម្ភបំ
Program (កម្មមវិធី
ភ ំ ប៉៉នពិិសេ�ស) សសម្រា�ប់់ Women, Infants,
ិ ី WIC
and Children (WIC, ស្រ្តី�ី� ទារក និិ ងកុុមារ) ដែ�លមានចំំ ណូូលទាប។ កម្មមវិធី
ផ្តតល់់ នូូវអាហារដែ�លល្អអសម្រា�ប់់ សុុខភាពការអប់់ រំស្តី
ី ីអាហារូ ូបត្ថថម្ភភ និិ ងការបញ្ជូូ�នបន្តត
ំ �ពី
ទៅ�កាន់់ សេ�វាសុុខភាពនិិ ងសេ�វាកម្មមពិិសេ�សៗនានា។
ិ ី
Senior Farmers Market Nutrition Program (SFMNP, កម្មមវិធី
អាហារូ ូបត្ថថម្ភផ្សា
ភ ារកសិិ ករមនុុស្សសចាស់់ ) គឺឺជាផ្នែ�ក
ែ នៃ� DSHS Aging and LongTerm Support Administration (ALTSA, រដ្ឋឋបាលគាំំទ្រ�រយៈៈពេ�លវែ�ង
ិ ី Senior FMNP សម្រា�ប់់ មនុុស្សសចាស់់
និិ ងសម្រា�ប់់ មនុុស្សសចាស់់ ជរា)។ កម្មមវិធី
លើ�ើកកម្ពពស់់អាហារូ ូបត្ថថម្ភស
ភ ម្រា�ប់់ មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប ដែ�ល
មានអាយុុលើ�ើសពីី 60 ឆ្នាំំ�តាមរយៈៈអាហារមានជីី វជាតិិផ្តតល់់ជូូនជាក្រុ� ុមនិិ ងអាហារ
ផ្តតល់់ ជូូនតាមផ្ទះះ�។

The U.S. Department of Agriculture (ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក) Office of Nutrition Services (ការិិយាល័័យសេ�វាអាហារូ ូបត្ថថម្ភ)ភ និិង the
Washington State Department of Social and Health Services (ក្រ�សួួង
សេ�វាសុុខភាពនិិងសង្គគមរបស់់រដ្ឋឋ Washington) - រដ្ឋឋបាលគាំំទ្រ�រយៈៈពេ� Aging
ិ ី WIC និិង
and Long-Term Supports Administration ឧបត្ថថម្ភដល់
ភ ់កម្មមវិធី
SFMNP។

ព័័ ត៌៌មានទំំ នាក់់ ទំំ នង
WIC FMNP

គេ�ហទំំព័័រ៖
www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket.
aspx
ទូូរសព្ទទ៖
1-800-841-1410
អ៊ីី�ម៉ែ�ែល៖
FMNPteam@doh.wa.gov

តើ�ើមានបណ្តឹឹ� ងអំំពីី FMNP ដែ�រឬទេ�? ផ្ញើ�ើ�តាមប្រៃ��សណីីយ៍៍ ផ្ញើ�ើ�អ៊ីី�ម៉ែ�ែ ល ឬផ្ញើ�ើ�
ទូូរសារដោ�យប្រើ��ើទម្រ�ង់់ ពាក្យយបណ្តឹឹ� ងដែ�លរកបានតាមរយ៖
www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket។

SENIOR FMNP

គេ�ហទំំព័័រ៖
www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/
senior-farmers-market-nutrition-program
ទូូរសព្ទទ៖
1-800-422-3263

Khmer
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USDA គឺឺជាអ្ននកផ្តតល់់ ឱកាសស្មើ�ើ�ៗគ្នាានិិ ងជានិិ យោ�ជកម្នាាក់់។

ិ ី Senior FMNP សម្រា�ប់់ មនុុស្សសចាស់់ និិ ងកម្មមវិធី
ិ ី WIC FMNP គឺឺមិិនមាន
កម្មមវិធី
ការរើើ�សអើ�ើងឡើ�ើយ។
ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�ឯកសារនេះ�ះជាទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទមកលេ�ខ
800-841-1410។ អតិិថិិជនដែ�លពិិកាត្រ�ចៀ�ៀកឬស្តាាប់់ មិិនសូូវឮ សូូមទូូរសព្ទទទៅ�
លេ�ខ 711 (Washington Relay) ឬផ្ញើ�ើ�អ៊ីី�ម៉ែ�ែ លទៅ� WIC@doh.wa.gov.

