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ບັດ WISCONSIN QUEST ຂອງທ່ານ 
YOUR WISCONSIN QUEST CARD 

 

ບັດ Wisconsin QUEST ແມ່ນຫຍັງ? 
ບັດ Wisconsin QUEST 
ແມ່ນວິທີທ່ີປອດໄພແລະງ່າຍໃນການໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ 
FoodShare ຂອງທ່ານ 
ທ່ານຈະໃຊ້ບັດນ້ີຊ້ືອາຫານຢູ່ຮ້ານທ່ີມີເຄ່ືອງຮູດບັດແລະເຂ້າຮ່ວມໂ

ຄງການ FoodShare, 
ມັນກ່ໍຄືກັນກັບບັດເດບິດປະລາສຕິກແລະກ່ໍມີຊ່ືຂອງທ່ານ, 
ເລກບັດ, ແລະຕາສັນຍາລັກຂອງ Wisconsin QUEST 
ຢູ່ເທິງບັດ. 

 

ທ່ານຕ້ອງມີບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານຢູ່ນໍາທ່ານເພ່ືອໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ FoodShare ຊ້ືອາຫານ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຊັ້ບັດ QUEST ຢ່າງໃດ? 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ FoodShare 
ຂອງທ່ານຜ່ານລະບົບການໂອນຜົນປະໂຫຍດທາງອີເລັກໂຕຮນິກ 
(Electronic Benefits Transfer ຫືຼ EBT). 

ຫັຼງຈາກທ່ີຜົນປະໂຫຍດໄດ້ເຂ້າໄປໃນບັດຂອງທ່ານແລ້ວ, 
ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານຊ້ືອາຫານຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງແຫ້ງແລະຕະຫຼາດຟາເມ່ີ 
(farmers markets) ທ່ີຍອມຮັບບັດ QUEST 
ຢູ່ເຄ່ືອງຮູດບັດຕອນຈ່າຍເງິນ 
ແລະທ່ານຕ້ອງໃສ່ຫມາຍເລກລະຫັດປະຈໍາຕັວ (PIN) ຂອງທ່ານ. 

ໃນແຕ່ລະເດືອນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດ QUEST 
ໄດ້ຫຼາຍຄ້ັງເທ່ົາທ່ີທ່ານຕ້ອງການ ເມ່ືອທ່ານໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານ ຈະ: 
• ບ່ໍມີຈໍານວນເງິນຂ້ັນຕ່ໍາທ່ີທ່ານຕ້ອງຈ່າຍ. 
• ບ່ໍມີຄ່າທໍານຽມໃນການຊ້ືເຄ່ືອງ. 

ອາຫານທ່ີທ່ານສາມາດຊ້ືໄດ້ ແມ່ນ: 
• ເຂ້ົາຈ່ີແລະຊີຣຽວ. 
• ໝາກໄມ້ແລະຜັກ 
• ຊ້ີນ, ປາ, ແລະເນ້ືອສັດປີກ. 

• ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ. 
• ແກ່ນຜັກແລະຕ້ນໄມ້ເພ່ືອປູກຝັງໃຫ້ຄອບຄັວກິນ. 
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ທ່ານບ່ໍສາມາດໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຊ້ືສ່ິງເຫ່ຼານ້ີໄດ້: 
• ສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນອາຫານ (ອາຫານສັດລ້ຽງ ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ, 

ສະບູ, ເຄ່ືອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ເຄ່ືອງແຕ່ງຕົວ,  
ຢາສີແຂ້ວ, ເຄ່ືອງສໍາອາງ, ເປັນຕ້ົນ). 

• ເບຍ, ວາຍ, ເຫ້ົຼາ, ຢາສູບ. 
• ອາຫານທ່ີຈະກິນໃນຮ້ານ. 
• ອາຫານຮ້ອນ (ອາຫານທ່ີເຮັດແລ້ວແລະເສິບໃນຮ້ານ). 
• ໄວຕາມິນແລະຢາ. 

