ႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ားျပည္သူရပိုင္ခြင့္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA) အမ်ားျပည္သူ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ USDA
ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ USDA
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ လိင္၊
မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ USDA မွ ေဆာင္႐ြက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြ
ပံ့ပိုးေပးသည့္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုခုတြင္ ယခင္က
အမ်ားျပည္သူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လႈပ္႐ွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
လက္တံု႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း မျပဳရန္
တားျမစ္ထားပါသည္။
ဤအစီအစဥ္ႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ (ဥပမာ
မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ ေရးသားထားသည့္ ဘေရးလ္၊ စာလံးု ၾကီး၊
အသံအေခြ၊ အေမရိကန္ သေကၤတ ဘာသာစကား စသည္တျ႔ုိ ဖင္)့
အျခားနည္းျဖင့္ ေျပာျပရန္လအ
ုိ ပ္သည့္ မသန္စမ
ြ း္ မႈ႐သ
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ူ ်ားသည္
၎တိအ
႔ု က်ိဳးခံစားခြင့္ ေလွ်ာက္ခသ
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့ ါသည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊
နားေလးသူမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ စကားေျပာဆိမ
ု ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ခ်ိဳ႕ယြငး္ သူမ်ားသည္
(800) 877-8339 ႐ွိ ဗဟုအ
ိ စိးု ရ၏ လက္ဆင္က
့ မ္း ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ တ
ွ ဆင့္
USDA ကုိ ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ဤအစီအစဥ္၏
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလပ
ိ စ
္ ကား မဟုတသ
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အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရေကာင္းရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
ဤအစီအစဥ္၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတစ္ရပ္ကုိ တိုင္ၾကားရန္ အြန္လိုင္း
How to File a Complaint (တိုင္ၾကားမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ပ)ံု USDA

မစ္ဇူးရီ WIC ကုိ ဆက္သြယ္ပါ
သင့္မိသားစု၏ အနာဂတ္ကုိ ေကၽြးေမြးပါ
800-835-5465
800-TEL-LINK

wicinfo@health.mo.gov
wic.mo.gov
(မစ္ဇူးရီ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ၾကီး႐ြယ္အုိ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Missouri Department of
Health and Senior Services
(WIC ႏွင့္ အာဟာရ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)
WIC and Nutrition Services

EO/AA အလုပ္႐ွင္တစ္ဦး- ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ႐ွိဘဲ ေပးပါသည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊
နားေလးသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စကားေျပာရာတြင္
ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားသည္ 711 သို႔မဟုတ္ 1-800-735-2966 ကုိ
ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။

Program Discrimination Complaint Form (USDA အစီအစဥ္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တိုင္ၾကားရန္ ပံုစ)ံ , (AD-3027) ကုိျဖည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
USDA ထံလိပ္မူထားေသာ စာတစ္ေစာင္ေရးသားျပီး ထိုစာထဲတြင္
၎ပံုစံမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ
ေပးလိုက္ပါ။ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ မိတၱဴတစ္ေစာင္ေတာင္းဆိုရန္

(866) 632-9992 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္၏ျဖည့္စြက္ထားေသာပံုစံ
သို႔မဟုတ္ စာကုိ USDA ထံ(၁)

(၂)
(၃)

စာတိုက္မွပို႔ရန္- U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C 20250-9410
ဖက္စ္ျဖင့္ပို႔ရန္- (202) 690-7442၊ သို႔မဟုတ္

အီးေမးလ္ျဖင့္ပို႔ရန္- program.intake@usda.gov.

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးပါသည္။

WIC
#175
(05/19)
WIC
#175Burmese
(05/19) Burmese

သင့္မိသားစု၏
အနာဂတ္ကုိ
ေကၽြးေမြးပါ

WIC သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေမြးကင္းစမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္
အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း၊ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈ အားေပးျခင္းႏွင့္
ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အစားအစာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္
အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

WIC မွ ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

WIC သည္ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
ေပးပါသည္•

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ

•

တစ္ဦးခ်င္းလိုက္ အာဟာရဆိုင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈ

•

အာဟာရ႐ွိသည့္ အစားအစာ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ

•

ကေလးထိန္းထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

•

က်န္းမာေရးႏွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေ႐ွာက္မႈထံ
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

•

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမေ
ႈ ရး၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားထံ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္း

•

ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

မည္သူ အက်ဳံး၀င္သနည္း။
အက်ဳံး၀င္ရန္ သင္သည္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ျပည့္မီရပါမည္•

ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား

•

ႏို႔စို႔ကေလး၏ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ေရာက္သည္အထိ
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

•

မီးဖြားျပီး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ ၆ လအထိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

