
eWIC ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လက္႐ွိလႏွင့္ ေနာင္လာမည့္လမ်ားတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ 
ရ႐ွိႏိုင္ျပီး eWIC ကတ္္ျပားတြင္ ထည့္ေပးထားသည့္ WIC 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူသည္
• သင္၏ WIC ရက္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

eWIC ကတ္၌ ထည့္ေပးပါသည္။
• ဤကတ္ျပားျဖင့္ သင္လိုအပ္သည့္ အရာကုိသာ ၀ယ္ႏိုင္သည္။
• အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ လကုန္ခ်ိန္ သက္တမ္းကုန္သည္အထိ eWIC 

ကတ္တြင္ ႐ွိေနပါသည္။

ေဘးကင္းေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
• သင္၏ PIN ကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါ။ သင္စိတ္ခ်ရသူတစ္စံုတစ္ဦးကုိသာ 

သင္၏ PIN ကုိ ေျပာပါ။ 
• သင္၏ PIN ကုိ eWIC ကတ္တြင္ မေရးပါႏွင့္။
• သင္၏ PIN ကုိေမ့သြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလိုလွ်င္ သင္၏ 

ေဒသႏၱရ WIC ႐ံုးကုိ သြားပါ။

လိမ္လည္မႈ
လိမ္လည္မႈဟုသံသယ႐ွိသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကုိ 
သတင္းေပးရန္ (800) 424-9121 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္   
www.usda.gov/oig/hotline.htm တြင္ၾကည့္ပါ။   

eWIC ေဈး၀ယ္ျခင္း
  1။  သင္၏ ေဒသႏၱရ WIC အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးသည့္ ေဈးစာရင္းကုိ 

ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
လက္က်န္စာ႐ွင္းတမ္း တစ္ေစာင္ ပံုႏွိပ္ေပးရန္ ဆိုင္ကုိ ေတာင္းဆိုပါ။

  2။ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ ရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အားလံုးကုိ eWIC 
ကတ္ျပား႐ွိ ေဈးစာရင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါမည္။

  3။ WIC ဟုစာကပ္ေဖာ္ျပထား၍ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာ 
လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္သာ 
ေဈး၀ယ္ပါ။

  4။ ပစၥည္းမ်ားကုိ စကင္းမဆြဲမီ 
ေငြလက္ခံသူအား သင္ eWIC 
တစ္ခု အသံုးျပဳေနေၾကာင္း 
ေျပာျပပါ။

  5။ သင့္တြင္ သင္အသံုးျပဳလိုေသာ ကူပြန္မ်ား႐ွိပါက ေငြလက္ခံသူအား 
အသိေပးပါ။

  6။ ေငြလက္ခံသူသည္ သင့္အား eWIC ကတ္ျပားကုိ ခလုတ္ခံုထဲ 
ထည့္သြင္းျပီး ဂဏန္းေလးလံုးပါ PIN ထည့္ခိုင္းကာ (ထည့္သြင္းပါ) 
Enter ဟူသည့္ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ခိုင္းပါမည္။ 

 *PIN နံပါတ္ကုိ ခုနစ္ (၇) ၾကိမ္ မွားယြင္းထည့္သြင္းျပီးလွ်င္ eWIC 
ကတ္ျပားကုိ သံုးမရေအာင္ ပိတ္လိုက္ပါမည္။  သင့္ကတ္ျပား 
ျပန္၍အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင္၏ ေဒသႏၱရ WIC ႐ံုးကုိ သြားပါ။

  7။ WIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရ အစားအစာမ်ားကုိ eWIC ကတ္ျပားမွ 
ႏုတ္ယူလိုက္ပါမည္။

  8။ ပစၥည္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ႏုတ္ယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေရးအတြက္ 
လက္ခံျဖတ္ပိုင္းကုိ စစ္ေဆးျပီးေနာက္ သင္၀ယ္ယူထားသည္မ်ားကုိ 
အတည္ျပဳရန္ ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

  9။ WIC မဟုတ္သည့္အရာမ်ားကုိ သင္၀ယ္ပါက ထိုအရာမ်ားအတြက္ 
သင္မည္သို႔ ေပးေခ်လိုေၾကာင္းကို ေငြလက္ခံသူသည္ 
သင့္ကုိေမးပါမည္။

10။ WIC ၀ယ္ယူမႈျပီးဆံုးသြားသည့္အခါ သင့္ကတ္ျပားကုိ ဖယ္႐ွားခိုင္းျပီး 
အသံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တတီတီ ျမည္ပါမည္။ 

11။ ေငြလက္ခံသူသည္ လက္႐ွိလအတြက္ သင္၏လက္က်န္စာရင္း 
လက္ခံျဖတ္ပိုင္းတစ္ခု သင့္ကုိေပးပါမည္။

12။ ဆိုင္မွထြက္သည့္အခါ သင္၌ eWIC ကတ္ျပားႏွင့္ 
လက္ခံျဖတ္ပိုင္း႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

13။ အသံုးမျပဳလိုက္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေနာက္လသို႔ 
သယ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

WIC 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
လဲလွယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

ေပးပစ္ျခင္းတို႔သည္ 
ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။

ေပ်ာက္ဆံုးသည့္၊ အခိုးခံရသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသည့္ 
ကတ္ျပားမ်ားအတြက္-
သင္၏ ေဒသႏၱရ WIC ႐ံုးကုိ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
(800) 554-2544 ကုိ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ခုနစ္ (၇) ရက္ 
ဖုန္းဆက္ပါ။

မစ္ဇူးရီျပည္နယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ာဌာန      
WIC ႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား       

(800) TEL-LINK (800-835-5465)         WIC.MO.GOV   
ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးပါသည္။

EO/AA အလုပ္႐ွင္တစ္ဦး- ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ႐ွိဘဲ ေပးပါသည္။
နားၾကားႏိုင္မႈႏွင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္မႈ အားနည္းေသာႏိုင္ငံသားမ်ား 711 ကုိ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ # 714 (05-19) Burmese

eWIC
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1-800-TEL-LINK (835-5465)
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This institution is an equal opportunity provider.

မစ္ဇူးရီ

ခြင့္ျပဳခ်က္ရ လက္လီဆိုင္
(မဇ္ဇူးရီ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

သက္ၾကီး႐ြယ္အုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) 
Missouri Department of Health 

and Senior Services
1-800-TEL-LINK (835-5465)

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးပါသည္။

eWIC မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။