ເຈ້ົາຍັງບ່ໍສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອຊໍາລະຄ່າມັດຈໍາໃສ່ພາຊະນະຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຂວດນົມແກ້ວ ແລະ 
ກະປ໋ອງນ້ໍາອັດລົມ ຫືຼ ຂວດນ້ໍາອັດລົມທ່ີສ່ົງຄືນໄດ້ໃນ Wisconsin. 
ລັດອ່ືນອາດມີກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າມັດຈໍາ. 
ໃນລັດເຫ່ົຼານ້ັນ, 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານສາມາດຖືກໃຊ້ເພ່ືອຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ. 

ຫມາຍເລກລະຫັດປະຈໍາຕັວ (PIN) 
ແມ່ນຫຍັງ? 
ເມ່ືອທ່ານໄດ້ບັດ QUEST ຂອງທ່ານທາງຈົດໝາຍແລ້ວ 
ຈະມີຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເລືອກລະຫັດ PIN ທ່ານຕ້ອງມີລະຫັດ 
PIN ໃນການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດເມ່ືອທ່ານໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານ. ເມ່ືອທ່ານເລືອກລະຫັດ PIN 
ໃຫ້ເລືອກຕົວເລກສ່ີຕົວທ່ີຈ່ືງ່າຍສໍາຫັຼບທ່ານແຕ່ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາໄ

ດ້ງ່າຍໆ. ເກັບມ້ຽນລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ. 
ຢ່າຂຽນລະຫັດ PIN ລົງໃນບັດຫືຼສ່ິງອ່ືນທ່ີທ່ານເອົາບັດໃສ່ໄວ້ 
ແລະຢ່າເອົາລະຫັດ PIN 
ຂອງທ່ານໃສ່ໃນຖົງເງິນຫືຼກະເປ໋ົາຂອງທ່ານ.  ຖ້າທ່ານບອກລະຫັດ 
PIN ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮູ້ ແລະເອົາບັດ QUEST ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄປ, 
ຄົນຜູ້ນ້ັນອາດຈະໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທ້ັງໝົດຂອງທ່ານໄດ້ 
ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຖືກໃຊ້ໄປນ້ັນຈະບ່ໍທົດແທນຄີນໃຫ້. 

ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາລືມລະຫັດ PIN 
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ? 
ຖ້າທ່ານຈ່ືບ່ໍໄດ້ວ່າລະຫັດ PIN ຂອງຕົນເອງແມ່ນຫຍັງ, 
ກະລຸນາໂທໄປ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 1-877-
415-5164 ແລະເລືອກລະຫັດ PIN ໃໝ່, ທ່ານກ່ໍຄວນຈະເລືອກ 
PIN ໃໝ່ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມີຜູ້ອ່ືນຮູ້ລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງແຫ້ງແລະທ່ານໃສ່ລະຫັດ PIN ຜິດ, 

ທ່ານຈະມີໂອກາດໃສ່ລະຫັດ PIN ທ່ີຖືກຕ້ອງອີກສອງຄ້ັງ. 
ຖ້າທ່ານໃສ່ລະຫັດ PIN ຜິດສາມຄ້ັງ, ບັດຂອງທ່ານຈະຖືກລະງັບ 
ແລະທ່ານຈະບ່ໍສາມາດໃຊ້ບັດໄດ້ອີກຈົນກວ່າຈະເຖິງມ້ືຕ່ໍໄປ. 

ຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກໂອນໃສ່ບັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົ
າເມ່ືອໃດ? 
ໃນແຕ່ລະເດືອນທ່ີທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ FoodShare 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນໃສ່ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂ

ນມັດ. 
ວັນທ່ີທ່ານໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈະຂ້ືນຢູ່ກັບເລກຕົວທ່ີແປດໃນເລກປະ

ກັນສັງຄົມ(SSN) ຂອງທ່ານ. 

