ສົົດ. ເພື່່�ອສຸຸຂະພາບ. ແຊບ.
ເຫດຜົົນອັັນເຫຼືື�ອເຊື່� ່ອທີ່່�ກິິນຜັັກ ແລະ ໝາກໄມ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ:
ໄ ດ້້ການເປັ່່�ງປະກາຍມີີສຸຸຂະພາບດີີນັ້ນ
້� !
ເມື່່� ອທ່່ານກິິນຜັັກຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ຜິິວໜັັງຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບປະໂຫຍດ.
ລູູກຂອງທ່່ານເຮັັດນຳຳສິ່່�ງທີ່່� ທ່່ານເຮັັດ!
ເມື່່� ອທ່່ານກິິນໝາກໄມ້້ ແລະ ຜັັກ, ພວກເຂົົາຈະ, ຄືືກັັນ.
ປັັບປຸຸງສຸຸຂະພາບຂອງທ່່ານໃນທຸຸກອາຍຸຸ!
ທາດອາຫານທີ່່�ມີີປະໂຫຍດແມ່່ນພົົບຢູ່່�ໃນຜະລິິດຕະພັັນ ທີ່່�ຊ່່ວຍ
ເສີີມພະລັັງງານຂອງທ່່ານ ແລະ ຄວບຄຸຸມນ້ຳ�
ຳ ໜັັກຂອງທ່່ານ.
ເສັ້້�ນໄຍຊ່່ວຍການຍ່່ອຍໄດ້້ດີີຂຶ້� ້ນ.

ຄອບຄົົວຕ່່າງໆມາແລກປ່່ຽນນຳຳກັັນວ່່າ ພວກເຂົົາຕື່່� ມຜັັກ
ແລະ ໝາກໄມ້້ໃສ່່ເພີ່່�ມແນວໃດ:
“ຂ້້ອຍເຮັັດສະມູູດຕີ້້� ກິິນທຸຸກໆເຊົ້້�າໃສ່່ນົມ
ົ , ໝາກເບີີຣີີ ແລະ ຜັັກຄະນ້້າ ຫຼືື�
ຜັັກໂຂມ. ຂ້້ອຍໃສ່່ເນີີຍໝາກຖົ່່�ວເປັັນໂປຣຕິິນເສີີມ.”
“ເມື່່�ອຂ້້ອຍໄປຕະຫຼຼາດກະສິິກຳຳກັັບມາຮອດເຮືືອນ, ຂ້້ອຍ
ລ້້າງຜັັກ ແລະ ໝາກໄມ້້ ທີ່� ່ພວກ
ເຮົົາຈະກິິນທັັນທີີ. ຂ້້ອຍຕັັດ
ຜັັກຈຳຳນວ ນໜຶ່່� ງເປັັນຕ່່ອນສຳຳ
ລັັບກິິນເປັັນອາຫານຫວ່່າງໄດ້້
ສະດວກໃນລະຫວ່່າງອາທິິດ.”
“ລູູກຂອງຂ້້ອຍມັັກອັັນທີ່� ່ເປັັນ
ປີ້້�ງ, ດັ່່�ງນັ້້ນ
� ພວກເຮົົາປີ້້�ງຜັັກ
ແລະ ໝາກໄມ້້ກິິນເຊັ່່�ນ: ໝາກ
ຄາຍ.”