•

ေမြးကင္းစကေလးမ်ား ၁ ႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန႔ေရာက္သည္အထိ

•

အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ေရာက္သည္အထိ
ကေလးမ်ား

မိဘမ်ား၊ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္
ေမြးစားမိဘမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္
ေနထိုင္ေနသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္း႐ွိ WIC

သင့္ကုိ ေထာက္ခံမႈျပဳရန္ ရက္ခ်ိန္းတြင္ သင္အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ရန္ သင္သည္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား ေပးရန္
လိုပါသည္။
•

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္

•

၀င္ေငြအေထာက္အထား

•

ဤအရပ္တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း အထာက္အထား

သင္ WIC ရေနစဥ္တြင္ ေမးစရာမ်ား၊ စိုးရိမ္ေနသည္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္
ျပႆနာမ်ား႐ွိပါက ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းသည္ သင့္ကုိ ကူညီရန္
႐ွိေနပါသည္။

အပတ္စဥ္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ

ေစ်းဆိုင္၌ WIC

ပိုက္ဆံသက္သာေစရန္ WIC မွ ကူညီပါသည္။
ကေလးတစ္ဦးအတြက္ ေစ်းဆိုင္၌ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်
$၆၀ သက္သာပါသည္။ WIC မွေပးသည့္ အာဟာရ႐ိွေသာ
အစားအစာအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္•
•
•
•
•
•
•

ႏြားႏို႔
စီရီယယ္
ဒိန္ခဲ
ေျမပဲေထာပတ္
ၾကက္ဥ
သစ္သီးရည္
ပဲေျခာက္ သို႔မဟုတ္
ဘူးထဲမွပဲ
ဒိန္ခ်ဥ္

•

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စတင္သက္ေရာက္ပါသည္

•

•

•
•
•

အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္
လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႏွင့္
အေျခာက္
ေပါင္မုန္႔၊ ေခါက္ဆြဲ၊
ေတာ္တီယားႏွင့္
ဆန္လံုးညိဳတို႔အပါအ၀င္
လံုးတီးေကာက္ႏွံမ်ား
ႏို႔စို႔ကေလး ေဖာ္မ်ဴလာ*
ႏို႔စို႔ကေလး စီရီယယ္
ႏို႔စို႔ကေလး အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား

(၀င္ေငြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ အသစ္ျပဳျပင္ပါသည္)

မိသားစုအ႐ြယ္အစား

WIC ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

1။ $445
2။ $602
3။ $759
4။ $917

ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ မိသားစု၀င္ႏွစ္ဦးအျဖစ္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။
ပါ၀င္သူအားလံုးသည္ WIC အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရန္ လူကုိယ္တိုင္

လာေရာက္၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ခံရပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏မိသားစုကုိ WIC က
မည္သို႔ကူညီႏိုင္မည္နည္း။

သင့္မိသားစု၏ အနာဂတ္ကုိ ေကၽြးေမြးရာတြင္ WIC သည္
သင္စားစရာမ်ား ၀ယ္ရာ၌ ေစ်းသက္သာေစရန္ အာဟာရႏွင့္
ျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးသည့္
အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင့္မိသားစု၏ က်န္းမာေရး ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီပါသည္။

* WIC သည္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈကုိ ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရ အမ်ားဆံုးရႏိုင္သည့္
အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။ မိခင္ႏို႔အျပည့္အ၀
တိုက္ေကၽြးျခင္းမျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ WIC သည္ သံဓာတ္အားျဖည့္ထားေသာ
ႏို႔စို႔ကေလး ေဖာ္မ်ဴလာ ေပးပါသည္။ အထူးက်န္းမာေရး အေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္
ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ ညႊန္ၾကားသည့္အခါ ႏို႔စို႔ကေလး အထူးေဖာ္မ်ဴလာမ်ားႏွင့္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစားအစာမ်ားကုိ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္းသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားကုိ
ပိုမိုက်န္းမာေစပါသည္။ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျပင္
ႏို႔တိုက္သည့္ မိခင္မ်ားသည္ အစီအစဥ္၏ ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ
ရ႐ွိပါသည္•

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ WIC မိခင္မ်ားအား
အၾကံေပး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပညာေပး အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးပါသည္။

•

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးသည့္ မိခင္မ်ားသည္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈ
စတင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးေနရန္အတြက္
ပံ့ပိုးမႈအျဖစ္ ႏို႔ညွစ္စက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား
ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

•

မိခင္ႏို႔အျပည့္အ၀တိုက္ေကၽြးေသာ မိခင္မ်ားသည္
တိုးျမွင့္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ျပီး
ဤအစီအစဥ္တြင္ ၁ ႏွစ္အထိ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