ຕົວເລກທ່ີແປດຂອ

ງ SSN ຂອງທ່ານ 
ວັນທ່ີທ່ານຈະນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກບັ

ດ QUEST ຂອງທ່ານໄດ້ 

0 ວັນທ່ີ 2 
1 ວັນທ່ີ 3 
2 ວັນທ່ີ 5 
3 ວັນທ່ີ 6 
4 ວັນທ່ີ 8 
5 ວັນທ່ີ 9 
6 ວັນທ່ີ11 
7 ວັນທ່ີ 12 
8 ວັນທ່ີ 14 
9 ວັນທ່ີ15 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະເຂ້ົາບັນຊີທ່ານຕາມວັນທີຂ້າງເທິງ 
ເຖິງແມ່ນວ່າວັນທີນ້ັນຈະກົງກັບວັນພັກກ່ໍຕາມ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກວດຍອດເງິນໄດ້ແນວໃດ? 
ທ່ານສາມາດກວດຍອດເງິນຜົນປະໂຫຍດ FoodShare 
ຂອງທ່ານໄດ້ກ່ອນຈະຊ້ືເຄ່ືອງໂດຍວິທີທາງລຸ່ມນ້ີ: 
• ໂທໄປ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 

1-877-415-5164 (ສຽງ) ຫືຼ 711 (TTY). 
• ການກວດເບ່ິງໃບຮັບເງິນຈາກການຊ້ືເຄ່ືອງເທືອແລ້ວ. 
• ໄປທ່ີ www.ebtedge.com ຄລິກ Cardholder Login 

ແລະໃສ່ເລກບັດ QUEST ຂອງທ່ານ. 
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ທ່ານມີສິດທ່ີຈະໄດ້ໃບຮັບເງິນທຸກຄ້ັງທ່ີທ່ານຊ້ືເຄ່ືອງໂດຍໃຊ້ບັດ 
QUEST. ໃບຮັບເງິນຈະບອກຍອດເງິນຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ໃບຮັບເງິນ, ທ່ານສາມາດຂໍໄດ້. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ົງຜົນປະໂຫຍດໄວ້ນໍາໃຊ້ໃນເດືອນ
ຕ່ໍໄປໄດ້ຫືຼບ່ໍ? 
ແຕ່ລະເດືອນທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຄ້ົງເທ້ົາທ່ີທ່ານຕ້ອງການແລະໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂ

ອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີທ່ານຕ້ອງການ. 
ທ່ານຈະຈ່ົງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານໄວ້ໃຂ້ໃນເດືອນຕ່ໍໄປເທ່ົາໃດກ່ໍໄດ້, 
ແຕ່ຈ່ືໄວ້ວ່າ, 
ຖ້າທ່ານບ່ໍໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານເປັນໄລຍະເວລາໜ່ຶງປີ 
ຜົນປະໂຫຍດທ່ີມີອາຍຸເກີນ 365 ວັນ 
ຈະຖືກຕັດອອກຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ. 

ຜູ້ຊ່ືທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະຜູ້ຈ່າຍແທນແມ່ນໃ
ຜ? 
ທ່ານສາມາດເລືອກຜູ້ຊ້ືທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພ່ືອຊ້ືເຄ່ືອງສໍາຫັຼບຄອບ

ຄົວທ່ານ. ນອກຈາກບັດ QUEST ແລ້ວ, 
ຜູ້ຊ່ືທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານຍັງໄດ້ຮັບບັດ QUEST 
ທ່ີມີຊ່ືຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ 
ແລະຈະສາມາດເຂ້ົາເຖິງຜົນປະໂຫຍດແລະບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ນໍາດ້

ວຍ. 

ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຜູ້ຈ່າຍແທນເພ່ືອໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
FoodShare ແທນຕົວທ່ານໄດ້ນໍາ. ຜູ້ຈ່າຍແທນຈະໄດ້ຮັບບັດ 
QUEST ທ່ີມີຊ່ືຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ. 
ຖ້າທ່ານເລືອກນໍາໃຊ້ຜູ້ຈ່າຍແທນ, ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານເອງ. 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຕົວແທນຂອງທ່ານເພ່ືອເລືອກຜູ້ຊ້ືທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຫືຼ ຜູ້ຈ່າຍແທນ. 
ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເຂ້ົາເຖິງທ່ີທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໄປແລ້ວໄດ້

ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການໂທໄປ QUEST Card Customer 
Service ທ່ີ 1-877-415-5164. 