ກ່່ຽວກັັບ WIC FMNP ແລະ SENIOR FMNP
WIC Farmers Market Nutrition Program (FMNP) ໂຄງການໂພຊະນາການ
ຕະຫຼຼາດກະສິິກຳຳ WIC) ເປັັນສ່່ວນຂອງ Special Supplemental Nutrition
Program (ໂຄງການໂພຊະນາການເສີີມພິິເສດ) ສຳຳລັັບ Women, Infants, and
Children (WIC, ແມ່່ຍິິງ, ເດັັກແດງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ) ທີ່່�ມີລ
ີ າຍໄດ້້ຕ່ຳຳ�. ໂຄງການ WIC
ໃຫ້້ອາການເພື່່�ອສຸຸຂະພາບ, ການສຶຶກສາທາງດ້້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການແນະນຳຳຕໍ່່ໄປ
ຫາໜ່່ວຍບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບ ແລະ ສັັງຄົົມອື່່�ນໆ.
WIC Farmers Market Nutrition Program (FMNP) ໂຄງການໂພຊະນາ
ການຕະຫຼຼາດກະສິິກຳຳອາວຸຸໂສ) ເປັັນສ່່ວນຂອງ DSHS Aging and Long-Term
Support Administration (ALTSA, ອົົງການສະໜັັບສະໜູູນໄລຍະຍາວ ແລະ ສູູງ
ອາຍຸຸ). Senior FMNP ປັັບປຸຸງໂພຊະນາການໃຫ້້ຜູ້້�ໃຫຍ່່ມີລ
ີ າຍຮັັບຕ່ຳຳ�ທີ່່�ມີອາຍຸຸ
ີ
ເກີີນ 60
ປີີ ດ້້ວຍການໃຫ້້ອາຫານທີ່່�ມີໂພ
ີ ຊະນາການຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່�ຢູ່່�ເປັັນກຸ່່�ມ ແລະ ອາຫານທີ່່�ສົ່່ງ�
ໃຫ້້ເຖິິງບ້້ານ.
U.S. Department of Agriculture (ກະຊາງກະເສດສະຫະລັັດ), Washington
State Department of Health (ກະຊວງສາທາລະນະສຸຸກລັັດວໍໍຊິິຕັັນ) – Office
of Nutrition Services (ຫ້້ອງການບໍໍລິິການໂພຊະນາການ) ແລະ Washington
State Department of Social and Health Services (ກະຊວງບໍໍລິິການ
ສັັງຄົົມ ແລະ ສຸຸຂະພາບລັັດວໍໍຊິິຕັັນ) – Aging and Long-Term Supports
Administration ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນ WIC ແລະ SFMNP.

ຂໍ້້ມູູນຕິິດຕໍ່່
WIC FMNP

ເວັັບໄຊ:
ໂທລະສັັບ:
ອີີເມວ:

 ww.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC/
w
FarmersMarket.aspx
1-800-841-1410
FMNPteam@doh.wa.gov

ມີີຄຳຳຮ້້ອງຮຽນກ່່ຽວກັັບ FMNP ບໍໍ? ທາງໄປສະນີີ, ອີີເມວ ຫຼືື� ແຟັັກດ້້ວຍ
ການໃຊ້້ແບບຟອມຄຳຳຮ້້ອງຮຽນທີ່່�ມີຢູ່່
ີ �ທີ່່�: https://www.doh.wa.gov/
YouandYourFamily/WIC/FarmersMarket.

SENIOR FMNP

ເວັັບໄຊ:
ໂທລະສັັບ:

 ww.dshs.wa.gov/altsa/home-andw
community-services/senior-farmersmarket-nutrition-program
1-800-422-3263

Laotian
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DSHS 22-1064 June 2020
USDA ເປັັນນາຍຈ້້າງ ແລະ ຜູ້້�ໃຫ້້ໂອກາດເທົ່່�າທຽມກັັນ.
Senior FMNP ລັັດວໍໍຊິິງຕັັນ ແລະ WIC FMNP ບໍ່່ເລືືອກປະຕິິບັດ
ັ .

ຢາກໄດ້້ເອກະສານນີ້້� ເປັັນໄຟຣອື່່�ນ,ໂທເຂົ້້�າເບີີ 1-800-841-1410.
ຄົົນຫູູໜວກຫຼືື�ຄົົນທີ່່�ຈະໄດ້້ຍິນ
ິ ສຽງຍາກຈາກລູູກຄ້້າ, ກະລຸຸນາໂທເຂົ້້�າເບີີ 711
(Washington Relay) ຫຼືື� email WIC@doh.wa.gov.

ໂຄງການໂພຊະນາການ
ຕະຫຼຼາດຊາວກະສິິກອນ
WIC ແລະ ຜູ້້�ອາວຸຸໂສ
ກິິນສົົດ!
ຊື້້� ໃນທ້້ອງຖິ່� ່ນ!
ສະໜັັບສະໜູູນຊາວກະສິິກອນ!

ການໃຊ້້ໃບເຊັັກ ຕະຫຼຼາດກະ
ສິິກຳຳຂອງທ່່ານ

ລອງອັັນໃໝ່່ໆຢູ່່�ທີ່� ່
ຕະຫຼຼາດ
ຊາວກະສິິກອນ!

