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ການສະເໜີຂໍຜົນປະໂຫຍດ FOODSHARE (ສ່ວນແບ່ງອາຫານ) ປ່ຽນແທນ ຫືຼ ທົດແທນ 
REQUEST FOR REPLACEMENT FOODSHARE BENEFITS 

ຄໍາແນະນໍາ: ຖ້າທ່ານເປັນສະມາຊິກ FoodShare ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອາຫານທ່ີທ່ານຊ້ືດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດ FoodShare ຖືກທໍາລາຍເນ່ືອງຈາກຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງຄອບຄົວ ຫືຼ 

ໄພທໍາມະຊາດ, ໃຫ້ປະກອບແບບຟອມນີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສ່ົງມັນໄປພ້ອມກັບຫັຼກຖານ* ທ່ີອາຫານຂອງທ່ານຖືກທໍາລາຍດ້ວຍການໃຊ້ໜ່ຶງໃນທາງເລືອກຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງແບບຟອມທ່ີປະກອບຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫັຼກຖານພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການສູນເສຍ. 

  ອອນລາຍ 

ສະແກນແບບຟອມທຸກໜ້າໃສ່ເວັບໄຊ ACCESS. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານບັນຊີ 

ACCESS ຂອງທ່ານ, ເຊ່ິງທ່ານສາມາດເຂ້ົາສູ່ລະບົບໄດ້ຢູ່ທ່ີ access.wi.gov. 

  ທາງໄປສະນີ 

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນເຂດ Milwaukee County, ໃຫ້ສ່ົງແບບຟອມທາງໄປສະນີຫາ: 
MDPU 
6055 N 64th St.  
Milwaukee, WI 53205 

ຖ້າທ່ານບ່ໍຢູ່ໃນເຂດ Milwaukee County, ໃຫ້ໃຫ້ສ່ົງແບບຟອມທາງໄປສະນີຫາ: 
CDPU 
PO Box 5234 
Janesville, WI 53547 

  ແຟັກ 

• ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນເຂດ Milwaukee County, ໃຫ້ແຟັກແບບຟອມໄປທ່ີເບີ 888-409-1979. 

• ຖ້າທ່ານບ່ໍຢູ່ໃນເຂດ Milwaukee County, ໃຫ້ແຟັກແບບຟອມໄປທ່ີເບີ 855-293-1822. 

👤👤  ໄປສ່ົງດ້ວຍຕົວເອງ 

ເອົາແບບຟອມໄປໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງທ່ານ. 

ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍໜ່ວຍງານຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ທ່ີເວັບໄຊຂອງ Wisconsin Department of 
Health Services (DHS) ທ່ີ www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm 

ຊ່ື – ສະມາຊິກ (ຊ່ື, ນາມສະກຸນ, ຕົວອັກສອນຫຍ້ໍຊ່ືກາງ) 

      

ເລກທີເລ່ືອງ 

      

ຈ່ົງອະທິບາຍວ່າ ອາຫານຂອງທ່ານຖືກທໍາລາຍແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ນ້ໍາຖ້ວມ, ໄຟຟ້າດັບ, ໄຟໄໝ້ ຫືຼ ອັກຄີໄພ): 

      

ມູນຄ່າອາຫານທ່ີຖືກທໍາລາຍໂດຍປະມານ 

$      
ວັນທີອາຫານຖືກທໍາລາຍ (ອັນນ້ີອາດຈະແຕກຕ່າງໄປຈາວັນທີຄອບຄົວໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຫືຼ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ອາຫານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າໄຟຟ້າຂອງທ່ານດັບ, ອາຫານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ 

ບູດເນ່ົາໃນມ້ືຖັດມາ. ການເກີດໄຟໄໝ້ ຫືຼ ນ້ໍາຖ້ວມອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເສຍຫາຍໃນມ້ືດຽວກັນ.)  

      

ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຖະແຫຼງຢູ່ໃນແບບຟອມນ້ີ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈບົດລົງໂທດຕ່ໍການໃຫ້ຂ້ໍມູນເທັດ ຫືຼ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ຂ້ອຍຢ້ັງຢືນພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດການໃຫ້
ຄວາມເທັດ ແລະ ການສາບານຕົນແປກຟອມວ່າ ທຸກຄໍາຕອບຂອງຂ້ອຍຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນດີສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆເພ່ືອພິສູດສ່ິງທ່ີຂ້ອຍ
ເວ້ົາມາ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ໜ່ວຍງານປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນອາດຈະຕິດຕ່ໍບົກຄົນອ່ືນ ຫືຼ ອົງການອ່ືນເພ່ືອເອົາຫັຼກຖານທ່ີຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບ ແລະ ລະດັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ອຍ. 