ຖ້າບັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົານໍາໃຊ້ບ່ໍໄດ້ 
ຈະເຮັດແນວໃດ? 
ຖ້າບັດຂອງທ່ານນໍາໃຊ້ບ່ໍໄດ້, ກະລຸນາໄທໄປ QUEST Card 
Customer Service ທ່ີ 1-877-415-5164 
ຖ້າຫັຼງຈາກໂທແລ້ວທ່ານຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອອີກ, 
ກະລຸນາໂທຫາຕົວແທນຂອງທ່ານ. 

ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຂ້ໍຄວາມ ເອີເຣີ (error) 
ໃນຂະນະນໍາໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮົດແນວໃດ? 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂ້ໍຄວາມ ເອີເຣີ (error) ໃນຂະນະນໍາໃຊ້ບັດ 
QUEST ກະລຸນາ, ໂທໄປ QUEST Card Customer Service 

ທ່ີ 1-877-415-5164. ນ່ີແມ່ນຕົວຢ່າງຂ້ໍຄວາມ ເອີເຣີ 
(error) ບາງສ່ວນ ແລະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ: 
• Card not on file. (ບັດບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີ) ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ 

QUEST Card Customer Service ທ່ີ  
1-877-415-5164. 

• Invalid PIN. (ລະຫັດ PIN ບ່ໍຖືກຕ້ອງ) ທ່ານໃສ່ລະຫັດ 
PIN ບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ຖ້າທ່ານໃສ່ລະຫັດ PIN 
ຜິດສາມຄ້ັງພາຍໃນວັນດຽວກັນ, 
ບັດຂອງທ່ານຈະຖືກລະງັບຈົນເຖິງວັນຕ່ໍໄປ. 

• Insufficient balance. (ຍອດເງິນບ່ໍພຽງພໍ) 
ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊັ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ອນທ່ີທ່ານມີໃນບັນຊີທ່ານ. 
ເອົາເຄ່ືອງແຫ້ງຄືນໃຫ້ຮ້ານ ຫືຼ 
ຈ່າຍສ່ວນທ່ີເຫືຼອດ້ວຍເງິນຂອງທ່ານເອງ. 

• Inactive card. (ບັດບ່ໍແອັກທີຟ) ທ່ານບ່ໍໄດ້ເລືອກລະຫັດ 
PIN. ກະລຸນາໂທໄປ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 

1-877-415-5164 ເພ່ືອເລືອກລະຫັດ PIN. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຫາບັດບ່ໍພ້ໍ? 
ທັນທ່ີທ່ີທ່ານຮູ້ຕົວວ່າໄດ້ເຮັດບັດ QUEST ເສຍ ຫືຼວ່າບັດຖືກລັກໄປ 
ກະລຸນາໂທໄປ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 1-877-
415-5164. ເມ່ືອທ່ານໂທໄປ, ບັດຂອງທ່ານຈະຖືກຍົກເລີກ. 
ຖ້າມີຄົນເອົາບັດຂອງທ່ານໄປນໍາໃຊ້ກ່ອນທ່ີທ່ານຈະໂທໄປຍົກເລີກ, 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ທົດແທນຄືນ. 
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ເມ່ືອທ່ານແຈ້ງວ່າບັດເສຍຫືຼຖືກລັກ, 
ຈະບ່ໍມີໃຜສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ອີກ. 
ບັດໃໝ່ຂອງທ່ານຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ທ່ານພາຍໃນວັນຕ່ໍມາ. 