• ຜ
 ູເ້ຂົ້າຮ່ວມ WIC ແລະ Senior FMNP ສາມາດໃຊ້ໃບ
ເຊັກຂອງພວກເຂົາຊື້ໝາກໄມ້ສົດ (ເທົ່ ານັນ
້ ), ຜັກສົດ ແລະ
ຜັກສະໝຸນໄພຕັດສົດໄດ້.
• ໃຊ້ພຽງແຕ່ການກວດກາ Farmers Market ທີ່ຕະຫຼາດ
ຊາວກະສິກອນ. ບັດ WIC ບໍ່ສາມາດຖືກນຳ�ໃຊ້ໃນ
ຕະຫລາດຊາວກະສິກອນ ຫລື ຮ້ານຄ້າກະສິກຳ�.

ໃຫ້້ຖາມ
ຊາວກະສິິກອນສຳຳລັັບ
ຕົົວຢ່່າງ
ແລະ
ສູູດແຕ່່ງອາຫານ.

• ຜ
 ູເ້ຂົ້າຮ່ວມ Senior FMNP ເທົ່ ານັ້ນທີ່ຍັງສາມາດໃຊ້ ໃບ
ເຊັກຂອງພວກເຂົາຊື້ນ້�ຳເຜິ້ງໄດ້.
• ຈະບໍ່ມີເງິນທອນ ຫຼື ຫຼຽນທອນໃຫ້ກັບໃບເຊັກຂອງທ່ານ.
• ລ
 າຍງານໃບເຊັກທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ເອົົາໃບເຊັັກໃຫ້້ທ່່ານ. ໃບເຊັັກເຫຼົ່່��ານີ້້� ແມ່່ນຈະບໍ່່ແທນ
ຄືືນໃຫ້້ໄດ້້.
• ທ
 ່ານຕ້ອງໃຊ້ໃບເຊັກຂ
 ອງທ່ານໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ມິ
ຖຸຸນາ ຫາ 31 ຕຸຸລາ.
• ໃຊ້ໃບເຊັກຂອງທ່ານກັບຜູ້ປູກ ຜູ້ທ່ ີມີປ້າຍນີ້ເທົ່ ານັ້ນຄື:

ມາ
ຕະຫຼຼາດ
ແຕ່່ເຊົ້້�າ ເພື່່�ອ
ໃຫ້້ເລືືອກໄດ້້ສິ່່�ງ
ດີີທີ່� ່ສຸຸດ!

ຄຳຳແນະນຳຳສຳຳລັັບການຕື່່�ມຜັັກ ແລະ ໝາກໄມ້້
ໃສ່່ອາຫານ ແລະ ອາຫານຫວ່່າງ
✓

ເຮັດມນ
ັ ໄດ້ງາ່ ຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຫານຜັກ. ຊອຍຜັກດິບເປັນຕ່ອນເຊັ່ນ: ແຄຣອດ, ບຣັອກໂຄລິ, ຖົວ
່ ເຂິນ ຫຼື ຜັກກາດດອກທີ່
ມີີຢູ່່ໃນມືື.
�

✓
✓
✓
✓
✓

ໃນເວລາກິນອ
 າຫານໃຫ້ເອາົ ຈານຜັກດິບທີ່ຊອຍ ຫຼື ໝາກໄມ້ຂ້ ນ
ຶ ມາຕັ້ງໂຕະ.
ເອົາເບີຣີ ແລະ ໝາກຄາຍເຮັດເປັນຊ
 ີຣຽວ ແລະ ໂຢເກິດໄປນຳ�ມວ
່ ນໄປນຳ� ແລະ ແຊບພອ
້ ມ!
ໃນເວລາກິນອ
 າຫານທ່ຽງ ເພີ່ມສະຫຼັດໃສ່ອາຫານຂອງທ່ານ!
ໃຫ້ມຈ
ີ ານໝາກໄມ້ຢູ່ນຳ�. ໃສ່ໝາກໄມ້ສດ
ົ ລົງໄປໃນຖ້ວຍໃດກໍ່ໄດ້. ເອົາມນ
ັ ອອກມາໄວ້ຢູ່ເຄົາເຕີຂອງທ່ານ!
ເຮັດໃຫ້ເປັນຄນ
ື ກິນສະຫຼັດຂອງຕົນເອງ! ມີຜກ
ັ ຊອຍ, ໄກ່ ຫຼື ຖົວ
ົ້ , ຊີດຊອຍ ແລະ ຕື່ມອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ໃໝ່ໃສ່ເຊັ່ນ:
່ ຕມ
ແອັັບເປິ້້ນ
� ຊອຍ.