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ສະໝັກ ວັນທີເຊັນ 

*ແບບຟອມຫັຼກຖານທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້ສາມາດລວມເອົາຂ້ໍມູນທ່ີສະໜອງມາໃຫ້ໂດຍພະແນກດັບເພີງ, ຕໍາຫຼວດ, ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນ ຫືຼ ແຫ່ຼງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອອ່ືນໆ. ອາດ
ຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫັຼກຖານຂອງອາຫານທ່ີຖືກທໍາລາຍ ເມ່ືອໄດ້ມີການປະກາດພາວະສຸກເສີນ. 
 

ການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາ: ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້ອຍມີສິດຍ່ືນຄໍາສະເໜີຂໍການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາເພ່ືອອຸທອນການກະທໍາໃດໜ່ຶງທ່ີໄດ້ດໍາເນີນການກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກຂໍ ຫືຼ ຜົນປະ
ໂຫຍດທ່ີພວມໄດ້ຮັບຢູ່ຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນດີກັບການດໍາເນີນການດ່ັງກ່າວ. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ ຂ້ອຍສາມາດຂໍການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືໄປຫາ: 
Department of Administration, Division of Hearings and Appeals, PO Box 7875, Madison, WI 53708-7875 ຫືຼ ໂດຍການໂທຫາເບີ 608-266-
7709. ນອກນ້ັນຂ້ອຍອາດຈະຕິດຕ່ໍຫ້ອງການໜ່ວຍງານບ່ອນທ່ີຂ້ອຍສະໝັກຂໍ ແລະ ຂໍໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນທ່ີເປັນທໍາໂດຍທາງປາກເປ່ົາ ຫືຼ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້. ຂ້ອຍເຂ້ົາໃຈວ່າ 
ຂ້ອຍສາມາດເບ່ິງຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ຈາກປ້ຶມຄູ່ມືການລົງທະບຽນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ForwardHealth (P-00079) ໄດ້. 

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm


ຖະແຫຼງການບໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ 

ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກໍາສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 
USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫ້ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 
ແລະສະຖາບັນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຫືຼການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ USDA
ແມ່ນຖື ກຫ້າມຈາກທຸກໆການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ,
ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມເຊື່ ອຖືທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກ້ແຄ້ນຫຼື ການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກ່ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດໍ າເນີ ນການ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ USDA.  

ຜູ້ຄົນພິການທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການທາງເລື ອກຂອງການສື່ ສານເພ່ືອຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ:
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອື່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ.
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເປັນຄົນຫູຫນວກ, ມີ ການໄດ້ຍິ ນລໍ າບາກ ຫືຼປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາ USDA 
ຜ່ານບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທີ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນີ ້ ,
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານໂຄງການອາດມີຢູ່ໃຫ້ໃນພາສາອື່ ນໆ 

ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ກ່ຽວກັບການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສໍ າເລັດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ 
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ ເວັບ: 
How to File a Complaint, ແລະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທໍາການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖີງ USDA 
ແລະຂຽນຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຕ້ອງໃສ່ໃນແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຮວມຢູ່ໃນຈົດຫມາຍດ້ວຍ. 
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫ້ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍື່ ນສ່ງແບບຟອມທີ່ ສໍ າເລັດແລ້ວຂອງທ່ານຫຼື ສ່ງຈົດຫມາຍໄປທີ່  USDA ໂດຍ: 

(1) ສ່ງທາງໄປສະນີ : U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ທາງອີ ເມວ: program.intake@usda.gov

ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນເປັນທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov

	ການສະເໜີຂໍຜົນປະໂຫຍດ FOODSHARE (ສ່ວນແບ່ງອາຫານ) ປ່ຽນແທນ ຫຼື ທົດແທນREQUEST FOR REPLACEMENT FOODSHARE BENEFITS

	Member Name: 
	Case Number: 
	Describe how your food was destroyed (for example, flooding, power outage, fire):: 
	Estimated Value of Destroyed Food: 
	Date Food Was Destroyed: 
	Reset Form: 