ຖ້າບັດ QUEST ໃນບັນຊີຂອງທ່ານເສຍຫືຼຖືກລັກ, 
ທ່ານອາດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ 2.70 ໂດລາ ສໍາຫັຼບບັດໃໝ່. 
ຄ່າທໍານຽມຈະຫັກຈາກຜົນປະໂຫຍດ FoodShare ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າບັນຊີຂອງທ່ານມີເງິນບ່ໍພໍ, 
ຄ່າທໍານຽມກ່ໍຈະຫັກເອົາທັນທີທ່ີມີເງິນໃນບັນຊີພຽງພໍ. 
ຜູ້ຖືບັດມີສິດໄດ້ຮັບບັດ QUEST 
ໃໝ່ທົດແທນໂດຍບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍເງິນໜ່ຶງຄ້ັງໃນແຕ່ລະປີ ຈາກວັນທ່ີ 
1 ເດືອນມັງກອນ ຫາ ວັນທ່ີ 31 ເດືອນທັນວາ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດແນວໃດຖ້າບັດຂອງຂ້າພະເ
ຈ້ົາເສຍຫາຍ? 
ຖ້າບັດຂອງທ່ານເສຍຫາຍ ຫືຼ 
ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຕ້ອງກົດໃສ່ເລກບັດທ່ານດ້ວຍມືໃນແຕ່ລະຄ້ັງທ່ີທ່າ

ນນໍາໃຊ້ບັດ, ກະລຸນາໂທໄປ QUEST Card Customer Service 
ທ່ີ 1-877-415-5164 ແລະຂໍບັດໃໝ່ທົດແທນ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂໍບັດໃໝ່ໄດ້ຈັກອັນ? 
ລັດວິສຄົນຊິນຕ້ອງເຝ້ົາເບ່ິງຈໍານວນບັດ QUEST ທົດແທນ ທ່ີ 
FoodShare ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດອອກ. 
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບບັດຫ້າໃບໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ, 
ຫ້ອງການກວດກາທ່ົວໄປ (Office of the Inspector General) 
ອາດກວດສອບບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານເພ່ືອສືບຫາວ່າມີການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ FoodShare 
ໄປໃນທາງຜິດຫືຼບ່ໍ  

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດູແລບັດ QUEST 
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? 

ລາຍການທາງລຸ່ມນ້ີແມ່ນວິທີການດູແລບັດ QUEST 

ວິທີເຫ່ົຼານ້ີອາດຊ່ວຍປົກປ້ອງບັດ QUEST 

ຂອງທ່ານໄດ້ແລະອາດຊ່ວຍໃຫ້ບ່ໍຕ້ອງຂໍບັດໃໝ່ໃນອະນາຄົດ: 
• ມ້ຽນບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃນທ່ີປອດໄພ. 
• ຮັກສາບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດ. 
• ດູແລບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃຫ້ຄືກັບບັດເຄດິດ. 

• ຢ່າພັບຫືຼບິດບັດ QUEST. 
• ຢ່າໃຊ້ບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃນການຂູດກະຈົກໜ້າລົດ, 

ໄຂກະແຈປະຕູ, ເປັນຕ້ົນ 
• ດູແລຢ່າໃຫ້ມີຮອຍຂູດຂີດທ່ີແຖບແມ່ເຫັຼກ, 

ແລະໃຫ້ແຖບແມ່ເຫັຼກສະອາດສະເໝີ. 
• ເກັບມ້ຽນບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃນຖົງເງິນຫືຼກະເປ໋ົາ. 
• ເກັບມ້ຽນບັດ QUEST ຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກແມ່ເຫັຼກ 

ເຊ່ັນ ຂໍກະເປ໋ົາເງິນຫືຼກະເປ໋ົາຖື, ແລະໂທລະພາບ. 
• ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພະນັກງານເກັບເງິນໃນຮ້ານຂາ

ຍເຄ່ືອງໃນຂະນະທ່ີທ່ານໃຊ້ບັດ. 
• ຢ່າບອກລະຫັດ PIN 

ຂອງທ່ານໃຫ້ພະນັກງານເກັບເງິນໃນຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຮູ້. 
• ຢ່າເອົາບັດ QUEST ຂອງທ່ານຖ້ິມ. ບັດ QUEST 

ຂອງທ່ານບ່ໍມີວັນໝົດອາຍຸ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
FoodShare. 