✓

ກຳ�ລັງຊອກຫາອັນໃດອັນໜຶ່ງກິນເປັນອາຫານຈານດ່ວນເສີມບໍ? ເຮັດສະຫຼັດໝາກໄມ້. ຄົນນ້�ຳໝາກກ້ຽງແຊ່ເຢັນເຕັມບວ
່ ງ
ເຂັ້້�ມຂຸ້້�ນໃຫ້້ເປັັນລົົດແຊບພິິເສດ.

✓

ໝາກໄມ້ລະດຮ
ູ ້ອນສຸກໝ
 ດ
ົ ໃນເວລາດຽວກັນບ
 ?ໍ ເຮັດສະມູດຕ້ ີ ຫຼື ຊອຍ ຫຼື ຕົ້ມໃນນ້�ຳເລັກນອ
້ ຍ ແລະ ເສີບເປັນອັນແຕ່ງໜ້າ
ແພນເຄັັກ ຫຼືື� ເຮັັດແຢມ! ຊອກຫາສູູດເຮັັດແຢມງ່່າຍໆຢູ່ໃນ
�່ ເວັັບໄຊສູູດແຕ່່ງອາຫານທີ່� ມັ
່ ກ
ັ ຂອງທ່່ານ.

ຂ້້ອຍເກັັບຮັັກສາໝາກໄມ້້ ແລະ
ຜັັກຂອງຂ້້ອຍໄວ້້ແນວໃດ?
• ເກັບຮັກສາຜັກເກືອບທຸກຢ່າງໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຂອງທ່ານ!
ເອົົາຜະລິິດຕະພັັນສົົດເຊັ່່�ນ: ພືືດໃບຂຽວ ແລະ ເບີີຣີີໄວ້້
ສົົດບໍ່່ຕ້້ອງລ້້າງ. ລ້້າງຜະລິິດຕະພັັນທັັງໝົົດດ້້ວຍນ້ຳຳ�ໄຫຼຼ
ພຽງແຕ່່ກ່່ອນນຳຳໃຊ້້ເທົ່່�ານັ້້ນ
� . ຜັັກໃບຂຽວແມ່່ນຍັັງສາ
ມາດລ້້າງຢູ່່�ໃນອ່່າງນ້ຳຳ�ເຢັັນທີ່່�ປ່່ຽນນ້ຳຳ�ສອງສາມເທື່່�ອໄດ້້.
• ເກັບຮັກສາພືດຜັກເຊັ່ນ: ຫອມບົ່ວ ແລະ ມັນຝຣັ່ງໄ ວ້
ໃນຕູ້້� ຫຼືື� ຫ້້ອງເກັັບທີ່່�ເຢັັນມືືດ. ບໍ່່ແມ່່ນໃນຕູ້້�ເຢັັນ!
• ເກັບຮັກສາໝາກເດັ່ນ ແລະ ໝາກໄມ້ທ່ຍ
ີ ັງບ
 ໍ່ສຸກໄວ້
ທີ່� ່ອຸຸນຫະພູູມຫ້້ອງ, ປົົກກະຕິິແມ່່ນປະໄວ້້ຢູ່່�ເຄົົາເຕີີ
ຫຼືື� ໂຕະ.
• ສຳ�ລ
 ັບການຮັກສາໄວ້ດົນ, ພິຈ
 າລະນາເຮັດການແຊ່
ແຂງ ຫຼືື� ອັັດກະປ໋໋ອງຜະລິິດຕະພັັນໄວ້້. ເພື່່�ອຮຽນຮູ້້�
ເພີ່່� ມຕື່່�ມ, ຊອກຫາ: ຄຳຳແນະນຳຳສຳຳລັັບການເກັັບຮັັກສາ
ອາຫານຕາມລະດູູການ.

