
လမူျိုး�ငှ့ ်မျိုး�ယွစု် ခွဲြခမ်းစတိြ်ဖာေရး ကရိိယာ 

WIC တငွ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည ်လမူျိုး�ငှ့ ်တိငုး်ရငး်သား သတငး်အချကအ်လကမ်ျား တငြ်ပရန် လိအုပ်ပါသည။် 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, အမျိူးသမီးများ၊ ေမွးကငး်စကေလးများ�ငှ့ ်ကေလးငယမ်ျားအတွက် အထးူ 

ြဖည့စ်ွက်အာဟာရေထာက်ပံမ့� အစီအစဉ်) က ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနသည့ ်လူများကိုေလလ့ာရန ်ဤအချကအ်လက်များကို အသံးုြပုပါသည။်  

၎ငး်က သင၏် သတ်မတှ်ချကမ်ီမ� သိုမ့ဟတု် ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်� အေြခအေနအေပါ် သကေ်ရာကမ်� မ�ိှပါ။ 

 
WIC ဝနထ်မ်းသည ်သင့က်ို ေအာကပ်ါေမးခွနး်�စှ်ခု ေမးြမနး်ပါမည ်- 

1. သင့က်ိယုသ်င/်သင့က်ေလးကိ ု ဟစစ်ပန်နစ ်သိုမ့ဟတု် လကတ်ငလ်မူျိုးဟ ုယဆူပါသလား။ 

ဟစ်စပနန်စ ်သိုမ့ဟတု ်လက်တငလ်မူျို း ဆိသုညမ်ှာ လူမျိုး�ငှ့မ်သက်ဆိုငဘ် ဲကျူးဘား၊ မက� ဆကီိ၊ု ပွာတိုရီကိ၊ု ေတာင ်သိုမ့ဟုတ် အလယ်ပိုငး် အေမရိကနလ်မူျိုး သိုမ့ဟတု် အြခား စပိနယ်ဉ်ေကျးမ� 

သိုမ့ဟတု် ဇာတိ�ိှသမူျားကို ဆိုလိုပါသည။် 

ဟစ်စပနန်စ ်    ဟစ်စပနန်စ်မဟတု ်

 
2. သင့လ်မူျိုး/သင့က်ေလး၏ လမူျိုးကိ ုသငမ်ညက်ဲသ့ို ့ ေဖာ်ြပမလ။ဲ 

သင/်သင့က်ေလး�ငှ့ ်သက်ဆိငုသ်မ� အားလံးုကို ေရွးပါ။ 

အေမရိကန်အငဒ်းီယန်း သိုမ့ဟတု ်

အလာစကာေဒသခံ လမူျိုး 

အလာစကာ၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်ု၊ မက� ဆကီိ ုသိုမ့ဟတု် ေတာင ်သိုမ့ဟုတ် အလယပိ်ုငး်အေမရိက၏ ေဒသခံလူမျိုး ဇာတိ�ိှြခငး်�ငှ့ ်

မျိုး�ယွစ်ဆုိုငရ်ာ�ှးီ�ယွမ်� သိုမ့ဟတု် အသိကုအ်ဝနး် ချတိ်ဆကမ်� ဆက်�ိှေနြခငး်။ 

အာ�ှလမူျိုး ဥပမာအားြဖင့ ်ကေမ�ာဒးီယား၊ တ�ုတ၊် အ�ိ�ယိ၊ ဂျပန၊် ကိုရီးယား၊ မေလး�ှား၊ ပါကစ�တန၊် ဖိလစ်ပိငုက်�နး်စမုျား၊ ထိငုး်�ငှ့ ်ဗီယကန်မ် အပါအဝင ်

အေ�ှ�ဖျားပိုငး်၊ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ သိုမ့ဟုတ် အ�ိ�ယိတိုကင်ယ်�ိှ ေဒသခံလူမျိုး ဇာတိ�ိှြခငး်။ 

လမူညး် သိုမ့ဟတု ် 

အာဖရိကန် အေမရိကန် လမူျိုး 

အာဖရိက၏ လူမညး်လူမျို းအပ်ုစုများ ဇာတ�ိှိြခငး်။ 

လြူဖူ လမူျိုး ဥေရာပ၊ အေ�ှ�အလယ်ပိုငး် သိုမ့ဟုတ် ေြမာက်အေမရိက�ိှ ေဒသခံလူမျို း ဇာတိ�ိှြခငး်။ 

ေဒသခံ ဟာဝုိငအ်နီယသ်ား 

သိုမ့ဟတု ်ပစဖိိတက်�န်းသား 

ဟာဝိုငအ်၊ီ ဂအူမ၊် ဆာမိုအာ သိုမ့ဟုတ် အြခား ပစိဖိတ်က�နး်သား ေဒသခံလူမျိုး ဇာတိ�ိှြခငး်။ 

 

ဝါ�ှငတ်န် WIC သည ်ခွဲြခားဆကဆ်ြံခငး် မ�ိှပါ။ 

ဖယ်ဒရယ် ြပညသ်ူရ့ပိငုခွ်င့ဥ်ပေဒ�ငှ့ ်U.S. Department of Agriculture (USDA, အေမရိကန ်စိုက်ပျိုးေရးဌာန) ြပညသ်ူရ့ပိငုခွ်င့မ်ျားဆိုငရ်ာ စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်မဝူါဒများအရ ဤအဖဲွ�အစညး်သည ်လမူျို း၊ 

