Washington State WIC Nutrition Program (ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ WIC အာဟာရပ႐ိုဂရမ္)
ေနထိင
ု ္မႈအေထာက္အထားမရွိျခင္းေဖာင္
(ေနထိုင္မႈအတြက္ က်မ္းက်ိန္လႊာ)
Staff:
1. Use this form when proof of residency doesn’t exist, for example residency documentation was stolen or destroyed, doesn’t
exist, or requiring it would put the person at risk of harm.
2. Select “Residency Affidavit” for proof of residency. This form is the person’s proof of residency.
ပါဝင္သူ၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ဤေဖာင္ကိုလက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတည္ျပဳသည္မွာ •

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိပါ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎အား WIC ေဆးခန္းထံ ယူေဆာင္လာ၍မရပါ။

•

WIC ထံ ကၽြႏ္ုပ္ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္သိရွိထားသမွ်တြင္ မွန္ကန္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC ထံ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား ေပးခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏မိသားစုသည္ ပ႐ိုဂရမ္မွ အထုတ္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္ သို႔မဟုတ္
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ WIC ကို ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါဝင္သူ/လူနာ၏အုပ္ထိန္းသူ/ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၏ လက္မွတ္

ေန႔စြဲ

WIC Nutrition Program ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။
ဖက္ဒရယ္ ျပည္သ႔ရ
ူ ပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ U.S. Department of Agriculture (USDA, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန)
ျပည္သ႔ရ
ူ ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA၊ ၎၏ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ USDA ပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ
သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား USDA မွ လုပ္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြမတည္ေသာ မည္သည့္ ပ႐ိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မဆို လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မိခင္ႏိုင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္တ႔ေ
ို ပၚတြင္ အေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကနဦး
ျပည္သ႔ရ
ူ ပိုင္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လက္တုန႔ျ္ ပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။
ပ႐ိုဂရမ္အခ်က္အလက္အတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္သယ
ြ ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခု လိုအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ၊ မ်က္မျမင္စာ၊
စာလံုးႀကီး၊ ေအာ္ဒီယိုတိပ္၊ အေမရိကန္လက္ဟန္ေျခဟန္ ဘာသာစကား၊ စသည္ျဖင္)့ ၊ သည္ ၎တို႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) ကို ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာ႐ံုတြင္ အားနည္းသူ သို႔မဟုတ္ စကားမေျပာႏိုင္သူမ်ားသည္ Federal Relay
Service (ဖက္ဒရယ္ရီေလးဝန္ေဆာင္မႈ)(800) 877-8339 မွတစ္ဆင့္ USDA ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပ႐ိုဂရမ္အခ်က္အလက္ကို
အဂၤလိပ္စာအျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပ႐ိုဂရမ္တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္ျပရန္ အြန္လိုင္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ USDA
Program Discrimination Complaint Form (USDA ပ႐ိုဂရမ္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း တိုင္ၾကားခ်က္ေဖာင္)၊
(AD-3027) ကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ပါ၊ မည္သည့္ USDA ႐ံုးတြင္မဆို၊ သို႔မဟုတ္ USDA သို႔ လိပ္မူကာ စာေရးသားေပးပို႔ၿပီး စာထဲတြင္
ေဖာင္ထဲ၌ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္၍သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ တိုင္ၾကားခ်က္ေဖာင္ မိတၱဴကိုေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 ထံ
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ USDA ထံ သင္၏ ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေဖာင္ သို႔မဟုတ္ စာကို 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၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္

အီးေမးလ္ - program.intake@usda.gov

ဤအဖြ႕ဲ အစည္းသည္ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
Washington State WIC Nutrition Program သည္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။
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