ិ ី អាហារូបត្ថ
កម្មវិម ធី
ូ ថម្ភភ
ផ្សាារកសិិករសម្រា�ប់់
មនុុស្សសចាស់់ និិង WIC
បរិភោ�គស្រ�ស់
ិ
់ ៗ!
ទិិញក្នុុ�ងស្រុ�ក!
ុ
គាំទ្រ�
ំ កសិិករ!

សូូមប្រើ��ើប្រា�ស់់មូូលប្បប
ទានបត្រ�ផ្សាារកសិិករ
របស់់អ្ននក

សាកល្បបងរបស់់ថ្មីី� ៗ
នៅ�ផ្សាារ
កសិិករ!

• អ
 ្នកចូលរ ួមកម្មវិធី Senior FMNP និ ង WIC អាចប្រើប្រាស់ 
 មូលប្បទានបត្ររបស់ ពួកគេដ�ើម្បីទិញផ្លែឈ�ើស្រស់ ៗ បន្លែ
ស្រស់ ៗ និ ងជី គ្រប់ មុខ ស្រស់ ៗ (តែប៉ុណ្ណោះ)។

សុំំ�
សំំណៅ�គំំរូ ូ
និិង
រូបូ មន្តតធ្វើ��ម្ហូូ�
ើ បពីី
កសិិករ។

• សូមប្រើប្រាស់តែមូលប្បទានបត្រ (សែក) របស់ Farmers
Market ប៉ុណ្ណោះនៅទីផ្សារកសិ ករ។ កាត WIC មិ នអាច
ប្រើប្រាស់ នៅទីផ្សារកសិ ករ ឬហាងលក់ផលិ តផលពីកសិ ដ្ឋាន
បានឡ�ើយ។
• អ
 ្នកចូលរ ួមកម្មវិធី Senior FMNP ក៏អាចប្រើប្រាស់  មូលប្ប
ទានបត្ររបស់ ពួកគេដ�ើម្បីទិញទឹកឃ្មុំបានផងដែរ។
ិ 
• ល
 ុយអាប់ ឬលុយនៅសេសសល់ នឹ ងមិ នមានផ្តល់ ជូនវញ
ឡ�ើយនៅពេលអ្នកចាយមូលប្បទានបត្ររបស់ អ្នក។

• ស
 ូមរាយការណ៍អំពីមូលប្បទានបត្រដែលបាត់ ឬត្រូវចោរលួច
ទៅកាន់ ទីភ្នា ក់ងារ ដែលផ្តល់ មូលប្បទានបត្រដល់ អ្នក។មូល
ប្បទានបត្រទាំងនេះនឹងមិ នត្រូវផ្តល់ ថ្មីឡ�ើយ។
• អ
 ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់ មូលប្បទានបត្ររបស់ អ្នកនៅចន្លោះ
ថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មិិ ថុុនា និិ ងថ្ងៃ�ៃទីី31 ខែ�តុុលា។

• ប្រើប្រាស

់ មូលប្បទានបត្ររបស់ អ្នកបានតែជាមួយអ្នកដាំដុះ 
ដែលមានស្លា កសញ្ញានេះតែប៉ុណ្ណោះ៖

គន្លឹះ� ះ�សម្រា�ប់់ការបន្ថែ�ែមបន្លែ�ែ និិងផ្លែ�ែឈើ�ើ
ទៅ�ក្នុុ�ងអាហារ និិងអាហារសម្រ�ន់់
✓

ទុកបន្លែក្បែរដៃដ�ើម្បីងាយស្រួលយក។រក្សាបន្ថែឆៅចិ តហ�ើយដូចជាការត៉ុ ប្រូកូលី សណ្តែ កខ�ៀវ ឬខាត់ណាផ្កាជាដ�ើមឲ្យមាន
ជានិ ច្ច។

✓
✓
✓
✓
✓

នៅពេលទទួលទានអាហារសូមដាក់មុខម្ហូបធ្វើពីបន្លែ ឬផ្លែឈ�ើដែលបានចិ តជាចំ ណិតៗហ�ើយនៅល�ើតុ។

ទៅ�ដល់់
ផ្សាារ
ឲ្យយបានមុុនម៉ោ�ោងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាន
អ ំ ផុុត!
ជម្រើ��ើសល្អបំ

ផ្លែបឺ រីនិងផ្លែប៉ែស ធ្វើឲ្យធញ្ញជាតិនិ ងយ៉ា អួ ម�ើលទៅគួរឲ្យចង់ ទទួលទាន និ ងមានរស់ ជាតិឆ្ងា ញ់ពិសារ។
នៅពេលបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ សូមបន្ថែមសាលាដទៅក្នុងអាហាររបស់ អ្នក!