• ຢ່າເອົາບັດ QUEST ຖ້ິມ ຖ້າທ່ານຢຸດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
FoodShare, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ FoodShare 
ອີກຄ້ັງ, ບັດ QUEST 
ອັນເກ່ົາຂອງທ່ານຍົງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕ່ໍໄປ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຄືນເຄ່ືອງທ່ີຊ້ືກັບບັດ QUEST 
ໄດ້ແນວໃດ? 
ຖ້າທ່ານຈະຄືນເຄ່ືອງ, ກະລຸນາເອົາເຄ່ືອງ, ໃບຮັບເງິນ, ແລະບັດ 
QUEST ຂອງທ່ານໄປທ່ີຮ້ານທ່ີທ່ານຊ້ືເຄ່ືອງມາ, 
ຮ້ານຈະເອົາເງິນຄືນເຂ້ົາບັນຊີຂອງທ່ານ.ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຜົນປະໂ
ຫຍດທ່ີໄດ້ຄືນມານ້ັນທັນທີ. ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຄືນເປັນເງິນສົດ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ໄຂ ເອີເຣີ (error) 
ໃນບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແນວໃດ? 
ກະລະນາໂທໄປ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 1-800-
415-5164 ເພ່ືອແຈ້ງວ່າບັດເອີເຣີ. 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທ່ີມີການຕັດສິນກ່ຽວກັບເອີເຣີນ້ັນ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫົນພ້ອມນໍາກັບຄໍາຕັດສິນນ້ັນ, 
ທ່ານສາມາດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບການພິຈາລະນາທ່ີເປັນທໍາ. 
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຈະຢູ່ໃນຈົດໝາຍທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ. 
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ໝາຍເຫດ: 
ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຕ້ອງເພ່ີມຫືຼຫຸຼດຈໍານວນການຊ້ືກັບບັດ QUEST 
ຂອງທ່ານລົງເພ່ືອແກ້ໄຂເອີເຣີ (ຕັວຢ່າງເຊ່ັນ ເອີເຣີຂອງລະບົບ). 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍວ່າມີເຫດຈໍາເປັນແນວໃດໃນການປ່ຽນແປ

ງນ້ັນ. ທ່ານມີເວລາ 15 
ວັນເຮັດວຽກໄລ່ຈາກວັນທ່ີໃນຈົດໝາຍຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະ

ນາ. 
ຈໍານວນເງິນທ່ີປ່ຽນແປງນ້ັນຈະຢູ່ໃນບັນຊີທ່ານຈົນກວ່າຈະໄດ້ມີຄໍາ

ຕັດສິນຈາກການພິຈາລະນາ. 

ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຍ້າຍທ່ີຢູ່, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດສ່ິງໃດຫືຼບ່ໍ? 
ຖ້າທ່ານວາງແຜນທ່ີຈະຍ້າຍທ່ີຢູ່, 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຕັວແທນຂອງທ່ານເພ່ືອແຈ້ງທ່ີຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່າ

ນ. ຖ້າບັດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສ່ົງໄປທ່ີຢຸ່ເກ່ົາຂອງທ່ານ, 
ມັນຈະບ່ໍຖືກສ່ົງຕ່ໍໄປທ່ີຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດສ່ິງໃດຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຍ້າຍອອກຂ

າກລັດ? 
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຕັວແທນຂອງທ່ານຮູ້, 
ຖ້າທ່ານຍ້າຍອອກຈາກລັດ. 
ທ່ານຄວນຈະຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັດ QUEST 
ຂອງລັດວິສຄົນຊິນຕ່ໍໃນລັດໃໝ່ຂອງທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດຫາຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງທ່ີຮັບບັດ QUEST 
ຂອງວິສຄົນຊິນ, 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຕົວແທນໃນລັດວິສຄົນຊິນທ່ີເຮັດອອກຜົນປະໂຫຍດ 
FoodShare ໃຫ້ທ່ານ. 
ທ່ານຕ້ອງສະໝັກຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນລັດໃໝ່ຂອງທານເພ່ືອຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫາຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ຈາກທ່ີໃດ? 
• ຕິດຕ່ໍ QUEST Card Customer Service ທ່ີ 

1-877-415-5164 (ສຽງ) ຫືຼອ 711 (TTY). 
• ໄປທ່ີ dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm. 