အသားအေရာင၊် မိခင�်ိငုင်၊ံ လိင ်(ကျား၊မ ခံယူမ��ငှ့ ်လိငစ်ိတတ်ိမ်း��တ်မ�)၊ မသနစ်မွ်းမ�၊ အသက်တိုအ့ေပါ်  အေြခခံကာ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး် သိုမ့ဟုတ် ယခငက်  ြပညသ်ူအ့ခွင့အ်ေရးများဆိုငရ်ာ 

လ�ပ်�ှားမ�အတွက် လက်တံု ့ြပနြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် ကလဲစ့ားေချြခငး်တိုက့ို တားြမစ်ထားပါသည။် 

ပ�ုိဂရမ်အချက်အလက်များကို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကားအြပင ်အြခားဘာသာများ�ငှ့လ်ညး် ရြခငး်�ိှ�ိငုပ်ါသည။် ပ�ုိဂရမ်အချက်အလက်များကို ရယူရာတွင ်အြခားေသာနညး်လမ်းြဖင့ ်

ဆက်သယွ်ရနလ်ိအုပ်ေသာ မသနစ်ွမ်းသမူျား (ဥပမာ - မျကမ်ြမငစ်ာ၊ စာလံုး�ကီး၊ အသတံိပ်ေခွ၊ အေမရိကန ်လကဟ်နသ်ေကင်္တ သာသာစကား) သည ်တာဝန�ိှ်ေသာြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု် ထိပု�ုိဂရမက်ိ ု

တာဝနယ်ူလုပ်ကိုငေ်နေသာ ြပညတ်ွငး်ေအဂျငစ်ီ သိုမ့ဟုတ် USDA ၏ Technology & Accessible Resources Give Employment Today (TARGET Center, ယေနအ့လပ်ုအကိုင ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

နညး်ပညာ�ငှ့ ်ရ�ိှ�ိငုေ်သာ အရငး်အြမစ်များ စငတ်ာ) ၏ ဖုနး်နပံါတ ်(202) 720-2600 (အသ�ံငှ့ ်TTY) တိုက့ိလုညး်ေကာငး်၊ Federal Relay Service ၏ ဖုနး်နပံါတ ်(800) 877-8339 မှတစဆ်င့ ်USDA 

သိုလ့ညး်ေကာငး် ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည။် 

ပ�ုိဂရမ ်ခဲွြခားဆက်ဆမံ�ကို တိုင�်ကားရနအ်တွက် တိငု�်ကားသသူည ်Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form (အေမရိကန ်စိကု်ပျိုးေရးဌာန အစီအစဉ် ခဲွြခားဆက်ဆမံ� 

တိုင�်ကားချက် ေဖာငပံ်စုံ AD-3027) ကို https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf (အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင့)် 

ကိုြဖည့စ်ွက်ရမညြ်ဖစ်�ပီး ယငး်ကို အွနလ်ိုငး်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ USDA �ုံးတိုငး်တွငြ်ဖစ်ေစ၊  )866 (632 -9992 သို ့ ေခါ်ဆို၍ြဖစ်ေစ၊ USDA သို ့ လိပ်မူ�ပီး စာပိုေ့ပးြခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ရယူ�ိငုပ်ါသည။် စွဲဆိထုားေသာ 

ြပညသ်ရူပိငုခွ်င့ ်ချို းေဖာက်မ�၏ သေဘာသဘာဝ�ငှ့ ်ေနစ့ွဲကို Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR, �ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရးဆိငုရ်ာ လကေ်ထာက်အတွငး်ဝန)် ကိအုသေိပး�ိငုရ်နအ်တွက် စာတွင ်

တိုင�်ကားသ၏ူ အမည၊် လိပ်စာ၊ တယလ်ီဖုနး်နပံါတ်�ငှ့ ်စွဲဆိထုားေသာ ခဲွြခားဆက်ဆမံ�အေ�ကာငး် လံုေလာက်ေသာ  အေသးစိတ် �ှငး်လငး်ေဖာ်ြပချက်များ ပါ�ိှရပါမည။် ြဖည့စ်ွက်�ပီးေသာ AD-3027 ေဖာင ်

သိုမ့ဟတု် စာကို USDA သို ့ ေအာက်ပါနညး်လမ်းများြဖင့ ်ေပးပိုရ့ပါမည ်- 

1. စာတိကုမှ်တစဆ်င့ ်- 

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

2. ဖကစ်မှ်တစဆ်င့ ်- 

(833) 256-1665 သိုမ့ဟုတ် (202) 690-7442 သိုမ့ဟတု ်

3. အးီေမးလြ်ဖင့ ်- 

program.intake@usda.gov 
 

ဤအဖဲွ�အစညး်သည ်အခွင့အ်ေရး သာတူညမီ�ေပးေသာ အဖဲွ�အစညး် ြဖစ်ပါသည။်  

Washington WIC သည ်ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကို မြပုလုပ်ပါ။ 
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