
ေ◌န႔�စဲ- ______________ 
 
 
ခင�င�ပါေ◌သာ __________________________, 
 

သင္◌က့ို WIC �တင္  ဆ◌ံရုသည္◌အ့�တက္ ဝမ္◌းသာပါတယ္။ သင္◌က့ို ခ်န္ိ◌းဆိုမႈ �လဲေ◌ခ်ာ◌္�သားခဲ့ပါတယ္- 
 
                                    

အာဟာ�ျပည္◌ေ့ဝသာ အစားအစာမ်ားအ�တက္ ခ်က� က��တ�်ား အပါအဝင္ WIC မ ွေ◌ပးအပ္ေ◌ေနသာ ေအရးႀကီး 

ကိစၥရပ�်ားကို မ�လတ�ါေ◌စႏ◌ွင္◌။့ ခ်န္ိ◌းဆိုမႈ ◌ျပဳလုပ�န္ ယခုပင္ ဖုန္◌းေ◌ခၚပါ။ သင္◌အ့�တက္  အသင္◌ေ့◌တာ◌္ဆံ◌◌ုး  

အခ်�ိ�ိ ုေ◌��းရန္ က�ၽႏ◌္◌ုပ�ိ ု႔မွ  အတတ္◌ႏ◌◌ိုင�◌ံ◌ုး ႀကိ ဳးစားပါမည္။  

သင�ည္ က�ၽႏ◌္◌ုပ�ိ ု႔အ�တက္ ေအရးႀကီးပါသည္။ သင္◌ခ့်န္ိ◌းဆိုမႈကို ◌ျပ����တ��တ�န္ က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔ထသံို႔ 

◌ျမန္◌ႏ◌◌ိငု�မွ်◌ျမန္◌ျမန္ ဖုန္◌းေ◌ခၚပါ။ 
 
သင္၏ WIC ဝ��မ္◌း 

ေ◌အဂ်င�အီမည္◌ႏ◌ွင္◌ ့ဖုန္◌းနပံါတ္- 
 
 
 
 
သင္◌�့တင္ မ်ွတြစာၾကားနာ◌ျခင္◌း အ�တက ္အြခင္◌ေ့အရး ရိွပါသည္ 
သင္◌က့ို WIC မ ွ �ထ�က� ားေ◌စၿပီး ၎ကို မမွ်တဟု  သင�င�ါက  မွ်တြစာၾကားနာ◌ျခင္◌းကို ေ◌တာင္◌းဆိုႏ◌◌ိငု�ါသည္။  
မွ်တြစာၾကားနာ◌ျခင္◌းအ�တက ္WIC ဝ��မ္◌းမ ွကူညီ၍◌ျဖစ္ေ◌စ ◌ျပ��ယ္ WIC ႐ံ◌ု◌းသို႔ 1-800-841-1410 ကို 
ေ◌ခၚဆို၍◌ျဖစ္ေ◌စ သင�ရိွႏ◌◌ိုင�ါသည္။ မွ်တြစာၾကားနာ◌ျခင္◌း�တင္ သင္၊ သင္◌မိ့တ္ေ◌�ဆ  
သို႔မဟုတ ္ေ◌�ဆမ် ိ ဳးတစ္ဦးမွ သင�ို႔၏ အျဖစ�ပ်က� ို ေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိငု�ါသည္။  
သင�ည္ မွ်တြစာၾကားနာ◌ျခင္◌းကို ယခုစာရသ��� ရက ္60 အ�တင္◌း ေ◌တာင္◌းဆိုရပါမည္။” 
 
WIC အာဟာရအစီအစဥ�ည္ လမ်ူ ိ ဳးေ◌ရး�ခဲ◌ျခားမႈ မရိွပါ။ 
က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔သည္ ဖယ�ရယ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေအမရိကန္ ◌ျပ��ူ႔အြခင္◌ေ့အရးမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ဥေပဒမ်ားအတိင္ု◌း  
ေ◌ဆာင္ြ႐က�ါသည္။ စိကု�် ိ ဳးေ◌ရးဌာန (USDA)  ◌ျပ��ူ႔အြခင္◌ေ့အရး စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ပၚလစီမ်ား၊ USDA, ၎၏ 
ေ◌အဂ်င�မ်ီား၊ ႐ံ◌◌ုးမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ ဝ��မ္◌းမ်ား၊ USDA အစအီစဥ�်ား�တင္ ပါဝင္ေ◌သာ သို႔မဟုတ္ တာဝ��ူေရသာ  
အ�ဖဲ႔အစည္◌းမ်ား  အားလံ◌ု◌းတို႔သည္ USDA မ ွ◌ျပဳလုပ္ေ◌သာ သို႔မဟုတ္ ေအထာက� ပံ့ေ◌ပးေ◌သာ  
မ��ည္◌အ့စအီစဥ�ဆိ ုပါဝင�ူတို႔အား လူမ် ိ ဳး၊ အသားေအရာင္၊ ေ◌ြမးြဖားရာႏ◌◌ိုင�၊ံ လိင္၊ မသ���မ္◌းမႈ၊ အသက္၊   
သို႔မဟုတ ္ လက� ံ◌႔ုျပ��ိ ုမႈေအပၚ ေအ◌ျခခံၿပီး  �ခဲ◌ျခားဆက� ံ◌ျခင္◌းအား တား◌ျမစ�ားပါသည္။  
 
