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DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Public Health 
F-44161BU  (04/2019)

STATE OF WISCONSIN 
Bureau of Community Health Promotion 

Title 7, Chapter II, Part 246.7, Federal Regulations 

WIC တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကုိ နားလည္သည္မွာ ေသခ်ာေစလုိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ WIC Farmers’ Market 
Nutrition Program (FMNP) မွ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကုိ ရရွိပါကလည္း WIC အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား သင့္အေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။ FMNP 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔သာဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွဘဲ FMNP ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေလးစားဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံမႈ၊ လယ္သမားေစ်းကြက္မွ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္းႏွင့္ WIC ဝန္ထမ္းမွ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

• WIC အစားအစာမ်ား -   အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ
ဝယ္ယူရန္အတြက္ eWIC ကဒ္တစ္ကဒ္ကုိ ရရွိပါမည္။ WIC သည္္ ပါဝင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အစားအစာ/ႏို႔မႈန္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ကုိ ေပးပါသည္။

• အာဟာရ သတင္းအခ်က္အလက္ - က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္စြာ စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြစြာ ေနထုိင္ျခင္္းအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္ရရွိပါမည္။

• မိခင္ႏုိ႔တုိိက္ေကၽြးျခင္း ပ့ံပုိးမႈ - WIC သည္ မိခင္ႏို႔တုိက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္အား ကူညီပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ -   ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ဝင္စားျခင္း

ရွိႏုိင္ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ရရိွပါမည္။
• 1မွ်တေသာ ဆက္ဆံမႈ -   WIC တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားမွာ လူတုိင္းအတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC တြင္

မပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း တစံုတေယာက္ကေျပာၿပီး ယင္းကုိကၽြႏ္ုပ္သေဘာမတူပါက မွ်တေသာ ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။
• ေတြ႕ရမည့္ ေလာကဝတ္ - WIC ႏွင့္ စတုိးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ေလာကဝတ္ႏွင့္ ေလးစားမႈတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ဆံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အား

ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းမရွိပါက WIC ဝန္ထမ္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာႏုိင္ပါသည္။
• လႊဲဲေျပာင္းမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ - ကၽြႏ္ုပ္၏ WIC သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အျခားေဆးခန္းသုိ႔ လႊေဲျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ လႊေဲျပာင္းမႈ စာရြက္စာတမ္းကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
• WIC အာဟာရအစီအစဥ္ (WIC Nutrition Program) တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရိွပါ -

USDA ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား ဥပေဒ ႏွင့္ U.S. Department of Agriculture (USDA၊ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာန) ႏုိင္ငံသား
အခြင့္အေရးမမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီ မ်ား ႏွင့္အညီ USDA ႏွင့္ ၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ား ႏွင့္ USDA အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား USDA က ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ မည္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ မဆုိ
သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္မဆုိ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ က်ား/မ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ သုိ႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လက္တုံ႔ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။
အစီအစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ (ဥပမာ- မ်က္မျမင္စာ၊ စာလုံးႀကီး၊ အသံဖိုင္၊
အေမရိကန္ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ ဘာသာစကား စသည္) ၎တုိ႔ အက်ိဳးခံစားခြင္ ့ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ) ထံ
ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ နားေလးသူ သုိ႔မဟုတ္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ စကား ေျပာဆုိရန္ အခက္အခရဲွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ (800)
877-8339ရွိ ဖက္ဒရယ္ တစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတစ္ဆင့္ USDA သုိ႔ ဆဲက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစီအစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
သာမက အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေၾကာင္း အစီအစဥ္တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္း ရန္အတြက္ USDA Program Discrimination Complaint Form (USDA 
အစီအစဥ္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရး တုိင္ၾကားစာ ပံုစံ) (AD-3027) ကုိ အြန္လုိင္းျဖစ္သည့္ How to File a Complaint (တုိင္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ကုိ ဘယ္လုိပို႔မလဲ) 
တြင ္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ USDA ရံုးတြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ USDA ထံ လိပ္မူထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ပုံစံတြင္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ တုိင္ၾကားစာပုံစံ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ (866) 632-9992 ကုိ ေခၚဆုိပါ။ 
ျဖည့္ၿပီးေသာ ပံုစံ သုိ႔မဟုတ္ စာကုိ USDA သုိ႔ ေအာက္ပါ လိပ္စာ မ်ား အတုိင္း တင္သြင္းပါ - 
(1) စာတုိက္မွ - U.S. Department of Agriculture

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

(2) ဖက္စ္ - (202) 690-7442၊ သုိ႔မဟုတ္ 
(3) အီးေမးလ္ - program.intake@usda.gov.
ယခ ုအဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးသည့္ ေထာက္ပံ႔သူ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

WIC အခြင့္္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား 

ကၽြႏ္ုပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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ကၽြႏု္ပ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အတုိင္း မွ်ေေဝျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္ - 

• သင္လႊေဲျပာင္းပါက အျခား WIC အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္။ 

• သင့္အား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေသာ အျခားလူမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားစာရင္းကုိ ၾကည့္ရန္ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

• ဥပေဒအရ လုိအပ္ပါက။ 

 
  

ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ၿပီး ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ေပးပါမည္ - 

• ကၽြႏ္ုပ္၏ အုိင္ဒီ၊ ကုိယ္ဝန္အေျခအေန၊ မိခင္ႏို႔တုိက္ေကၽြးျခင္း အေျခအေန၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္။ 

• ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ။ 

• ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေနထုိင္သူ အေရအတြက္။ 

• Medicaid၊ FoodShare (အစားအစာတံဆိပ္မ်ား)၊ TANF (Temporary Assistance to Needy Families) သုိ႔မဟုတ္ FDPIR (Food 
Distribution Program on Indian Reservations) တုိ႔တြင္ ပါဝင္ျခင္း။ 

 

 

ေအာက္ပါစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသည္ - ကၽြႏ္ုပ္သည္ - 

• တစ္လလွ်င္ WIC ေဆးခန္းတစ္ခုတည္းမွသာ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရယူပါမည္။ 

• ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရေသာ eWIC ကဒ္ သုိ႔မဟုတ္ WIC ႏုိ႔စုပ္စက္အေၾကာင္းကုိ WIC 
ဝန္ထမ္းမ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  

• ကၽြႏု္ပ္၏ eWIC ကဒ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ နာမည္ေပးထားသူတုိင္းအား WIC စည္းကမ္းမ်ားကုိ သိရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 
ကၽြႏု္ပ္၏ eWIC ကဒ္အား မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳပုံကုိသူ/သူမအား သင္ေပးပါမည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ ေဆးခန္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ 

• WIC အစားအစာႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာကုိ WIC တြင္ပါေသာသူအတြက္သာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲအုပ္ထိန္းမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရိွသည္တုိ႔တြင္ 
WIC ၌ ပါဝင္သူအတြက္ အစားအစာကုိ ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ eWIC ကဒ္၊ WIC အစားအစာႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိ႔စုပ္စက္ကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ငွားေပးျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္မသုံးစဲြႏုိင္ေသာWICပစၥည္းမ်ား ကၽြႏု္ပ္တြင္ရိွပါက ေဆးခန္းသုိ႔ ျပန္ေပးပါမည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ eWIC ကဒ္၊ WIC အစားအစာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိ႔မႈန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိ႔စုပ္စက္ကုိ ပုိက္ဆံ၊ အေၾကြး၊ ျပန္လည္ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ 
ခ်က္လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း/လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ပုိ႔ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ 

• WIC ပစၥည္းမ်ားကုိ အင္တာနက္တြင္ မတင္ပါ။ 

• WIC ေစ်းဝယ္လမ္းညႊန္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္။ 

• WIC သုိ႔မဟုတ္ စတုိးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ က်ိန္ဆဲျခင္း၊ ေငါက္ငမ္းျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွကျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
ထိခုိက္နာက်င္ေစျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ပါ။ 

• ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC အသိအမွတ္ျပဳ စတုိးတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္ေနျခင္းျဖစ္ပါက ကုိယ္တုိင္ေငြရွင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွလြဲ၍ ကၽြႏု္ပ္၏ကုိယ္ပုိင္ 
ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းမႈကုိ မျပဳလုပ္ပါ။ 

WIC အခြင့္္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား 

မွ်ေဝထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝတၱရားမ်ား 

မိသ
ားစ ုအို
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သေဘာတူညီခ်က္ - WICတြင္ ပါဝင္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူရပါမည္ - 

• WIC သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးသည္ မွန္ကန္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲ တခုခုရွိပါက WIC ဝန္ထမ္းကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္ခ်က္ခ်င္းေျပာပါမည္။ 

• WIC သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ ရင္းျမစ္မ်ား အားလုံးကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

• ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ကၽြႏ္ုပ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ကေေလးကုိျဖစ္ေစ WIC မွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC အစားအစာကုိ ရရွိရန္အတြက္ လိမ္လည္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ကုိ ဖံုးကြယ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
ငွားထားေသာ ႏို႔စုပ္စက္ကုိ ျပန္မေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းပစၥည္းမ်ား၏ ေငြသားတန္ဖိုးကုိ WIC အား ျပန္ေပးရျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

• WIC သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ကူညီပံ့ပုိးေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ တရားမေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ ခံရႏိုင္္ပါသည္။ 

  

 

ဤပုံစံကုိ ကၽြႏု္ပ္ဖတ္႐ွဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ WIC ဝန္ထမ္းက ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဖတ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 
ကၽြႏု္ပ္နားလည္ သေဘာတူပါသည္။ WIC မွ အတည္ျပဳထားေသာ အစားအစာမ်ား စာအုပ္ငယ္တြင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား၏ မိတၱဴတစ္စုံကုိ 
ကၽြႏု္ပ္ရရိွခ့ဲပါသည္။ 

လက္မွတ္ – ပါဝင္သူ/မဘိ/အုပ္ထိန္းသူ/ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေသာ ေန႔စြဲ  

   

 


	• WIC အစားအစာမ်ား -   အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ WIC အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္အတြက္ eWIC ကဒ္တစ္ကဒ္ကို ရရွိပါမည္။ WIC သည္္ ပါဝင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အစားအစာ/ႏို႔မႈန္႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကို ေပးပါသည္။
	ယခု အဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးသည့္ ေထာက္ပံ႔သူ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
	• မွ်တေသာ ဆက္ဆံမႈ -   WIC တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားမွာ လူတိုင္းအတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC တြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း တစံုတေယာက္ကေျပာၿပီး ယင္းကိုကၽြႏ္ုပ္သေဘာမတူပါက မွ်တေသာ ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