ទុកផ្លែឈ�ើមួយចាន។បន្ថែមផ្លែឈ�ើស្រស់ ៗទៅក្នុងចានណាមួយ។ ទុកវានៅខាងក្រៅនៅល�ើតុរបស់ អ្នក!
បរិភោគសាលាដធ្វើដោយដៃឯងនាពេលយប់ ! ផ្តល់ នូវបន្លែហាន់ ជាចំ ណិតៗ សាច់ មាន់ឬសណ្តែ កឆ្អិនស្រាប់ ចំ ណិតឈី សនិ ង
បន្ថែមអ្វីថ្មីដូចជាចំ ណិតផ្លែប៉ោមជាដ�ើម។

✓

 ំពុងរកម�ើលមុខម្ហូបរហ័សទាន់ ចិត្តដូចជាអាហារសម្រន់ មែនទេ? សូមធ្វើសាលាដផ្លែឈ�ើ ។បន្ថែមទឹកក្រូចខាប់ ដែលបាន
ក
បង្កកចំ នួនមួយស្លា បព្រាសម្រាប់ រស់ជាតិបន្ថែម។

✓

ផ្លែឈ�ើរដូវក្តៅកំពុងទុំកង
្នុ ពេលតែមួយ មែនទេ? សូមធ្វើទឹកក្រឡុកឬហាន់ ជាចំ ណិតៗ និ ងចម្អិនលាយទឹកបន្តិច ហ�ើយយក
វាធ្វើជាគ្រឿងបន្ថែមរស់ ជាតិពីល�ើនំផែនខេក ឬធ្វើជាដំ ណាប់ ក៏បាន! សូមរកម�ើលរ ូបមន្តធ្វើដំ ណាប់ ងាយៗនៅល�ើគេហទំព័រ
រ ូបមន្តធ្វើម្ហូបរបស់ អ្នក។


តើ�ើខ្ញុំ��ំរក្សាាទុុកផ្លែ�ែឈើ�ើ និិង
បន្លែ�ែយ៉ាាងដូូចម្តេ�េច?

• រ ក្សាទុកបន្លែភាគច្រើននៅក្នុងទូរទឹកកករបស់ អ្ន ក!
ដាក់់កសិិ កផលស្រ�ស់់ ៗដូូចជាបន្លែ�ែស្លឹឹ�កបៃ�តង និិ ងផ្លែ�ែឈើ�ើ
ដោ�យពុំំ�ចាំំបាច់់ លាងសម្អាាតឡើ�ើយ នៅ�ក្នុុ�ងថតទូូទឹឹកកក
។ លាងសម្អាាតកសិិ ផលទាំំងអស់់ ដោ�យទឹឹកបង្ហូូ�រពីីក្បាាល
រ៉ូូ�ប៊ីី�ណេ� ភ្លាាមៗមុុនពេ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ វា។ បន្លែ�ែបៃ�តងអាចត្រូ�ូវ
បានលាងសម្អាាតនៅ�ក្នុុ�ងឡាបូូទឹឹកត្រ�ជាក់់ដោ�យប្តូូ�រទឹឹក
នោះ�ះចេ�ញច្រើ��ើនដង។
• រក្សាទ

 ន្លែដូចជាខ្ទឹមបារាំ ង និ ងដំ ឡូងនៅក្នុងទូ ឬបន្ទប់
ុកប
ដាក់ចានឆ្នាំ ងដែលងងឹត ហ�ើយត្រជាក់។ហាមដាក់កង
្នុ 
ទូទឹកកក!
• ទ
 ុកដំ ឡូងនិ ងផ្លែឈ�ើដែលមិ នទាន់ ទំុនៅក្នុងសី តុណ្ហ ភាព
ធម្មតាដូចជានៅល�ើតុ ឬ តុផ្ទះបាយជាដ�ើម។
• សម្រា

ប់ ការរក្សាទុករយៈពេលយូរ សូមគិតអំពីការបង្កក
ឬការដាក់ស្បៀងអាហារទាំងនោះក្នុងកំប៉ុង។ដ�ើម្បី
ស្វែងយល់ បន្ថែមសូមរកម�ើល៖ គន្លឹះតាមរដូវកាល
សម្រាប់ ការរក្សាទុកស្បៀងអាហារ។

