WIC

အစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

WIC အစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ WIC ၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို သင္ နားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိပါက WIC အတြက္ ခံစားခြင့္ကို အမ်ားဆံုး 12 လအထိ
ရပ္စဲခံရႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္သည္ သင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေငြသားျဖင့္ WIC အား
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက၊ WIC ရံုးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား
•

မွန္ကန္၍ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါ။

•

WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္ပါ။

•

WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို WIC မွ ေထာက္ခံထားသည့္ အစားအစားမ်ားအတြက္သာ တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္ပါ။

• ကုန္စံုဆိုင္မ်ားတြင္သာ WICခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္၍ လက္မွတ္ထိုးပါ။
•

WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရျခင္း ရွိပါက WIC ရံုးသို႔ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံပါ။

•

WIC မွ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို ေရာက္ေအာင္လာပါ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုရန္ WIC ရံုးသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

• အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ဆိုင္ရာ ခ်ိန္းဆိုမႈတိုင္းသို႔ သင့္ကေလး ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ မွတ္တမ္းကို
ယူေဆာင္လာပါ။

• သင္၏ သက္ေသအေထာက္အထား (ID)၊ သင္၏ လိပ္စာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ သင္၏ မိသားစု စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ဆိုင္ရာ ခ်ိန္းဆိုမႈတိုင္းသို႔ ယူေဆာင္လာပါ။

• သင့္ကေလး၏ အုပ္ထိန္းခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာတြင္ အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက WIC သို႔
ခ်က္ခ်င္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။

• သင္သည္ WIC ရံုး သို႔မဟုတ္ ကုန္စံုဆိုင္သို႔ မလာႏိုင္ေသာအခါ သင့္အတြက္ WICခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို လာယူၿပီး
တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္ေပးမည့္ လူတစ္ဦး ကိုယ္စားလွယ္ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ကို WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား
(

)

အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ WIC ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

•

WIC ႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံပါ။

•

WIC အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားအား ကုိယ္တုိင္အသံုးျပဳရန္ ဝယ္ယူမႈမ်ား သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ပိုက္ဆံျဖင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား
(

)

အတြက္ ေရာင္းခ်မႈ ေျပစာမ်ားအား သင္ ၎တိ႔က
ု ို ေရာင္းခ်လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ လဲလွယ္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
သိမ္းထားပါ။
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အရာမ်ား
•

•

WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကို အျခားသို႔ ေပးမပစ္ပါႏွင့္။

အြန္လိုင္းတြင္ အပါအဝင္၊ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကို ေငြသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ
အေႂကြးဝယ္ကဒ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခား ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လဲလွယ္ျခင္း
မျပဳပါႏွင့္။

•

ေပ်ာက္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရသည္ဟု သင္ အစီရင္ခံထားေသာ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကုိသံုးၿပီး တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္ျခင္း
မျပဳပါႏွင့္။

•

သင္ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို တန္ဖိုးသင့္ လဲလွယ္ျခင္း
မျပဳပါႏွင့္။

•

WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင္၏ ID ကတ္ ေပၚတြင္ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမွ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

• သင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ WIC ကိုယ္စားလွယ္မွ လြဲ၍ အျခားသူမ်ားအား သင္၏ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ID ကတ္ကို
အသံုးျပဳခြင့္ မေပးပါႏွင့္။ သင္၏ ကိုယ္စားလွယ္က သင္၏ WIC ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကုိသံုးၿပီး တစ္စံုတစ္ခုကို
မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက၊ သင္သည္ WIC အတြက္ ခံစားခြင့္ရရွိေနျခင္းမွ ရပ္စဲခံရႏိုင္သည္။
•

ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ တူညီေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္
တစ္ခုထက္ပုိေသာ WIC ေနရာမ်ားရွိ WIC အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

•

•

လက္ရွိ WIC အစားအစာ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။
WIC အစီအစဥ္မွ သင္ရရွိထားေသာ ႏိ႔ည
ု ႇစ္စက္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲလွယ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဗဟို အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်ရရွိရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာန
(USDA) ၏ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်ရရွိရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ USDA အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ထားေသာ

သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေနေသာ USDA၊ ၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊
ု ဟုတ္
အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာ ႏိုငင
္ ံ၊ က်ား မ ကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္မ်ားကို လိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သိ႔မ
/

USDA မွ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားေသာ အစီအစဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုရွိ ယခင္

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္စားေခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လက္တ႔ျံု ပန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္
တားျမစ္ထားသည္။
အစီအစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ဥပမာ မ်က္မျမင္စာ၊ စာလံုးႀကီး၊ အသံတိပ္ေခြ၊
(

-

အေမရိကန္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ ဘာသာစကား အစရွိသည္) ကို လိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ေအဂ်င္စီ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း သို႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ နားေလးေသာ၊
(

)

အၾကားအာရံုဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စကားေျပာႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ သူမ်ားသည္ အၾကားအာရံုဆိုင္ရာ
စကားေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ဗဟိုအစိုးရဆိုင္ရာ ကူညီဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္းနံပါတ္ (800) 877-8339
မွတစ္ဆင့္ USDA သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာမက အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအတြက္ အစီအစဥ္သ႔ို တိုင္ၾကားစာ ေပးပုိ႔ရန္USDA အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တိုင္ၾကားခ်က္ ပံုစံက၊ို (AD3027) အြန္လိုင္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရံုးတစ္ခုခုတြင္ျဖစ္ေစ ရယူျဖည့္စြက္ပါ
-

USDA

သို႔မဟုတ္ USDA သို႔ လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားၿပီး စာတြင္ ပံုစံထဲတြင္ ေတာင္းခံထားေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကို
ေဖာ္ျပေပးပါ။ တိုင္ၾကားခ်က္ ပံုစံ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သင္၏ ျဖည့္စြက္ထားေသာ
ိ ါ
ပံုစံ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA သို႔ ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ေပးပု႔ပ
(1)

စာျဖင့္

-

- U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

ဖက္စ-္ (202) 690-7442 သို႔မဟုတ္

(3) အီးေမးလ္program.intake@usda.gov.
-

ဤအဖဲြ႕အစည္းသည္ သာတူညမ
ီ ွ် အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ေထာက္ပသ
့ံ ည့္ အဖြ႕အစည္
ဲ
းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Burmese-WIC Program Rules