ຂ້ໍມູນທ່ີມີໃຫ້ແມ່ນຂ້ໍມູນທ່ົວໄປ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ້ໍມຸນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ FoodShare, 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຕົວແທນຂອງທ່ານ. 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
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ຄໍາປະກາດຄວາມເປັນກາງຂອງ 
ຕາມກົດໝາຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ 
ການຄວບຄຸມແລະນະໂຍບາຍສິດທິພົນລະເມືອງກະຊວງກະສິກໍາສະຫະລັດອາເ
ມລິກາ (USDA), USDA, ລວມເຖິງ ຕົວແທນ, ຫ້ອງການ, ແລະລູກຈ້າງຂອງ 
USDA, ແລະສະຖາບັນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ, ຫືຼ ປົກຄອງໂຄງການຂອງ USDA,  
ຖືກສ່ັງຫ້າມການເລືອກປະຕິບັດທ່ີມີເຫດມາຈາກ ເຊ້ືອຊາດ, ສີຜິວ, 
ປະເທດຕ້ົນກໍາເນີດ, ເພດ, ຄວາມເຊ່ືອດ້ານສາດສະນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ, 
ຄວາມເຊ່ືອດ້ານການເມືອງ, ຫືຼ 
ການແກ້ແຄ້ນຈາກການເຮັດກິດກະກໍາດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງກ່ອນໜ້າໃນໂຄ
ງການຫືຼກິດຈະກໍາທ່ີ USDA ຈັດຂ້ຶນ. 

ພິການທ່ີຕ້ອງການວິທີສ່ືສານທາງເລືອກເພ່ືອເບ່ິງຂ້ໍມູນຂອງໂຄງການ 
(ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ ອັກສອນເບຮລ, ຕົວຫັຼງສືຂະໜາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ຫືຼ 
ພາສາມືອາເມລິກາ ເປັນຕ້ົນ), ສາມາດຕິດຕ່ໍຕົວແທນ (ຂອງລັດ ຫືຼ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ທ່ີພວກເຂົາສະຫມັກຂໍຮັບປະໂຫຍດ. 

ຜູ້ທ່ີຫູໜວກ, ມີບັນຫາການໄດ້ຍິນ, ຫືຼບັນຫາການປາກເວ້ົາ ສາມາດຕິດຕ່ໍ 
USDA ໄດ້ທ່ີ Federal Relay Service (ບໍລິການຣີເລຂອງລັດຖະບານກາງ) 
ໄດ້ທ່ີ (800) 877-8339 ນອກຈາກນ້ີ 
ຍັງມີຂ້ໍມູນໂຄງການເປັນພາສາອ່ືນນອກຈາກພາສາອັງກິດນໍາດ້ວຍ. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ່ົງຄໍາຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການເລືອກປະຕິບັດ, 
ກະລຸນາເຕີມຂ້ໍມູນໃນແບບຟອມ  USDA Program Discrimination 
Complaint Form (AD-3027) ທ່ີສາມາດຫາໄດ້ທ່ີ 
https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-
complaint ແລະທ່ີຫ້ອງການ USDA ທຸກແຫ່ງ, ຫືຼຂຽນຈົດໝາຍສ່ົງໄປທ່ີ 
USDA ແລະໃສ່ຂ້ໍມູນທ່ີຕ້ອງເຕີມໃນແບບຟອມມານໍາດ້ວຍ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ, ຖະລຸນາໂທໄປທ່ີ (866) 632-
9992. ສ່ົງແບບຟອມທ່ີເຕີມຂ້ໍມູນແລ້ວໄປຫາ USDA ທ່ີ 

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

(2) ແຟັກ: : (202) 690-7442; ຫືຼ 
 

(3) ອີເມລ: program.intake@usda.gov 
 

ສະຖາບັນນ້ີແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທ່ີເທ່ົາທຽມກັນທຸກຄົນ. 

 

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/how-file-program-discrimination-complaint
https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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