WIC သို႔ မည္သည့္အေထာက္အထားယူလာရမလဲ
သင္သည္ WIC တြင္ စစ္ေဆးမႈခံယူသည့္အခါတိုင္း ဝင္ေငြ၊ ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားႏွင့္
ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပရမည္။ WIC အေနျဖင့္ လက္ခံနိုင္သည့္
အျခားအေထာက္အထား အမ်ဳးအစားမ်ားႏွ
ိ
င့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ေဒသႏၱရ WIC ေဆးခန္းသို႔ ေခၚဆိုပါ။ အေထာက္အထားမရွပါက
ိ
သင့္အေနျဖင့္
ခံစားခြင့္မ်ားကို တစ္လတာရရွနုိ ိင္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ အေထာက္အထားမ်ားျပသရန္ႏွင့္
ွိ
။
ေနာက္ထပ္ခံစားခြင့္မ်ားရရွရန္
ိ ရက္ 30 အခ်န္ိ ရသည္

ဝင္ေငြအေထာက္အထား ဥပမာမ်ား သင့္အေနျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုးအတြက္ဝင္ေငြ အားလံုး ၏ အေထာက္အထားမ်ား ကို ျပရမည္။
• Oregon က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ (OHP)
စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားစာ

• လတ္တေလာအက်ဆံုး W-2 ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္
အခြန္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား

• SNAP (အစားအစာဆိုင္ခန္းမ်ား) ဆုခ်းျမွ
ီ င့္စာ

• ခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ေသာမိသားစုမ်ားထံ ယာယီအကူအညီေပးျခင္း
(TANF) “အတည္ျပဳအေၾကာင္းၾကားစာ” သို႔မဟုတ္
လတ္တေလာအက်ဆံုး “ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ”

• အိႏယနယ္
ၵိ
ေျမမ်ားဆိုင္ရာ အစားအစာျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
(FDPIR) စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားစာ
• ရက္ ၃၀ စာ လက္ရေငြ
ွ ိ ေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္းမ်ား

• ေမြးစားကေလး/မိဘ ထားရွမႈိ စာ
• ဝင္ေငြစုစုေပါင္းကို ေဖာ္ျပသည့္
အလုပ္ရွင္လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံစာ

ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထား ဥပမာမ်ား
သင့္အေနျဖင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ အခါတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားဥပမာမ်ား
• ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ ပတ္စပို႔ သို႔မဟုတ္
နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံုအိုင္ဒီ
• လက္ရွ WIC
ိ
အိုင္ဒီကတ္
• ဝန္ထမ္းကတ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားကတ္
• OHP ေဆးကုသမႈကတ္

ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္
အေထာက္အထားဥပမာမ်ား
• ေမြးစာရင္း
• လက္ရွ WIC
ိ
အိုင္ဒီကတ္
• OHP ေဆးကုသမႈအိုင္ဒီကတ္
• ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွျခင္
ံ းမွတ္တမ္း
• ေဆးရံုတြင္ေမြးဖြားမႈမွတ္တမ္း

• ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္းမ်ား

• လူမႈဖူလံုေရးကတ္

• မဲေပးခြင့္မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား

ေနထိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား ဥပမာမ်ား
ေနထိုင္ေၾကာင္းဆိုသည္မွာ ညဘက္ သင္ပံုမွန္အိပ္ေနက် ေနရာကို ဆိုလိုသည္။
နိုိင္ငံသားအေထာက္အထားကို ေဖာ္ျပရန္မလိုပါ။
• Oregon အိိုင္ဒီကတ္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

• ဘဏ္ရွင္းတမ္း/ဘဏ္ခ်က္လက္မွတ္မ်ား

• လက္ရွ ေရဖိ
ိ
ုး၊မီးဖိုး ေပးေခ်မႈဘီလ္မ်ား

• ငွားရမ္းမႈလက္ခံျဖတ္ပိုင္း

• သင့္ထံ လိပ္မူသည့္ စာမ်ား သို႔မဟုတ္ အသိေပးစာမ်ား
57-632-BURM (1/2018)

ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈမရွထု
ိ တ္ျပန္ခ်က္
ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ဳးေရးဝန္
ိ
ႀကီးဌာန
(USDA) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအရမ်ားအရ USDA ၊ ၎၏
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ USDA အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရေသာ
ွိ
သို႔မဟုတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရေသာ
ွိ
အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားအား လူမ်ဳး၊ိ အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာမူလႏိုင္ငံ၊ လိင္အမ်ဳးအစား၊
ိ
မသန္စြမ္းမႈ၊
အသက္အရြယ္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံျခင္းမျပဳရန္ျဖစ္ေစ USDA မွ ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမတည္ေသာ
မည္သည့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြင္း၌မဆို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္
လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ တားျမစ္သည္။
အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ (မ်က္မျမင္စာ၊ ပံုႏပ္
ွ ိ စာအႀကီး၊ အသံသြင္းတိပ္ေခြ၊ အေမရိကန္
သေကၤတျပဘာသာစကား အစရွသည္
ိ
့) အျခားဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရသည္
ွိ
့ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္
(ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ) ၎တို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီထံသို႔
ဆက္သြယ္သင့္သည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊ အၾကားအာရံုခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိုရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုင
ိ ္သူမ်ားသည္
(800) 877-8339 နံပါတ္ျဖင့္ Federal Relay Service မွတဆင့္ USDA သို႔ ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္သာမက အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။
ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံခံရျခင္းအား တိုင္ၾကားမည့္အစီအစဥ္ကို ဖိုင္တရန္
ြ ဲ အတြက္ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
လင့္ခ္၊ ၊ မည္သည့္ USDA ရံုးတြင္မဆို ၊ ေတြ႕ရွရသည္
ိ
့ UDSA ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံခံရျခင္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ
သို႔မဟုတ္ USDA သို႔ လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး ပံုစံအတြင္းေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို
စာအတြင္း၌ ပံ့ပိုးေပးပါ။ တိုင္ၾကားမႈပံုစံမိတၱဴေတာင္းဆိုရန္ (866) 632-9992 သို႔ ေခၚဆိုပါ။
သင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA သို႔ ေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ တင္သြင္းပါ (1) စာတိုက:္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ဳးေရးဝန္
ိ
ႀကီးဌာန
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ရံုး
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410 သို႔မဟုတ္

(2) ဖက္စ:္

(202) 690-7442 သုိ႔မဟုတ္

(3) အီးေမးလ္: program.intake@usda.gov
တန္းတူရည္တူရေသာ
ွိ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဤအဖြ႕အစည္
ဲ
းမွ ေပးအပ္ပါသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုႏပ္
ွ ိ အၾကီး သို႔မဟုတ္ အျခားေဖာမတ္ျဖင့္ လိုအပ္ပါက 971-673-0040 သို႔မဟုတ္ ေၾကးနန္း
800-735-2900 သို႔ေခၚဆိုပါ။