အစအီစဥ ္သတင္◌းအခ်က� လက္◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ� က�ပီး  အျခားဆ�က� ယ�ႈ ပံ◌ုစ◌ံျဖင္◌ ့(ဥပမာ- မ်က�� မင�ာ၊ စာအႀကီး၊  
အသ�ံသင္◌းတိပ္၊  ေအမရိကေ��ကၤတ ဘာသာစကား စသည္◌ျဖင္◌)့ ေ◌လလ့ာလိုေ◌သာ မသ���မ္◌းသူမ်ားသည္ 
၎တိုေ႔လွ်ာက� ားခဲ့ေ◌သာ ေ◌အဂ်င� ီ(◌ျပ��ယ္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ဒသ�တင္◌း) သို႔ ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။   �ဆ႔ံအသူမ်ား၊ 
အၾကားအာ႐ံ◌ခု် ိ ဳ႕တဲသ့ူမ်ား သို႔မဟုတ ္စကားေ◌◌ျပာရန္  မြစမ္◌း◌ႏ◌◌ိငု �ူမ်ားသည္  USDA အား 
ဖယ�ရယ� ၾကားအာ႐ံ◌ ုဝန္ေ◌ဆာင�ႈ (800) 877-8339 မတွစ�င္◌ ့ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ ထို႔အျပင္ အစီအစဥ္ 
သတင္◌းမ်ားအား အဂၤလိပ�ဟုတ� ည္◌ ့အျခားဘာသာစကားမ်ား◌ျဖင္◌လ့ည္◌း  ေ◌လလ့ာႏ◌◌ိုင�ါသည္။ 

�ခဲ◌ျခားဆက� ံခံရမႈႏ◌ွင္◌ ့ပတ� က�ပီး  တိုင�ကားလိုပါက USDA အစအီစဥ ္�ခဲ◌ျခားဆက� ံခံရမႈ တိုင�ကားေ◌ရးပံ◌ုစ ံ, (AD-
3027) ကို �အ��ိုင္◌းမ ွ- http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ◌ႏ◌ွင္◌ ့ မ��ည္◌ ့USDA 
႐ံ◌◌ုးမွမဆို၊ သို႔မဟုတ္  ပံ◌ုစံထ�ဲတင္  ေ◌တာင္◌းဆိုထားေ◌သာ လိုအပ�ည္◌ ့အခ်က� လက� ားလံ◌◌ုး ◌ျဖည္◌ြ့စက�ပီး 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


USDA သို႔  စာေ◌ရးေ◌ပးပို႔ၿပီး တိုင�ကားႏ◌◌ိုင�ါသည္။ တိုင�ကားမႈပံ◌စုကံို ရယူရန္ (866) 632-9992 သို႔ 
ေ◌ခၚဆိုပါ။ ◌ျဖည္◌ြ့စက� ားေ◌သာ  

ပံ◌ုစ ံသို႔မဟုတ္ စာကို USDA သို႔-  

စာတိုက��- U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410 

အးီေ◌မးလ္- program.intake@usda.gov 

ဖက္(စ္)- (202) 690-7442  

 
ယခု အ�ဖဲ႔အစည္◌းသည္ အြခင◌္ေ့အရး အညအီမ်ွ ေ◌ပးအပ�ါသည္။ 

ဝါရွင�န◌္ျပ��ယ ္WIC အာဟာရအစီအစဥ�ည္ �ခဲ◌ျခားဆက� ◌ံျခင္◌း မရိွပါ။  

မသ���မ္◌းသမ်ူား ေ◌တာင္◌းဆိပုါက  ယခုစာအား အျခားပံ◌စု◌ံျဖင◌္ ့ရႏ◌◌ိငု�ါသည္။ 
ေ◌တာင္◌းဆိလုိုပါက 1-800-841-1410 (TDD/TTY 1-800-833-6388) သိ႔ု ေ◌ခၚဆိပုါ။ 
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