
Washington State WIC Nutrition Program (ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ WIC အာဟာရပ႐ုိဂရမ္) 
ဝင္ေငြထုတ္ျပန္ခ်က္ေဖာင္ 

(ဝင္ေငြအတြက္ က်မ္းက်ိန္လႊာ) 
Staff:  
1. Use this form when proof of income doesn’t exist. For example: The person has no income, works for cash, or income documentation 

was destroyed in a house fire or natural disaster.  
2. Enter the self-reported household income in Cascades and assess if it meets WIC guidelines. 
3. Select “Statement of Income” for proof of income. This form is the person’s proof of income. 
 

ပါဝင္သူ၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ - 
ဤေဖာင္ကုိလက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတည္ျပဳသည္မွာ -  

• ကၽြႏု္ပ္တြင္ လက္ရွိလ (လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ 30) အတြက္ ဝင္ေငြအေထာက္အထား မရိွပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ 12 လလုံး သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕လမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြအေထာက္အထား မရိွပါ (WIC သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြကုိ အကဲျဖတ္ေနပါသည္)။  

• ကၽြႏု္ပ္သည္ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုေၾကာင့္ ဝင္ေငြအေထာက္အထားမရိွပါ - 

o ကၽြႏု္ပ္တြင္ ဝင္ေငြမရိွပါ။ 

o ကၽြႏု္ပ္သည္ ေငြသားျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ဝင္ေငြစာရြက္စာတမ္း မရိွပါ။ 

o ကၽြႏု္ပ္၏ ဝင္ေငြစာရြက္စာတမ္းမွာ ပ်က္စီးသြားပါသည္၊ ဥပမာ အိမ္မီးေလာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝကပ္ေဘးေၾကာင့္။ 

o ကၽြႏု္ပ္သည္ အိမ္ယာမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြအေထာက္အထား မရိွပါ။  

• WIC ထံ ကၽြႏု္ပ္ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးသည္ ကၽြႏ္ုပ္သိရွိထားသမွ်တြင္ မွန္ကန္ပါသည္။ 
 

ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ထံ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား ေပးခ့ဲပါက ကၽြႏု္ပ္၏မိသားစုသည္ ပ႐ုိဂရမ္မွ အထုတ္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ခံရရိွခ့ဲသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ WIC ကုိ ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ပါဝင္သူ/လူနာ၏အုပ္ထိန္းသူ/ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၏ လက္မွတ္     ေန႔စြဲ 
 

WIC Nutrition Program ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွပါ။ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ U.S. Department of Agriculture (USDA, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန) 
ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA၊ ၎၏ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား၊ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ USDA ပ႐ုိဂရမ္မ်ားတြင ္ပါဝင္ေနေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား USDA မွ လုပ္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြမတည္ေသာ မည္သည့္ ပ႐ုိဂရမ္ သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မဆုိ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မိခင္ႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္တုိ႔ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကနဦး 
ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္လက္စားေခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။   

ပ႐ုိဂရမ္အခ်က္အလက္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခ ုလုိအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ၊ မ်က္မျမင္စာ၊ 
စာလုံးႀကီး၊ ေအာ္ဒီယုိတိပ္၊ အေမရိကန္လက္ဟန္ေျခဟန္ ဘာသာစကား၊ စသည္ျဖင္)့၊ သည္ ၎တုိ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) ကုိ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာ႐ံုတြင္ အားနည္းသူ သုိ႔မဟုတ္ စကားမေျပာႏုိင္သူမ်ားသည္ Federal Relay 
Service(ဖက္ဒရယ္ရီေလးဝန္ေဆာင္မႈ) (800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ USDA ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပ႐ိုဂရမ္အခ်က္အလက္ကုိ 
အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပ႐ုိဂရမ္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ အြန္လိုင္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ USDA 
Program Discrimination Complaint Form (USDA ပ႐ုိဂရမ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တုိင္ၾကားခ်က္ေဖာင္)၊ (AD-3027) ကုိ ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ပါ၊ မည္သည့္ 
USDA ႐ုံးတြင္မဆုိ၊ သုိ႔မဟုတ္ USDA သုိ႔ လိပ္မူကာ စာေရးသားေပးပုိ႔ၿပီး စာထဲတြင္ ေဖာင္ထဲ၌ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံးကုိ 
ထည့္၍သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ တုိင္ၾကားခ်က္ေဖာင္ မိတၱဴကုိေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 ထံ ဖုန္းေခၚဆုုိပါ။ USDA ထံ သင္၏ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ 
ေဖာင္ သုိ႔မဟုတ ္စာကုိ 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 

 

ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
Washington State WIC Nutrition Program သည္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွပါ။ 
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